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M. BRUDIU

Cercetări arheologice în statiunea
paleolitică de la Cotu Micttlinti

ln cadrul colaborării dintre Muzeul judeţean Botoşani şi Muzeul judeţean de istorie
Galaţi s-au continuat cercetările de salvare
din staţiunea paleolitică de la Cotu Miculinţi,
punctul Girla Mare, corn. Coţuşca, judeţul

Botoşani. In campania de săpături din 1979
s-a urmărit, pe de o parte, deschiderea unei
noi secţiuni cu scopul de a se ridica o vatră
in situ pentru expoziţia permanentă a Muzeului din Botoşani, iar pe de altii parte, continuarea cercetiirii nivelelor V, VI, VII, situate spre baza depozitului de loess adăpostit,
care au fost cercetate în 1978, în trepte de
cite 2 m, pînă la stinca de calcar 1•
Suprafaţa secţiunii deschisă în 1979 a fost
de 16 m 2, iar suprafaţa secţiunii din 1978 in
care s-a continuat cercetarea, a fost de 8 m2.
Stratigrafia : Din punct de vedere stratigrafic datorită suprafeţei terenului care este
în pantc"1, a rezultat o adîncime mai mare a
nivelelor arheologice, descoperite în 1978.
Diferenţa este de 10-15 cm.
Situaţia stratigrafică este următoarea :
1) Sol cernoziom, gros de :J5-40 cm.
.2) Sol de culoar·e maronie, nelevigat, gros
de 70-80 cm, avind. mai ales spre bază numeroase crotovine, în care a fost descoperit
un nivel arheologic cucutenian, precum şi
piese litice de provenienţă paleolitică antrenate in reţeaua crotovinelor.
3) Sol de tranziţie intre depozitul de loess,
aparţinînd pleistocenului şi cel superior, format. din holocen. Acest sol este distrus
aproape complet de crotovine. Grosimea lui
variază între 20-25 cm.
4) Depozitul subiacent este loessul, care
are o grosime între 3,50 m - 4 m. La partea
superioară se găseşte o reţea de crotovine,
care dispare complet la adîncimea de 3 m. In
cele trei nivele arheologice aparţinînd paleoliticului, crotovinele se întîlnesc mai rar, dar
ace~ fapt explică în mod convingător că
unele piese litice, lucrate în manieră paleolitică au fost antrenate pe acea<;tă cale în nivelele superioare ale locuirii neolitice.

Primul nivel a fost întîlnit la adîncimea de
1,70 m -1,85· m. Locuirea în acest orizont
~tratigrafic a fost mai slabă, fapt dovedit de
inventarul arheologic format din materiale
faunistice şi litice. Materialele faunistice sînt
C'Orodate, fiind formate din fragmente de
coarne şi oase sfărîmate.
Materialul li tic provine din debitajul de
atelier. Piesele tipice sînt reprezentate de
gratoare, r<'\zuitoare pe at;;chii macrolitice, sau
pe nuclee epuizate (fig. 1/1-4). Deşi nu au
ap<irut vetre, totuşi unele piese litice poartă
urme de calcinare.
Al doilea nivel a fost descoperit la adîncimile de 2,20 m - 2,55 m. In acest nivel au
continuat să apară vetre cu arsură neagră,
uneori roşie, în cuprinsul cărora se mai aflau
aşchii de silex şi oase sfărtmate. Grosimea
vetrelor este între 2 cm- 10 C11Tl, avînd o
formă rotundă sau ovală, dimensiunile variind de la mici pete pînă la suprafeţe de
peste 1 m 2 • Astfel de vetre au fost g<isite la
extremităţile secţiunii.

Menţionăm ci1 in mnrginea de est a secţiu
nii s-a descoperit o vatră avînd două pungi
de 20 cm.
Materialul faunistic este format din oase
~i coarne de ren, care sint mai bine conser\"ate în comparaţie cu cele din nivelul 1.
A fost găsit un fragment de corn de ren,
care p:·ezint<1 la capătul proxima! un rest
din cTaniu. Prima rază a fost ruptă, iar
capătul distal a fost retezat prin lovituri
transversale de jur imprejur. Au mai fost
descoperite două piese în stare fragmentară
lucrate din os. Una dintre acestea este rm
virf de lance, partea distală fiind ruptă încă
elin vechime (fig. 4/3). Unealta a fost lucrată
dintr-o coa<;tă, pe una din laturi observînclu-se o uşoară adîncitură, probabil cu scopul
de a crea o canelură. Cealaltă piesi'1 (fig. 4/2)
este lucrată dintr-o aşchie de os, care la un
capăt a fost ascuţită prin şlefuire, obţ.inîn
du-se o mică dalti1.
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O altă unealtă, care a fost obţilnută prin
prelucrarea unui corn de ren, prezintă la capătul distal un orificiu pe direcţie longitudinală. Capătul distal nu este găurit. Cornul
putea deveni unealtă numai după ce se introducea o altă piesă mai rezistentă in orificiul de la capătul distal. Prin urmare, alături
de ciocanele tîrnăcop a mai fost utilizată şi
acest tip de unealtă, care, ca funcţionalitate,
putea fi un pumnal.
Jn afară de piesele prelucrate s-au găsit
oase şi co:ctrne sfărîmate şi molari de ren.
Materialul litic. Piesele din silex, rezultate
din debitajul de atelier, se concentrează in
cinci grupe răspîndite intre cele două vetre
descoperite în acest nivel. In zona acestor
ateliere nu au apărut unelte din silex, în
schimb acestea au fost descoperite in jurul
vetrei din marginea vestică a secţiunii.
Materia primă utilizată pentru obţinerea
uneltelor din piatră este reprezentată de silexul de vîrstă neogenbugloviană, scos din
imediata apropiere a ~alezei Prutului, şi
foarte rar, s-a mai întîlnit in acest nivel
meniliticul de Carpaţi.
. Repertoriul tipologie al uneltelor din piatră
descoperite în acest nivel prezintă următoa
rea structură :
Gratoa.re (fig .. 1/5 ; fig. 2/5 ; fig. 3/1, 2) ;
Gratoar nucleiform (fig. 2/6) ;
Gratoar-burin (fig. 3/8) ;
Burin (fig. 1/6 ; fig. 3/3, 6) ;
Burin pe trunchiere oblică (fig. ~/4, 5) ;
Răzuitor;
Străpungător;

Lamă trunchiată şi · retuşată (fig. 1/7 ;
fig. 3/7) ;
Lamă cu creastă (a crete) fig. 1/8) ;
Lame şi nuclee.
După cum se observă din prezentarea tipurilor de unelte, predomină tot grupa bulinelor, ca şi în repertoriul tipologie al inventaeului arheologic descoperit in 19782.
Al treilea nivel a fost descoperit la o adîncime de 2,65 m '---- 2;80 m. Acest niVlel s-a dovedit a fi in continuare cel mai bogat in materiale arheologice, atestînd prin aceasta o
intensă locuire în etapa
formării sale. In
acest nivel s-a continuat cercetarea unei
vetre cu o grosime de 12 cm, descoperită in
1978, din care s-a rezervat o suprafaţă de
0,80 mX0,80 m pentru a fi ridicată in situ.
Nu departe de această vatră a apărut alta
mai mică, dar cu multă arsură neagră.
Resturile faunistice sînt mai numeroase
decît în nivelul precedent.
A mai fost descoperit un ciocan tîrnăcop
de tipul celor găsite in 1978, 3 prezentind o
bună stare de conservare.
Tot din corn de ren, provenind de la un
individ tînăr, este o piesă, foJoccită la capătul
proxima! ca ciocan, iar cel distal este mult

ntai lung şi rupt. Prima rază de lîngă baza
cornului a fost ruptă. Pe una din feţele laterale (internă) se observă urme de la lovituri
din vechime (fig. 4/5). O altă piesă, reprezen. tind o rază îndepărtată prin rupere, poartă
ele asemenea . loviruo i pe una din laturi
(fig. 4/4). Din' acelaşi imlterial este şi o lance
cu baza masivă, care a fost reconstituită. La
fel ca şi alte piese din această categorie îi lipseşte virful. De asemenea reconstituită, dar
numai parţial este o altă lance, căreia ii lipsesc ambele capete. Dintr-o altă rază de corn
de ren s-a făcut suportul unei unelte compuse
(fig. 4/1), similară cu aceea descoperită in
nivelul al doilea. Piesei i s-a creat un orificiu longitudinal la capătul distal, pentru a i
se adăuga o altă piesă mai rezistentă, în felul
acesta obţinindu-se, probabil, un pu:~nnal. Au
mai fost descoperite cîteva rebuturi'· din os
prelucrat, fie cu dalta, fie prin şlefuire.
Materialullitic este mai bogat 1 numărul zonelor cu deşeuri de atelier fiind mai mare.
De asemenea şi densitatea uneltelor din silex
este mai mare in comparaţie cu nivelul pre ...
cedent.
Categoriile uneltelor din silex sint :
Gratoare pe capete de lame (fig. 1/9, 10,
12 ; fig. 2/1, 2);
Gratoar nucleiform ;
Gratoar burin ;
Gratoar burin nucleiform ;
Burine diedru (fig. 3/11) ;
Burin pe lamă frîntă neretuşată (2) (fig.
3/10, 12) ;
Burin dublu (fig. 1/11 ; fig. 3/9) ;
Străpungător (fig. 2/3) ;
Răzui:tor nucleiform ;
Răzuitor pe aşchie ;
Străpungător multiplu (fig. 2/4).
Ca tipuri predominante rămîn tot burinele
şi gratoarele.
Maniera de prelucrare a silexului este, şi în
acest nivel arheologic, de caracter gravetian.
Al patrulea nivel a fost descoperit la o
adincime de 2,90-3,20 m. In cadrul secţiunii
a fost deSICoperit o vatră cu un diametru de 2 m, arsura conţinînd o
mare cantitate de cărbune, avea grosimea de
10-20 cm. ·In jurul vetrei a fost găsit un
frecător obţinut dintr-un bulgăre de gresie,
rulat, avind formă semidiscoidală. Pe latura
curbă a piesei se găseşte o faţetare pe care
se află striaţiuni rămase de la frecarea rectiliniară. Prin urmare piesa a fost utilizată
pentru şlefuirea, probabil, a oaselor. Tot in
acest nivel au fost descoperite două piese din
silex, avind forma unor rizomi, acoperite cu
crustă de carieră, .iar la capete avind unele
amenajări făcute prin percuţie. As~menea
piese au fost găsite şi in nivelele II, III şi VI.
In legătură cu funcţionalitatea lor. conside-
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Unelte de silex : 1-4 nivel I ; 5-8 nivel II ; 9-13 nivel III.
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Fig. 4. Cotu Miculinţi : Piese din os şi corn de ren : 1, 4, 5- corn de ren- nivel III ; 2,3- os- nivel II.
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STAŢIUNEA

PALEOLITICA COTU

răm că au fost utilizate ca piese anexe introduse in capătul distal al ciocanelor tîrnăcop.
Cu alt prilej am arătat că piesa anexă putea
să fie făcută şi din lemn".
Materialul litic rezultat din acest nivel reprezintă debitaj de atelier care se prezintă
sub formă de aşchii de decorticare şi lame.
Au fost descoperite un gratoar pe capăt de
lamă şi altul nucleiform
şi două burine :
unul pe trunchiere retuşată oblic, iar altul
diedru.
Nivelul al cincilea a fost cercetat in cadrul
secţiunii de 8 m 2, fiind descop~rit la adincimea de 3,50 m - 3,60 m. Au fost găsite alte
două lespezi de gresie care, împreună cu cele
descoperite în 1978, alcătuiesc un grup. MateIialul litic este format din cîteva aşchii de
prelucrare, un gratoar incomplet, un virf de
tip "La Gravette" şi un rabat, lucrat pe
nucleu.
Nivelul al şaselea a fost descoperit la adincimea de 3,70 m. Au fost găsite citeva oase
sfărîmate şi aşchii de prelucrare, precum şi
o piesă din silex de forma unui rizom, similară cu cele din nivelul IV.
Nivelul al şaptelea a fost găsit la adîncimea de 4,30 m- 4,40 m. Au apărut oase de
dimensiuni mari provenind de la un bovideu. Materialul litic este în cantitate redusă
şi provine din debitajul atelierului descoperit in 1978. Ca unelte din piatră s-au găsit :
un burin dublu (pe trunchire dreaptă retuşată şi de tip diledru), un burin pe tn.unchiere
oblică reltluşată şi un străipungător.
Stinca de calcar a fost întîlnită la adincimea de 4,80 m. Acest fapt dovedeşte că depozitul de loess se află pe o stîncă cu panta
orientată la fel cu suprafaţa actuală a terenului.
Prin urmare, continuarea săpiturilor în staţiunea paleolitică de la Cotu Miculinţi, punctul Girla Mare s-a dovedit utilă, in primul
rind pentru urmărirea unor complexe, cum
sînt vetrele şi atelierele care se observau în
secţiunea din 1978, ill1 al doilea rind pentnt o
mai bună cunoaştere a patrimoniului arheologic atit de original, lăsat de comunităţile
paleolitice care au locuit acolo. In cursul
acestei săpături au apărut alte tipuri de piese
lucrate din corn şi os. De asemenea, au fost
puse in evidenţă mai pregnant tehnicile de
prelucrare a osului şi coarnelor de ren tăierea cu dalta (burin), şlefuirea cu unelte
cărora li s-a creat o scobitură concavă (encoche), precum şi şlefuirea cu piatra.
Un alt tip de unealtă a fost obţinută tot
din corn prin asamblarea une1 piese anexe în
orificiul creat pe direcţia axului longitudinal
al cornului. O a,tfel de piesă a putut fi un
pumnal. sau o unealtă de săpat sau de bătut.
T~t in legătură cu resturile faunistice cercetările paleontologice vor putea stabili im-
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portante concluzii cu pnv1re la economia
acestor comunităţi umane, sau date cu caracter paleoecologic, cum ar fi stabilirea anotimpurilor cind staţionau oamenii aici. ·
. Desigur că cercetările materialelor arheologice rezultate din această staţiune impun
referiri largi la patrimoniul altor aşezări
unde prelucrarea osului şi a coarnelor de ren
este atestată, cum este cazul cu staţiunile
Stinca Ripiceni", Molodova vu, Kormani IV 7,
sau din zone mai depărtate ale oicumenei
gravetianului oriental, ca peştera Kiilna diri
Carstul MoravieF'.
Cercetările palinologice, paleontologice şi
analizele de C14 ne vor da posibilitatea să
reperăm mai bine valoarea inovaţiilor tehnice pe care le deţineau membrii acestei comunităţi paleolitice de la Cotu Miculinţi.
Totodată se impune şi continuarea cercetări
lor în această staţiune care promite un valoros şi bogat patrimoniu arheologic pentru
epoca tirzie a paleoliticului din ţara noastră.
NOTE
1 M. Brudiu, in Materiale şi cercetări arheologice,
a XIII-a sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979,
p. 7.
2 Ibidem, p. 10.
~ Ibidem, p. 8, fig. 3 şi 4 ; Idcm, SCIV A, 31, 1980,
1, p.
" Ibidem.
5 N. N. Moroşan, AIGR, 19, p. 19-25, pl. 4/2
a-2 a şi 3-3 a.
6 O. P. Cernys, Paleoliticna Strojanka Molodova V,
Kiev, 1961, p. 93 şi urm.
.
7 Mnogoslozna paleoliticeskaja stojanka Kormam
IV na srednem Dnestre, 1977.
R Karel Valoch, Casopis Moravskcho Musea, 64,
1979, p. 15-20.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DANS
LA STATION PALEOLITHIQUE
DE COTU-MICULINŢI
(DEP. DE BOTOŞANI)
RESUME
En 1979, les recherches archeologiques ont ete
poursuivies dans la station paleolithique, appartenant a la culture du gravettien oriental, de CotuMiculinţi (corn. de Coţuşca, dep. de Botoşani), au
lieu-dit Girla Mare. La station archeologique se
trouve dans un dep6t de loess abrite, forme sur
le versant gauche de la vallee de Girla Mare, â
son confluent avec le Prut.
Stratigraphie. 1. Sol vegetal (35-40 cm) ; 2. Sol
de couleur marron, non levige (70-80 cm), avec
des materiaux appartenant â la culture de Cucuteni ; 3. Sol de transition (20-25 cm),
4. Loess
(3,50-4 m) comprenant sept niveaux d'habitat
gravettien.
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Niveau I (1,70-1,80 m de proiondeur). Atteste
un habitat relativement faible.
Niveau Il (2,20-2,55 m de profondeur). Apparition de foyers a brt1lure intense. On y a recolte
unc pointe de lance faite d'une cote (4/2), ainsi
qu'une corne de renne trouee longitudinalement
en vuc de l'introduction d'une piece annexe. Les
outils de silex qui predominent dans le repertoire
typologique sont les burins et les grattoirs.
Niveau III, decouvert a 2, 55-2,80 m de proionde-tlr. On y a releve un foyer de 12 cm d'epaisseur. Les pieces representatives, en corne, sont un
marteau-pioche et une lance. Le materiei lithique
comprend un assez grand nombre d'outils et des
dechets de dix ateliers.
Niveau IV, decouvert ă 2,40-3,20 m de prof<mdeur. On y a decouvert un foyer â brulure intense, ainsi qu'une pierre conservant des traces
de frottement, dues probablement au polissage
des os.

L<-s niveaux V, VI et VII, plus pauvres en materiaux, indiquent un habitat plus faible.
Les recherches de 1979 ont fourni des donnees
nouvelles sur les techniques de travail de l'os et
du bois de renneo, qui peuvent ~tre coupes, polis
et troues.
EXPLICATIONS DES FIGUBES

Fig. 1. Cotu Miculinţi. Outils en silex : 1--4 niveau I; 5-8 niveau II; 9-13 niveau III.
Fig. 2. Cotu Miculinţi. Outils en silex : 1--4 niveau III ; 5--6 niveau II.
Fig. 3. Cotu Miculinţi. Outils en silex : 1.....:.8 niveau II; 9-13 ruveau III.
Fig. 4. Cotu Miculinţi. Pieces en os et en bois de
renne: 1, 4, 5 - en bois de renne - niveau III ; 2,
3 - en os - niveau II.
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VASILE

Săpăturile

BORONEANŢ

de la Cladova

(om. Păuliş jud. Arad*

La Cladova, comuna P<'iuliş, judeţul Arad
au fost continuate şi în 1979 s[lpăturile arheologice de pe "Dealul Cetăţii''. Lucrările
~-au concentrat în jurul carierei care prin
extindere ameninţă cu distrugerea intregul
monument. Spre N s-a prelungit secţiunea
IV - începută in 1B77, spre a se putea face
observaţii asupra întinderii locuirilor pe
această latură. Pe latura de S s-a prelungit
secţiunea V pînă la poalele dealului, secţio
nind sistemul de apărare. In ceea ce priveşte
stratigrafia nu au apărut elemente noi.
Datele obţinute în anul acesta confirmă pe
cele din anii precedenţi. In schimb s-au desvelit noi locuinţe, gropi, vetre de foc etc. din
care provin numeroase materiale arheologice.
S-au făcut de asemenea observaţii asupra
sistemului de fortificaţie şi asupra organiză
rii interne şi externe a teritoriului cetăţii în
epoca dacică şi feudală.
S-a constatat că locuirea paleolitică s-a
întins pe toată suprafaţa cercetată cu excepţia pantei semiabrupte de pe latura de S.
Locuirea hallstattiană este cantonată in special pe partea de N şi sporadic in restul suprafetei cercetate. In partea de V a batului
de deal, spre Mureş, zonă in care se inscrie
săpătura noastră, se observă
trei teras,.
Prima amenajare mare pare să fi avut loc
atunci cind s-a refăcut valul de apărare de pe
latura de S şi probabil şi din alte părţi. ln
aceast[l vreme creasta batului de deal a fost
transformată intr-un mic platou care constituie de fapt terasa 1 superioară. Pămîntul
şi piatra care au rezultat au fost transportate
spre perferie unde se reconstruia valul de
apărare. Terasa a II-a, intermediară, se află
~or in. panta şi face legătura cu terasa a III-a
amenajată in interior, în spatele valului de
apărare.

Pe terasa J au fost dezvelite vetre de
foc din epoca paleoliltică, locuilnţe din
epoca dacică, daco-romană, romano-bizantmă şi
feudală.
Pe terasa III
nu
s-au găsit încă locuinţe decit din epoca feu-

dală. In anul acesta pe terasa 1 au fost dezvelite trei gropi dacice compuse din două
părţi, una săpată în stîncă, de formă circular[! şi alta deasupra stîncii de formă ovală.
Pe extremitatea de N a terasei s-a dezvelit o
Jocuinţă de secolul al XV-lea cu cuptor gospodiiresc. Interesant este di pe lîngă vatra
interioară, în faţa gurii cuptorului se afla o
vatră de formă semicirculară făţuită ca cea
din interior. Tot pe latura de N s-au dezvelit
locuinţe hallstattiene şi dacice. ln apropierea
locuinţei dacice s-a dezvelit o vatră de pă
mînt bătut, deasupra cu o pojghiţă de scliviseală ars[1 ele culoare cărămizie care aminteşte ca dealtfel şi gropile săpate în stîncă,
de descoperirile dacice de pe dealul Măgura
de la Porolissum2,
Secţiunea a V-a de pe latura de S a avut
drept scop secţionarea sistemului de apărare.
S-a constatat c<i valul mare de pămînt din
epoca dacică a fost construit peste cel mai
vechi din vremea culturii Basarabi. La înăl
ţarea sa, aşa cum am mai arătat, s-a folosit
pămîntul şi piatra rezultate de la amenajarea
terasei superioare, şi stîlpi de lemn cu diametrul de circa 0,30 m. ln valul dacic s-a
găsit o monedă de argint emisă de cetatea
grecească Apollonia 3 de pe ţărmul dalmaţian
ul Adriaticei ceea ce ar putea data construcţia sa într-o perioadă anterioară venirii lui
Burebista la conducerea statului dac. Pe
crea<>ta valului se află o palisadă de pămînt
galben bătut prins intre două Iese de nuiele.
Sub valul mare, la aproximativ 2,90 m S, se
afla un alt val pămînt galben, mai mic, pe
muchia căruia se afla un mic gard cu împletitură din nuiele cu pari groşi de aproximativ
0,10 m, dispuşi în zigzag (pe două rinduri
apropiate cu găurile parilor dispuse impar),
a căror urmă se conservă bine datorită faptului că dispărînd îngrăditura prin incendiu
se vedea conturul circular în pămîntul înroşit in jur. Urme de incendiu s-au mai găsit
şi sus pe val. Este prematur in stadiul actual al cercetării să încercăm să stabilim cînd
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Fig. 1. Cladova-Arad. 1 vedere de săpătură cu gropile dacice adîncite
în stîncă ; 2 cuptorul locuinţei de secol XV.

o

Fig. 2. Cladova-Arad. 1 gresie de ascuţit, portabilă (de epocă dacică) ; 2 cataramă
de fier din secolul XV ; 3-4, 6-7 fusaiole din epoca fierului ; 5 piatră de ascuţit
ascuţit de epocă feudală ; 9 garnitură de bronz pentru căldare de lemn (sau aplică).
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SAPATURILE DE LA CLADOVA

2 M. Macrea, D. ·Protase, M. Rusu, Materiale, 7,
1962, p. 361-390; M. Macrea, M. Rusu, 1. Mitrofan,
Materiale, 8, 1963, p. 485-504.
J Moneda a fost văzută de C. Preda, Gh. Poenaru Bordea, E. Chirilă, dar identificarea completă
a fost făcută de O. Iliescu. Tuturor le aducem mulţumirile noastre.
" S. Dragomir, Studii din istoria mai veche a romînilor de pe teritoriul diocezei arădene, in Transilvania, Sibiu, 1917; O. Lupaş, Voievozi şi cnezi români in judeţul Arad, Arad, 1941 ; D. Prodan,
lobăgia in Transilvania in sec. XVI, II, Bucureşti,
1968, p. 23-71 ; A. Caciora, E. Glii~, Cnezatele şi
voievodatele româneşti arădene, în Studii cu pri-

şi

în ce împrejurare s-a produs acest incendiu. Atît terasele cît şi sistemul de apărare
probabil au mai suferit refaceri în epocile
care au urmat.
Pe terasa a II-a şi a III-a au fost dezvelite
de asemenea locuinţe din epoca feudală (secolele XIV-XV). Intre acestea mai importante sînt cea care a putut aparţine unui
meşteşugar cu atelier de prelucrare a bronzului şi aramei. In interiorul său s-au găsit
pe vatra construită chiar pe stîncă mai multe
fragmente de piese de bronz, o plăcuţă decupată rotund şi neterminată, o plăcuţă dreptunghiulară cu cîte o gaură la extremităţi. O
altă locuinţă de dimensiuni mari (5 m lungime) a fost surprinsă în c:an:rurile 16-18,
dar nu a putut fi dezvelită total jntinzîndu-se
spre partea inabordabilă dinspre carieră.
Avea fundul plat şi ars. Latura sa, de S
afecta valul de apărare al cetăţii.
Urmele de locuire descoperite .aici din secolele XIV-XVI trebuie puse în strînsă legătură cu atestarea documentară pe valea
Cladovei a unui centru voievodal românesc
în această perioadă".
Dup[l relatările documentelor, Şt. Pascu5
recunoaşte 10 sate dezvoltate prin roire între
1439-1519, cel mai vechi sat fiind pomenit
între 1332-1337. Poate dezvoltarea acestor
sate să fie în legătură cu existenţa pe vale
a unor zăcăminte de cupru şi calcar. Sîntem
îndreptăţiţi să presupunem că centrul administrativ al voievodatului a fost aici în cetate,
unde tradiţia şi poziţia strategică îl justifică.
Dealtfel în vale pe partea dreaptă a rîuşo
rului Cladova se află ruinele unei biserici din
această vreme, sau chiar
mai vechi după
fragmentele ceramice descoperite la supra-

vire la istoria Aradului in perioada feudalismului
timpuriu, Arad, 1978, p. 104-137.
" Şt. Pascu, Universul satului medieval transilvănean,

1,

154,

1980,

RESUME
Les fouiiies archeologiques de Eauvetage de
Cladova, dans le departament d'Arad, en 1979, ont
poursuivi les problemes des annees precedant~
en ce qui concerne le paleolithique, la premiere
epoque du fer, la deuxieme epoque du fer, la periode daco-romaine, romaino-byzantlne, et feodale.
On y remarque particulierement le sectionnement du repli de terrain fortifie sur le cote meridional de la cite dacique, ce qui a permis l'observation qu'un premier repli de terrain fortifie a cte
construit dans l'epoque hallstattienne. Dans l'epoque dacique ce repli a ete. restaure en employ<tnt
de la pierre deroquee â l'occasion de l'amenagement de la terasse superieure au centre de Ia colline. A son construction on a employe aussi des
piHers de bois.
Dans le repli de terrain dacique, on a decouvert une monnaie d'argent ·emise par Ia cite grecque Apollonia sur le bord dalmate de la Mer
Adriatique. On y a decouvert aussi des fosses daciques dont la partie inferieure ronde est taillee
dans le rocher.

In vederea protejării acestui monument se
impune cît mai urgent oprirea lucrărilor din
cariera de piatră spre a evita distrugerea.

EXPLICATIONS DES FIGURES

f
• La săpăturile de la C!adova a participat şi studentul N. Soancă.
1 V. Boroneanţ, Ziridava, 10, 1978, p. 139-159;
idem, Ziridava, 11, 1979, p. 109-116.

XIV,

LES FOUILLES DE CLADOVA,
COMM. PAULIŞ, DEP. D'ARAD

faţă.

NOTE

"Magazin istoric",

p. 9-13.

Fig. 1. Cladova-Arad. 1 vue des fouilles avec Ies
fosses daciques enfoncees dans le rocher ; 2 foyer
de l'habitation. de XV • siecle.
Fig. 2. Cladova-Arad. 1 pierre a aiguiser portable
(d'cpoque dacique) ; 2 boucle de ceinture du xv·
siecle ; 3-4, 6-7 fusaioles de l'âge de fer ; 5 pierre
a aiguiser d'epoque feodale ; 9 applique en bronze
pour seau en bois.
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Cercetările

arheologice de la Vadtt
Sore~ti

(om.

Zărnetti

Muzeul judeţean a inscris in cadrul planului său de cercetări arheologice din anul
1979 şi staţiunea arheologică de la Vadu Soreşti, din punctul "La bisericuţă" 1 • Aceasta
este situată in marginea estică a satului, in
partea dreaptă a drumului Vadu Sm·eşti
Lunca Petrişoru şi, totodată, pe malul drept
al riului Cîlnău. Punctul arheologic a fost
sesizat cu mulţi ani in unnă, datotită materialului aeramic şi a urmelor de zidărie caa·e
se observau la suprafaţă in urma lucr.:-u·ilor
agricole.
Datorită timpului scurt pe care l-am avut
la dispoziţie in primăvara anului 1979, săpă
turile arheologice s-au rezumat la deschiderea unei secţiuni lungă de 18,50 m şi lată de
1,50 m (orientată est-vest) şi a unei casete :
15,7 m X 10 m. In urma acestor săpături s-a
constatat că staţiunea arheologică din punctul "La bisericuţă" a cunoscut mai multe
etape de folosire :
- Neoliticul timpuriu : cultura cu ceramică liniară. A fost surprinsă numai o parte
dintr-un complex pe o foarte mică zonă din
secţiune, rezultind mai multe fragmente de
vase cu decor liniar incizat şi cu "capete de
note muzicale". Dintre acestea prezentăm
un bol (fig. 1/1 şi fig. 2/2), cîteva buze de
vas (fig. 1/2, 4, 5 şi fig. 2/3) şi pereţi de vas
(fig. 1/3, 6 şi fig. 2/1).
- Un nivel de locuire (descoperit in zona
mai sus amintită a secţiunii) din neoliticul
mijlociu', cultura Boian (faza I Bolintineanu
şi faza 11-Giuleşti), din care au rezultat mai
multe materiale arheologice : fragmente de
buze de vase grosiere (fig. 3/2, 4), fragmente
din vase cu decor incizat in formă de "sîrmă
ghimpată" (fig. 2/3, 4), ceramica decorată cu
"colţi de lupi" (fig. 2/5, 6), un fragment dintr-un "altăraş de cult" (fig. 2/5), ceramică
decorată cu pliseuri (fig. 3/1, 3) şi citeva silexuri (fig. 3/5).
- In secolul IV e.n., botul de deal din
punctul "La bisericuţă" a fost folosit ca necropolă. Datorită desimii mormintelor feu-

jud.

Buzău

dale care le suprapun nu a fost descoperit
decit un singm· mormint din secolul IV e.n.,
in porţiunea cruţată dintre mormintul feudal nr. 3 şi fundaţia zidului bisericuţei, mormint a cărui descriere o facem în continuare.
Inventarul mormîntului de incineraţie (fig.
4/4, 5) constă dintr-o farfurie - castron situată pe fundul gropii (groapa are o formă
aproxima ti V ovaJ[\ CU diam. '= 0,41 m Şi adincimea, 0,58 m), in poziţie înclinată spre sud.
ln vas au fost g[lsite mai multe fragmente de
oase calcinate şi cărbuni.
Farfw·ia-castron (fig. 4/1, 2) a fost confecţionată la roată, dintr-o pastă fină de
bună calitate şi omogenă, de culoare cenuşie-inchisă, suprafaţa fiind puternic lustruită.
Buza vasului este dreaptă şi răsfrintă ol'izontal in exterior, iar corpul de forma unei
calote se sprijină pe un fund inelar. I. =
11,2 cm; diam. buzei=25,6 cm; diam. fund=
!J cm. Acest gen de vas este datat in secolul
IV e.nY.
- Din arătură au fost culese mai multe
fragmente de vase (fig. 5/1, 2) databile in se-::olele VIII-XI e.n., ceea ce ne determină să
tragem concluzia că aici a existat o aşezare,
<1! cărei nivel a fost distrus complet de necropola feudală (cel puţin în zona săpată da noi).
- In partea de vest a secţiunii am dat
peste o fundaţie din piatră, ceea ce ne-a determinat să deschidem caseta A (pomenită
mai sus). Prin înlăturarea parţială a stratului arabil am desfăcut o parte din fundaţiile
unei bisericuţe feudale, a cărei grosime variază ihtre cit-ca 0,56 m şi 0,63 m ; fundaţia
este formată din pietre mari de riu prinse intre ele cu mortar, in unele locuri surprinzindu-se şi inceputul zidului, la construirea că
reia au fost folosite cărămizi subţiri. Forma
bisericuţei, surprinsă in zona dezvelită pînă
in prezent (in anul 1980 aceasta urmează să
fie săpată în intregime), se aseamana cu
aceea a celei descoperite la Retevoieşti3.
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In secţiunea practicată au fost descoperite
un număr de şapte morminte de înhumaţie
(fig. 5/5 ; fig. 6/1, 2, 3 ; fig. 7/1, 2). Acestea,
sărăcăcioase ca inventar arheologic, aparţin
unor adulţi'• şi sînt orientate V-E (cu capul
la vest şi picioarele la est). La trei din aceste
morminte (M. 2, M. 5 şi M. 7) s-au observat
urmele unor coşciuge din lemn. La mormîntul m. 1 au fost descoperiţi doi bumbi din
argint (fig. 5/4) : unul deasupra claviculei
stîngi şi celălalt pe piept, tot în partea stîngă
(fig. 5/5). Scheletul mormîntului nr. 7 (deja
deranjat de arăturile adînci) avea pe inelarul mîinii stingi un inel masiv din bronz. Inelul este gol în partea superioară. In lăcaşul
acoperit de două pietre, (una dreptunghiulară in secţiune şi cealaltă trapezoidală) se
află o substanţă maronie, căreia urmează să
i se facă analiza chimică. Inelul a fost suflat
cu aur, iar in jurul pietrelor placat cu foiţe
subţiri tot din aur. La baza inelului se vede,
între două benzi din linii incizate oblice, suflate cu aur, ce-l înconjoară, o altă bandă
CJcoperită cu email verde decoratt1 cu "S"-uri
culca te (fig. 7/3, 4). Inelul poate fi datat, prin
tehnic[l şi stil, in a doua jumătate a secolului
al XV -lea". De fapt bumbii, inelul şi forma
fundaţiilor bisericuţei sint singurele elemente
care, deocamdată, ne datează, cu aproximaţie,
atit biserica cit şi necropola în secolul al
XV-lea.
Staţiunea arheologică din punctul "La bisericuţă" ridică deosebite probleme pentru
viitor, săpăturile arheologice trebuind fi continuate pentru a se dezveli complet biserica
şi necropola urmind să se stabilească exact
perioada in care acestea au funcţionat; pentru cercetarea nivelului de locuire din seco-

lul VIII-XI e.n., a necropolei din secolul
IV e.n. şi, in sfîrşit, cercetarea straturilor de
cultură din neolitic şi stabilirea raportului
stratigrafic dintre acestea, precum şi stratigrafia generală a staţiunii.
NOTE
1 Staţiunea m·heologică ne-a fost semnalată de
învăţătorul Paul Munteanu din Vadu Soreşti încă
din anul 1975. Cc1·cetări arheologice de suprafaţă
au mai fost efectuate şi in anii următori, fiind adu-

nate materiale arheologice.
2 Bucu1· Miti·ca şi C. Preda, Necropole din secolul al 1\' -lea e.n. in Muntenia, Bucureşti, 1966,
p. 248, fig. 71/2, p. 271, fig. 36/1, şi p. 386, fig. 256/5.
Pentru o datare mai timpurie, in a doua jumătate
a secolului al III-lea{ e.n., vezi Constantin Scorpan,
în Sesiunea de comunicări a muzeelor de istorie,
1964, lJucurcşli, 1970, p. 85 şi p. 100, fig. 6.
3 Dorin Popescu şi Dinu V. Rosetti, Materiale,
6, 1959, p. 711, fig. 7.
" Expertiza antropologică va fi făcută de Laura
Georgescu de la Laboratorul de antropologie de pc
lîngă Institutul "Dr. Victor Babeş".
5 Dorin Popescu şi D. V. Rosetti, op. cit., p. i 12,
713, fig. 14/4 (a, b, c).
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Săpăturile

arheologice de la Radovanu

Pentru studierea cît mai amănunţită a
complexului neolitic de la Radovanu din
punctul "La Muscalu", de la capătul d~ vest
al văii coadelor, s-au continuat :c;ăpăturile
arheologice 1, in două sectoare deosebite :
A. în cuprinsul aşezării inalte si B. in cadrui
necropolei corespunzătoare.
'
A.

Aşezarea înaltă

:

Materiale

şi cercetări

arheologice -

aşezării inalte, s-a depus un strat subţire de
humus străvechi. Dupil un anumit r[tstimp,
locul respectiv - datorită poziţiei sale dominante, cu ··cîmp larg de vedere in jur şi
cu terenuri fertile in p'reajmă - a fost ales
pentru aşezarea lor de către membl'ii unei
comunităţi din prima etapă a fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa.

Pe intinsul platformei terasei, ocupate in
vechime de cele patru aşezări neolitice suprapuse, s-a ajuns cu săpătura, în citeva
porţiuni, pînă la pămîntul viu. Observaţiile
stratigrafice făcute in acest an confirmă
constatările din alte campanii
precedente.
S-a observat din nou că pe o parte din intinderea terenului cercetat sint resturi disparate, care numai în porţiunea sudică a terasei sint mai aglomerate formind un adevărat strat de cultură, subţire, cuprinzind
materialele din timpul fazei Vidra a culturii Boi an.
In anul 1978, cu prilejul unor sondaje,
efectuate pînă în pămîntul viu, 1n zona dinspre centru a jumătăţii ve~tice a aşeză1ii,
s-au adunat de la baza depunerilor o serie
de fragmente ceramice tipice fazei VidraB~ian şi !ntr-un profil s-a remarcat o dupgă
onzontala, reprezentată printr-un şir de bucăţi de lipitură arsă
la roşu. Am crezut
atunci că sint indicii cu privire la existenţa
răll!-ăşiţe~or ur:ei locuinţe modeste de suprafaţa, datmd dm faza amintită. Prin săpătu
rile din 1979 s-a încercat\dezvelirea in întregime a acelor resturi, dar pînă la urmă s-a
ajuns la concluzia că· ele reprezintă doar o
aglomerare mică de bulgări, provenind de la
o locuinţă aflată undeva prin preajmă.
Din jurul porţiunii amintite s-au adunat
mai multe cioburi cu decor excizat şi incrustat cu materie albă, specific fazei Vidra.
Prin săpăturile recente s-a constatat că
deasupra depunerilor modeste din timpul
fazei Vidra, pe toată întinderea terenului
4 -

COMŞA

Pentru a incerca s{t cunoaştem unele din
procedeele practicate de c{ttre acei oameni la
organizarea unei noi aşezări s-au fi'tcut mai
multe -;ondaje şi s-a observat, cu toată claritatea, ci't după alegerea locului, pentru elibe~area terenului, s-a elat foc vegetaţiei, relativ bogate. Drept consecinţă, peste tot, s-a
format un strat de arsură de cîţiva centimetri grosime, iar deasupra lui a rămas o dungă
neagră de circa 5 mm grosime, de la vegetaţia arsit. Porţiuni din acest strat s-au păs
trat, mai ales, in jumătatea de est a aşezării,
în rest, el a fost deranjat încă din vechime.
Pe trei sferturi din întiJtderea aşezării să
pătura a fost dusă pînă în plin pămînt 'viu
fără a se descoperi rămăşiţele locuinţelor d~
la baza celui mai vechi nivel (al patrulea) de
aşezare din faza de tranziţie. Totuşi, în partea de nord-est a staţiunii s-au atins şi dezvelit porţiuni mici acoperite cu bulgări de
lipitur{t arsă, provenind din locuinţe de suprafaţă din acel nivel.
Printre altele s-a
atins şi o fîşie de lipi tură arsă (dintr-o astfel
de construcţie) pe care se observă, pe bază,
urme de trunchiuri despicate. Este evident
că acele vestigii au făcut parte dintr-o locuinţă cu podea-platformă.
Nu s-a ajuns însă la dezvelirea integrală
a c~lorlalte resturi mai bogate de lipitură
arsa, deoarece sint încă acoperite de ruinele
masive ale locuinţelor din staţiunea corespunzătoare nivelului 3.
·
In ~fară de unele materiale ceramice şi
rare p1ese de silex, în cuprinsul nivelului 4
s-a descoperit şi studiat amănunţit un cup~
tor de ars oale, aflat la sud-vest de terenul
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pe care se aflau locuinţele.2 Cuptorul era aldintr-o groapă de formă tronconică,
avind circa 0,50 m adincime (de la nivelul
de săpare) şi diametru! de peste 1,50 m. Malurile gropii erau puţin boltite şi destul de
puternic inroşite de foc. Fundul gropii era
neted făţuit cu lut, ca o vatră, şi plesnit în
bucăţele, in urma arderii îndelungate.
S-a acordat, in continuare, o atenţie deosebită studierii rămt'tşiţelor locuinţelor din nivelul 3. Cu cîţiva ani in urmă, s-a observat
că baza masivă, de formă rectangulară, a
cuptorului din locuinţa nr. 2, în loc să se fi
păstrat in poziţie firească
orizontală, era
cătuit

parţial înclinată. Explicaţia
ipotetică, dată
atunci, era aceea că, in dreptul marginii cuptorului, va fi fost în vechime o groapă mare,

umplutura căreia cu timpul s-a tasat, antrenind cu sine şi înclinarea bazei cuptorului,
cu greutatea de peste o sută de kilograme.
Cu ocazia săpăturilor din anul 1979 s-a dezvelit in întregime şi partea de nord a locuinţei amintite şi s-au făcut o serie de constatări. De la latura scurtă de nord a construcţiei, pe o porţiune de circa 2 m din lungimea resturilor de locuinţă, suprafaţa de lipitură se afla la peste 1 m adincime faţă de
restul platformei-podea ce-i corespunde. Ulterior, puţin mai departe, dar tot de-a lungul marginii de nord a aşezării, s-a făcut un
sondaj şi s-a observat că linia solului viu
cobora cu peste 1 m, in raport cu restul terasei. Rezultă clar, că de-a lungul marginii
de nord a staţiunii, panta incep~a destul de
brusc, formindu-se un fel de treaptă, cu
diferenţa de nivel de peste un metru faţă de
platforma i'erasei. Din motive pe car~' nu le
cunoaştem,
oamenii din vechime - deşi
aveau destul loc liber pe terenul alăturat au preferat să-Şi clădească locuinţele şi
a!llexele lor, în lun:gul limitei de norrl a
aşezării. Toate construcţiile au fost făcute cu
axul lung orientat pe direcţia nord-sud, deci
perpendicular pe marginea terasei. După cum
s-a constatat, platforma-podea a locuinţei
nr. 2 era pe aproximativ trei sferturi din lungime pe sol ferm, iar restul s-a găsit pe treapta
pantei. Diferenţa de nivel dintre cele două
părţi ale ruinelor nu poate fi explicată decît
prin aceea că avem de-a face cu o porţiune
de locuinţă prăbuşită. Prin urmare, trebuie
să admitem că acea parte a locuinţei a fost
construită pe pari. In urma distrugerii locuinţei prin foc, totul a ars, şi porţiunea respectivă s-a prăbuşit pe treaptă. Astfel se
pune, pentru prima dată, pentru regiunile
din sud-estul ţării, problema construirii, cel
puţin în parte, a unor locuinţe cu podeaplatformă (datind din faza de tranziţie la
cultura Gumelniţa) pe piloţi. Ţinem să reamintim că în nivelul 2 de la Radovanu, locuinţele din şirul nordic, din cauza pantei,

COMŞA

au fost construite pe un fel de terase, în
trepte, la diferenţe mici de nivel una de alta.
Dat fiind faptul că intre resturile locuinţelor din nivelurile 3 şi 2 era un strat subţire de pămînt (de numai circa 0,15 m) a fost
firesc ca o bună parte din dărîmăturile pereţilor locuinţelor din nivelul 3, să fi fost
înlăturate de la locul lor, atunci cînd membrii comunităţii nivelului 2 au nivelat terenul pregătind suprafaţa aşezării. Din această
cauză, deasupra platformelor locuinţelor din
nivelul 3, in general, s-a găsit o cantitate
redusă de bulgări mici de lipitură arsă din
pereţi. Porţiunea prăbuşită din locuinţa 2 a
provocat însă o denivelare de teren, care s-a
umplut, în mare parte, cu dărîmăturile pereţilor alăturaţi, fără ca să mai fie înlăturate
şi nivelate de către urmaşii direcţi. Ca o consecinţă, acele vestigii s-au păstrat neatinse
pînă în zilele noastre. ,Jn albierea de teren
se află numeroase bucăţi de lipitură arsă,
între care una are circa 0,60 m diametru,
este făţuită cu grijă şi pe ea se văd urme de
culoare roşie crudă. Această bucată provine
desigur dintr-un perete ornamentat cu pictură, probabil albă pe fond roşu. Pentru a
putea fi studiate amănunţit, toate resturile
de lipitură (din albierea de teren amintită)
au fost lăsate pe loc.
Procedindu-se la demontarea bulgărilor
de lipitură de pe platforma-podea a locuinţelor nr. 2 şi nr. 3 din nivelul 3 s-a făcut şi
verificarea lor amănunţită. Majoritatea bulgărilor proveniţi din pereţi au o parte feţuită, iar pe cealaltă sint, de obicei, imprimate urme de nuiele groase. Controlînd fiecare bulgăr, am observat pe zece din ei, grupuri de CTengi groase, dreplte, paralele şi ală
turate, peste care, perpendicular, se vedea o
altă urmă neregulată. La o analiză mai
atentă, s-au dovedit a fi urme de frînghie
(din fibre vegetale), alcătuită din două sfmi
groase. Ele au fost răsucite mai întîi fiecare
în parte şi apoi împreună. Pe cîteva bucăţi
de lipitură se observă cum erau legate la
un loc cite două sau trei nuiele groase, probabil cu două frînghii împletite, în lungul
peretelui. Subliniem că intervalul dintre porţiunile legate cu frînghie era destul de mare,
el depăşind pe verticală 0,40 m. Sînt primele
urme de frînghie din epoca neolitică descoperite, pînă în prezent, pe teritoriul Munteniei.
Lîngă latura lungă de est a locuinţei nr. 3
din nivelul 3 s-a delimitat suprafaţa dreptunghiulară a bazei masive a cuptorului iar
în partea de mijloc a aceleiaşi construcţii a
fost dezvelită o bucată dintr-un obiect mare
de lut (amestecat cu mare cantitate de paie),
ars la roşu. Partea vizibilă, lungă de circa
30 cm, prezenta o arcuire, ca şi cum piesa ar
fi un fragment dintr-o coloană de lut. La dez-
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velirea ei atentă s-a constatat că una din
marginile lungi ale obiectului este puţin răs
frîntă. Obiectul l-am lăsat pe loc pentru a
putea fi cercetat cu toată grija în campania
din 1980.
Dintre ocupaţii sînt documentate, ca şi
pînă acum, cultivarea plantelor, prin marea
cantitate de paie folosite la lipitura caselor,
prin urmele de boabe de griu imprimate pe
bulgării de lut ars şi printr-o săpăligă fragmentară de corn de cerb.
Creşterea vitelor, pe scară redusă, era o
preocupare de seamă a membrilor comunităţii studiate. Au fost strînse toate oasele
(de la aşchii la piesele întregi) de animale.
Între ele predomină cele de bovine. Menţio
năm un fragment dintr-un astfel de craniu,
avînd partea inferioară a unui corn retezat.
S-au adunat şi destul de multe oase de porci
(tineri şi bătrîni). Oasele de ovicaprine sînt
puţine. Amintim şi o mandibulă de cîine.
Oasele de animale sălbatice sint foarte
puţine, dintre ele semnalăm cîteva fragmente din coarne de cerb şi o mandibulă de
rozător mic.
Pe fundul unei gropi, săpată din nivelul 3,
s-au adunat - pentru prima dată pe acest
şantier ___._ foarte multe oa"e şi solzl de peşte.
La partea inferioară a nivelului 3, uneltele
de silex sînt proporţional puţine. S-au scos
la iveală numai cîteva lame (unele pînă la
0,13 m lungime), mai sînt şi cîteva răzuitoare,
rar masive şi două percutoare sferice. Majoritatea pieselor au fost cioplite din silex de
tip balcanic, de culoare galben-verzuie, cu
pete mici albe, citeva sînt şi de silex de culoare roşie, de calitate, ce provine tot din
zăcăminte aflate la sud-est de Dunfn·e.
Din categoria uneltelor de piatră şlefuită
s-au descoperit: două topoare fragmentare
(unul trapezoidal cu muchia arcuită), un toporaş de tuf vulcanic. Izolat s-a găsit un
topor perforat, fragmentar, tot de tuf vulcanic. Mai semnalăm o daltă trapezoidală şi o
altă daltă cu secţiune plan convexă.
t
Din os avem o sulă, iar de corn o săpăhgă
fragmentară.

Nu s-a aflat nici un obiect de metal.
Fragmentele ceramice sînt numeroase.
Intre cele provenite din vase de uz comun,
modelate din pastă grosolană (amestecată cu
cioburi pisate), se intilnesc, mai ales, cioburi
din borcane cu pereţii arcuiţi, avînd o fîşie
lustruită in lungul buzei, ornamentate cu
brîuri alveolare în relief, pe restul corpului
sînt trasate vîrei sau barbotină neorganizată.
Alveolele au fost făcute cu vîrful degetului.
Cu toate că am căutat cu atenţie urme de
amprente digitale, în cadrul lotului de eiahuri verificate nu s-a păstrat niciuna care
să poată fi determinată şi cercetată de specialiştii din acest domeniu. Alte brîuii în re-

lief sînt· cresta te. Pe borcane s-au aplicat şi
diferite proeminenţe, cele mari sînt rare, de
cele mai multe ori se găsesc proeminenţe cilindrice scunde. O altă formă din aceeaşi categorie este a vaselor cu corpul bombat şi
gît cilindric sau tronconic. Sînt destul de
multe şi fragmentele de capace plate, ca o
placă (din pastă grosolană), cu o apucătoare,
prevăzute cu un şir de alveole pe margine.
Vasele cu decor excizat sînt obişnuite şi
pentru acest nivel. Motivele respective, executate prin scobire in pasta moale şi încrustare cu materie ·albă, s-au realizat, de obicei,
pe recipiente cu pereţii groşi, cum sînt : vasele mari, înalte, cu corpul cilindric, avînd
un fel de prag şi "guler" (pentru sprijinirea
capacelor) in jurul gurii. Partea lor inferioară era tronconică, cu sau fără picior cilindric, înalt. Semnalăm şi capacele corespunză
toare, în formă de calotă sferică, in vîrf cu
o apucătoare cilindrică, masivă.
Unele vase mari cilindrice aveau decor
foarte bogat. Pe picior şi pe corp decorul era
excizat şi incrustat cu materie albă, pe "guler" se făcea decor pictat cu grafit (din grupuri de linii relativ subţiri, oblice şi paralele),
iar in interior - mai ales pe vasele din nivelul 4 - uneori se vopsea toată suprafaţa
cu culoare roşie sau cafenie roşcată crudă,
apoi se trasau motivele decorative cu culoare albă, tot crudă.
S-au strîns şi cîteva fragmente din cutiisuport de formă paralelipipedică specifice, cu
decor excizat şi incrustat. ·
Deosebit este fragmentul dintr-un obiect
în formă de cutie, se pare cubică, cu pereţii
puţin bombaţi.

Din categoria vaselor din pastă fină se intilnesc adesea fragmente de pahare, cu pereţii foarte subţiri, cu suprafaţa lustruită cu
foarte mare grijă, ornamentate la exterior cu
caneluri şi pictură cu grafit. In interior, de-a
lungul buzei, ele au cîte o faţetă puţin oblică,
lată, vopsită cu roşu crud.
Cioburile din pastă fină, cu decor pictat
cu grafit sînt destul de multe. Motivele decorative sint alcătuite, in principal, din linii
paralele de diferite grosimi şi din triunghiuri.
Menţionăm citeva fragmente
(din pastă
fină) de suporturi de formă cilindrică, cu
marginea de sus lăţită mult, pe orizontală şi
cu o şănţuire de-a lungul muchiei exterioare.
Două cioburi sint neobişnuite pentru complexul studiat : unul are decorul compus din
două linii incizate, orizontale şi paralele. Pe
ele s-au făcut, la intervale mici, crestături
mărunte. Celălalt fragment are trei şiruri
orizontale de adincituri rotunde mici. Acesta
din urmă pare să aparţină culturii Hamangia
şi ar constitui un indiciu cu privire la contactele directe intre o fază tirzie a culturii
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Boian şi alta de la sfîrşitul culturii Hamangia, din vestul Dobrogei. Alte două cioburi
mi se par a fi de import din aria de răspîn
dire a culturii Sava. Provin dintr-un fel de
castroane, cu corpul puţin arcuit şi cu decor
din linii incizate şi incrustate cu materie
albă.

Vasele din aşezarea studiată au culoare
neagră, cenuşie închisă, cafenie şi roşcată,
fiecare cu diferite nuanţe. Unele fragmente
au dobindit culoarea roşie din cauza arderii
secundare. De obicei vasele de uz comun au
fost arse pe vetre deschise şi de aceea au
culori cu pete şi nuanţe. In schimb, vasele
din pastă fină s-au ars in cuptoare simple
(cu o singură încăpere, servind în acelaşi
timp drept focărie şi cameră de ardere a
vaselor) în care se putea realiza arderea reducătoare, pentru obţinerea culorii negre a
vaselor.
Ţinînd seama de faptul că în cadrul complexului de la Radovanu, începînd chiar din
nivelul 4, s-au descoperit vase cu decor complicat : excizat şi incrustat, pictat cu grafit
şi pictat cu culori crude, a cărui realizare şi
mai ales ardere (fiecare vopsea folosită necesitînd anumite condiţii pentru a-şi păstra culoarea şi consistenţa) nu puteau fi făcute de
orice femeie din comunitate, ci, ne socotim
îndreptăţiţi să admitem, că încă de atunci,
din faza de tranziţie de la cultura Boian la
cultura Gumelniţa, ceramica de uz comun se
putea realiza în fiecare aşezare, pe cind vasele cu decor complicat erau lucrate de oameni "specializaţi", în anumite centre, de
unde astfel de va<;e erau răspîndite, pe calea
~chimbului, ajungînd la comunităţile vecine
şi înrudite.
1n cursul săpăturilor s-a scos la iveaUt şi o
figurină de lut ars fragmentară. S-a păstrat
aproximativ o treime. Redă un personaj feminin în picioare. Este interesant de semnalat că figurina a fost modelată din două bucăţi longitudinale, ce au fost lipite, dar s-au
rupt de-a lungul liniei de contact dintre ele.
Avem o mare parte din jumătatea ei stîngă,
ruptă şi aceea, de la piept in sus. Porţiunea
inferioară era in formă de soclu. Sexul nu
este indicat. Subliniem că pe spatele figurinei, în dreptul pieptului, este trasat un triunghi echilateral, din linii incizate, cu vîrful
în sus, indicînd - după părerea noastră - o
piesă de ţesătură, cu funcţie utilitară, care
credem că servea la sprijinirea unor poveri
duse pe spate sau la purtatul copiilor mici.
Astfel de triunghiuri sînt caracteristice
numai unei serii de figurine feminine din
faza de tranziţie la cultura Gumelniţa. S-a
mai găsit şi un alt fragment de figurină, mai
simplă.

Inspre marginea de est a aşezării, la baza
nivelului 3, s-a găsit un schelet de copil mic,

COMŞA

ingropat in poziţie chir-cită (cu mîinile îndoite din cot şi aşezate cu palmele lîngă
obraz) pe partea stingă, cu craniul orientat
spre ENE 111°, fără inventar. Amintim că in
complexul de la Radovanu, însă în nivelul 2,
in intervalul ingust dintre locuinţe, s-a mai
descoperit un mormint de copil micuţ, în poziţie chircită. Constatarea ·ne confirmă din
nou, obiceiul de a ingropa copilru;;ii nu in
cadrul necropolei, aşa cum erau inmormintaţi adulţii şi copiii mai mari, ci chiar în cuprinsul sau la marginea staţiunii.

B. N ecropola
In campania de săpături din anul 1979 s-a
reluat activitatea in sectorul necropolei,
aflată la nord-vest de aşezare, sus pe terasă,
la citeva zeci de metri distanţă de şanţul de
apărare, dar lateral faţă de drumul din vechime, care ducea spre ogoare. Este o necropolă plană, in cadrul căreia, in acest an,
s-au mai dezvelit şi studiat încă două morminte de adulţi, in poziţie chircită, depuşi
in groapa funerară pe partea stingă. S-au
mai găsit şi cîteva fragmente dintr-un craniu de copil, al cărui schelet fragil s-a mă
cinat în cursul vremii. Nici unul din morminte nu a avut inventar funerar. Ele aparţin uneia din cele 4 aşezări suprapuse din
cadrul complexului studiat.

*

Acestea au fost, prezentate pe scurt, principalele rezultate ale săpăturilor arheologice
din anul 1979 din punctul "La Muscalu" de
la Radovanu. Precum s-a văzut s-au ridicat
şi unele probleme noi şi interesante a căror
analiză aprofundată urmează să se facă in
campania de cercetări din 1980.
NOTE
1 Lucrările s-au efectuat intre 5 august şi 11 septembrie 1979.
2 In malul de deasupra cuptorului de ars oale
descris s-au adunat din stratul de pămînt al nivelului 3, citeva ghinde carbonizate.

LES FOUILLES ARCH~OLOGIQUES
DE RADOVANU
RESUME
Pendant les fouilles effectuees en 1979 a Radovanu, au !ieu d.Jt "La Muscalu .. , on a etudie une
habitation appartenant a:.~ 3-eme niveau.
A cause d'une enfoncement du terrain une partie
de cette habitation a ete construite sur des pilotis.
Detruite par une incendie, ses restes (le plancherplatforme, le socle du· four menager et Ies parois)
se sont ecroule dans cet enfoncement. Sur les
morceaux provennant des parois brules on a pu
observer Ies empraintes des cordes avec lesquelles
ont etc lices le~ branchages, avec les piliers.
A Ia peripherie de l'agglomeration on â
decouvert un squelette d'enfant et, non loin, vers
le 'nord-auest, dans la necropole, appartennant a
cette agglomeration, ont ete decouverts encore deux
squelettes en position accroupie, sur le cote gauche.
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Raport asupra săpăturilor arheologice
de la Cîrcea

(fig. 1/1). Groapa nr. 1 de formă rotundă şi
cu diametru! _de 1,35 m a fost săpată la
0,65 m, faţă d~ nivelul antic şi aparţine primei etape a fazei ceramicii policrome (Circea IV). Un complex ce cuprindea o suprafaţă de circa 12 m2 era compus dintr-o locuiq.ţă, o groapă de lut folosită ulterior ca
groapă menajeră, un cuptor de ars oale neolitic cu două gropi de scos lut (fig. 1/1). Al
treilea complex format dintr-o locuinţă
(groapa 5) intersecta locuinţa (groapa 6) din
etapa anterioară. Ea era suprapusă de un
cuptor şi o grupare din chirpic cu diametru!
de 1 m care reprezentau al patrulea complex
corespunzător ultimei etape de evoluţie a
fazei cu ceramică policromă (fig. 1/1). Cele
două pietre de rişniţă descoperite la 0,20 m
deasupra solului viu din cadrul. aceleiaşi secţiuni indică in acelaşi timp nivelul de călcare
al celei mai vechi etape a fazei ceramicii policrome. Fragmentele ceramice descoperite in
groapa nr. 1 oglindesc cel mai bine caracteristicile acestei prime etape. Pasta ceramicii

S-au continuat săpăturile arheologice in
punctul ,.Viaduct" urmărindu-se identificarea şanţului de protecţie in partea de nord a
aşezării Circea faza IV (Starcevo IV), şi obţinerea de noi date stratigrafice. Au fost deschise astfel două secţiuni : S XXVII lungă de
10 m şi lată de 2 m in prelungirea aceleiaşi
secţiuni săpată in anul 1978 şi secţiunea
XXVIII lungă de 16 m şi largă tot de 2 m,
perpendiculară pe capătul de sud al secţiunii
XXIII din anul 1977.
S<'ipăturile efectuate in S XXVIII din zona
centrală a aşezării ne-au oferit situaţii arheologice complexe şi variate. Observaţiile
stratigrafice au precizat următoarea succesiune de locuire : Deasupra solului viu se gă
seşte stratul de locuire
neolitic, gros de
O, 70 m, ce cuprinde trei niveluri : (Circea III,
IV şi Dudeşti-Vinca), un strat din epoca
bronzului, gros de 0,40 m (Verbicioara IV şi
V), stratul daco-roman gros de 0,10 m acoperit de stratul vegetal. In cadrul S XXVIII
au putut fi observate 4 complexe arheologice
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Fig. 3. Cîrcea "Viaduct". 1-10 ceramică
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lustruite de culoare cenuşie şi pictate cono cantitate considerabilă de pleavă iar
fundul vaselor semisferice este scurt, inelar,
toate acestea constituind elemente de tradiţie
ale fazei Starcevo III (Circea III). Pe suprafaţa exterioară cu fondul de culoare crem se
pictează cu benzi late de culoare brună cu
reflexe castanii cruţind motive unghiulare
şi linii curbe din culoarea fondului (fig. 2/1
a, 1 b). Pentru obţinerea efectului coloristic
motivele cruţate sint acoperite · parţial cu
vopsea de culoare roşie închisă. lV!arginea
interioară este ornamentată cu un şir de
triunghiuri mici pictate brun, urmind apoi in
jos grupuri de cite trei linii orizontale colorate cu roşu maroniu din care pornesc oblic
spre fundul cupei alte grupări de linii pictate cu aceeaşi culoare (fig. 2/1 b). Un alt
fragment de cupă cu pleavă in conţinutul
pastei este ornamentat cu motive spiralice
realizate prin benzi late ce cuprind toată suprafaţa vasului. Ele sint însoţite sau conturate de altele mai subţiri de culoare roşie.
In acelaşi complex al ceramicii policrome
timpurii s-a găsit un fragment monocrom de
culoare roşie pictat pe partea interioară de
asemenea monocrom cu o substanţă groasă
de culoare neagră cu aspect de smoală.
Cele două gropi (nr. 2 şi 3) săpate lîngă
cuptor la 0,90 şi 0,50 m faţă de nivelul antic
aveau diametru! de 1,50 m (fig. l./1). Pe fundul gropii nr. 3 se afla un strat de cenuşă
gros de 0,20 m provenită de la cuptor. eeramica descoperită in ambele gropi se aseamănă sub toate aspectele cu cea descoperită
in cuptor şi locuinţa din groapa nr. 6. La un
fragment de măsuţă triunghiulară din
groapa 2, lustruit şi ornamentat cu linii excizatie in zigz.ag de culoare cenuşie, se mai
observă încă în spărtură urme de pleavă. Ornamentul excizat mai păstrează încă pasta
incrustaţiei de culoare roşie, (fig. 3/7). Pe un
alt fragment de măsuţă de aceeaşi formă descoperit in groapa nr. 4, ornamentul excizat
in meandru este încrustat de astă dată cu
pastă de culoare albă (fig. 3/6) ; ambele feţe
ale suportului sînt vopsite în roşu, iar pe
margini s-a dat cu o culoare galbenă. Măsuţa
suport, ornamentată cu atîta grijă, con~;tituie
un obiect au o semnificaţie deosebită.
Groapa nr. 4, de formă ovală, săpată la
1,50 m adincime faţă de nivelul de călcare
antic, era umplut'! cu cenuşă pro·venită fie
de la locuinţa Ve"in:1 (groapa nr. o), fie de
la cuptorul de ars oale ale aceluiaşi complex.

ţine

Pe fundul gropii se afla aşezat intenţionat
un cap de bovin (fig. 1/1). Obiceiul de a
depune un cap de bou sau de cerb pe fundul
gropii l-am întîlnit frecvent in aşezarea neolitică de la Circea sau în alte aşezări.
In interiorul gropii nr. 6, respectiv a locuinţei săpată parţial, a fost identificată groapa
de par, iar într-o alveolare urmele de vatră
împreună cu o piatră de rîşniţă (fig. 1/1) şi
un picior de vas antropomorf (fig. 3/5). Ceramica descoperită in locuinţă, împreună cu
cea din gropile descrise mai sus, aparţine
unei etape evoluate ale fazei ceramice policrome Circea IV (fig. 2/2, 3, 8, 9).
Al treilea complex, groapa nr. 5, prin formă
şi dimensiuni (4 X3 m) a aparţinut unei locuinţe bordei care a intersectat groapa locuinţei din etapa anterioară. Materialul arheologic descoperit in acest complex este
foarte numeros şi caracteristic pentru etapa
maximei dezvoltări a ceramicii policrome de
la Cîrcea (fig. 2/5, 6, 7, 10, 11). In această
etapă pictura policromă se extinde pe majoritatea formelor de vas. Fondul pictat de culoare mai ales alb-gălbui (culoarea untului),
al cupelor semisferice este pictat cu motive
spiralice prevăzute la capăt cu terminaţii in
formă de ghiare (fig. 2/7, 10) iar marginea
castroanelor bitronconice cu motive linim·e
dispuse in unghi (fig. 2/11). Pe corpul vaselor bombate spirala se desfăşoară mai liber
şi în combinaţii mai variate (fig. 2/6). Spaţiile dintre benzile spiralice sînt haşurate cu
linii subţiri de culoare brună intercalate sporadic de alte linii de culoare roşie maronie
(fig. 2/3, 7, 11). Pentru obţinerea efectului
coloristic policrom culoarea roşie se foloseşte
la întîmplare între spaţiile rămase libere, sub
formă de puncte, pete mici uneori în forma
literei S sau Z (fig. 2/5, 7, 11).
Pe un picior de măsuţă motivul meandric
incizat ne aminteşte intrucitva de cele de
tip Dudeşti (fig. 3/8). Materialul arheologic
scos din acest complex este foarte numeros
ceea ce ne va permite să reconstituim mai
toate formele şi categoriile ceramice cit şi
numeroase tipuri de unelte (fig. 4) caracte~
ristice etapei de maximă înflorire a fazei
Cîrcea IV. Este interesant să reamintim de
prezenţa în contextul aceluiaşi complex a
unor fragmente ceramice răscolite din nivelurile mai vechi (fig 2/4) cum ar fi o buză
mică de strachină de culoare roşie cu buza
trasă brusc oblic spre interior asemănătoare
cu străchinile din prima etapă a culturii
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Fig. 4. Circea .,Viaduct". 3-9 unelte de
(groapa 5).

piatră ş i
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Vinca A, provenit din nivelul ceramicii pictate negru pe roşu (Starcevo, III Milojcic).
Dintre resturile aparţinînd a două reprezentări
antropomorfe evidenţiem două picioare-suport, unul cilind.ric iar celălalt plat.
Ceramica descoperită în complexul al
IV-lea, respectiv în cuptorul care suprapune
groapa nr. 5, este puţină cantitativ şi nesemnificativă pentru a putea trage unele concluzii referitoare la ultima etapă a fazei Cîrcea IV.
Prelungind secţiunea XXVII din anul1978
cu încă 10 m intenţionam să identificăm şarl
ţul de protecţie din partea de nord a aşe
zării cu ceramică pictată negru pe roşu (Circea III). In realitate noi am descoperit şan
ţul de apărare al aşezării epocii bronzului.
Gura şanţului largă de 4 m se adîncea ca o
pîlnie pînă la 1,60 m faţă de nivelul antic
(fig. 1/2). Asemănător cu cel descoperit în
aşezarea eponim ă , şanţul proteja partea de
nord şi probabil de vest a aşezării. Obiectele
descoperite în partea s uperioară a umpluturii şanţului de ap ărare : ceramică, brăzdar
din corn (fig. 5/3) şi un ac de bronz cu capul
lăţit şi răsucit aparţin fazei Verbicioara IV.
Puţinele fragmente ceramice atipice descoperite pe fundul şanţului. nu ne-au permis a
clarifica cărei faze a culturii Verbicioara ar
servi şanţul de apărare recent descoperit. In
.5 - J\ltaterla!e

şl cercetări
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ultima fază de evoluţie ca o consecinţă a extinderii aşezării Verbicioar& şanţul de apă
rare era în cea mai mare parte astupat. Prezenţa în aceeaşi aşezare a fragmentelor ceramice din fazele timpurii ne determină să
credem că şanţul a fost să pat în această
vreme.
Ceramica descoperită în umplutura superioară a şanţului de apărare (fig. 5/1-12)
aparţine sub toate aspectele fazei Verbicioarn IV. Toate categoriile oeramke sînt modelate dintr-o pasJ;ă de lut amestecată cu
nisip cu pietricele mici în compoziţie şi au
pereţii de culoare cenuşie, mai rar cafenie
sau maronie-gălbuie, bine neteziţi. Ca o caracteristică a fazelor anterioare ele nu au
luciu. Starea fragmentară a ceştilor şi castroanelor nu ne-a permis o reconstituire
exactă a acestora. Obs ervăm însă că ceştile
aveau corpul globular, scund, marginea prevăzută cu colţuri iar torţile uşor supraînăl
ţate. Un fragment de toartă se termină cu
buton. In tehnica ornamentaţiei se foloseau
concomitent incizia şi înţepăturile succesive
executate fin. Repertoriul motivistic este variat. D 'ntre toate motivele decorative tradiţionale, olarii din faza Verbicioara IV au preferat, în continuare, triunghiurile şi romburile haşurate (fig. 5/1, 2, 4, 11, 12) combinate
acum cu noi motive ca : meandru, spirala,
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Fig. 5. Cîrcea "Viaduct ". 1-12

ceramică

din epoca bronzului (Verbicioara IV); 13
bici:>ara IV).
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semicercul, cîrligele spiralice şi cercul solar
(fig. 5/7-11). Acestea din urmă sint imprumutate din aria culturii Girla Mare şi transmise mai departe culturii Tei din Muntenia
precum şi aşezărilor epocii bronzului din
nord-vestul Bulgariei. Maniera de ornamentare a ceramicii Verbicioara IV descoperită
in şanţul de apărare de la "Viaduct" ne am:nteşte intrucitva de cea folosită la ceramica
descoperită in aşezările din aria culturii Tei,
fazele III şi IV. Materialul arheologic descoperit in şanţul de apărare constituie al
doilea complex arheologic după cel de la
Govora sat, care îmbogăţeşte intr-o măsură
şi mai mare conţinutul fazei Verbicioara IV.
Prin săpăturile de anul trecut in partea
centrală a aşezării neolitice de la "Viaduct"
s-au obţinut noi date stratigrafice atit de
necesare pentru explicarea ultimelor etape
de evoluţie ale neoliticului timpuriu, cit şi
un material arheologic foarte bogat, cu ajutorul căruia se poate reconstitui modul de
viaţă al comunităţilor neolitice din această

BERICHT UBER DIE ARCHAOLOGISCHE
AUSGRABUNGEN VON CIRCEA
-

ZUSAMMENFASSUNG-

Die Ausgrabungen effektuiert in der Zentralzone
der Neolithikumssiedlungen von "Viaduct" Circea,
haben uns neue stratigraphische Lagen gebietet,
6 Gruben (Abb. 1) mit Polychromkeramik und ein
Schutzgraben aus der Bronzenzeit (Verbicioara IV).
Die Neolithikumsschichte 0,70 m dick, fasst 3 NiYeaus : Cîrcea III, Cîrcea IV, (Polychromkeramikphase) und Dudeşt:i-Vin~a. Die Neolithikumsschichte ist iibereinandediegend von der
Bronzezeitschichte (Verbicioara Kultur), dick von
0,40, woriiber sich die Dakisch-mmanische Schichte
befindet von 0,30 m Dicke.
Das archăologisches Material entstammend aus
den 6 Gruben ist sehr reich und vertretend fiir alle
Pha·:enetappen mit Polychromkeramik (Abb. 2, 3).
Die Gestelltischehen ornamentiert mit Zickzacklinien oder Măander, inkrustiert mit weisser oder
roter Paste (Abb. 3/7), erinnern uns an dies~lbe
Technick benUzt spăter von den Kulturtrăgern Du~
deşti-Vădastra.
·
·
Das Schutzgraben der Verbicioara Kultur
(abb. 1/2) ist ăhnlich dem auJ; der eponimen Sieldung
(1,60 m Tiefe). Die .entdeckten Sachen in der Grabenfiille geh<Sren det· Verbicioara Phasc IV
(Abb. 5).

zonă.
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arheologice de la Trestiana

Com. Gri"1'ifa

,; TRESTIANA"
'In anul 1979 s-au reluat săpăturile arheologice in staţiunea de la "Trestiana", prin
redeschiderea secţiunii (B/S 6, 1978), unde
se surprinseseră resturile unui nou c;omplex
de locuire aparţinînd culturii Starcevo'-Criş.
Prin trasarea acestei secţiuni se urmărea cît
s-a extins spre est aşezarea, precum şi dispunerea locuinţelor pe teritoriul ocupat de
neoliticii de aici. Din punct de vedere stratigrafic secţiunea B/S 6, trasată la 20 m de
secţiunea B/S 1 din 1975, spre sud şi paralelă
cu aceasta, prezintă o depunere actuală
groasă, in medie, de 0,35 m, sub care se află
o depunere neagră, cu aspect măzărat, de
0,65-0,70 m grosime, aşezată peste depunerea cafenie, in grosime medie de 0,65 m. La
interferenţa dintre depunerea cafenie şi cea
galbenă cu concreţiuni calcaroase 1, intre
34,25-55 m, apare o depunere, groasă de
0,10-0,15 m, de prundiş ce se suprapune pe
solul galben, steril din pnnct de vedere arheologic (fig. 1).
Cit priveşte depunerile arheologice notăm
faptul că, la adincimea de 1,65-1,70 m, in
depunerea de culoare cafenie unde se aflau,
potrivit observaţiilor anterioare, complexele
primului nivel de locuire 2, resturile arheologice se masează, pe o lungime de 11 m
(intre 4-15 m), indicindu-ne prezenţa unui
nou complex de locuire, a cărui cercetare,
întreruptă in anul 1978, a fost realizată in
anul 1979.
Redeschiderea secţiunii (1979), intre
1-15 m, precum şi a casetelor necesare pentru surprinderea şi cuprinderea in plan a
tuturor resturilor de cultură materială au
dus la dezvelirea intregului complex de locuire, notat B/L 2, de formă relativ rectangulară (fig. 2), cu o suprafaţă de aproximativ
49 m 2, aflat la adincimea de 0,70-0,BO m, in
depunerea cafenie.
Locuinţa este o construcţie simplă, de tipul
colibelor de suprafaţă, a cărei formă şi di-

jud~

Vaslui

mensiuni le-am putut preciza, mai cu seamă.
pe baza fragmentelor ceramice, a rarelor, şi
de c-ele mai multe ori foarte mici, resturi de
la pereţi (chirpici), precum şi a spărturilor
de la vatra construită în interiorul acesteia.
Fragmentele cei-amice (cel mai abundent material), resturile osteologice (mai cu seamă
de la cornute mari), uneltele dm silex
. sau piatră şlefuit:[t sint masate in jumătatea
~ vestică şi-n colţul de nord-est al locuinţei.
Spărturile vetrei sint împrăştiate, la jumăta
tea laturii: de nord, circa 2 m spre interiorul
locuinţei, şi în colţul de sud-est. Sumarele
resturi de la pereţi şi pălmintul pigmentat cu
mici granule roşii (posibil lut ars de la pereţi)
au fost su~prinse, mai cu seamă, pe latura
de nord şi-n colţul de sud-est ale acesteia.
Uneltele din piatră. Din grupul uneltelor
din piatră cioplită remarcăm prezenţa răzui
toarelor (fig. 3/2-4) ; a lamelor trunchiate
retuşate pe ambele laturi sau cu scobitură
retuşată (fig. 3/6-9, 11-13) ; a lamelor care
prezintă pe una din laturi o puternică lustruire, considerate piese componente pentru
seceri (fig. 3/10) ; a numeroase aşchii şi a nucleelor (fig. 7/2). Un virf cu retuşe abrupte
prezintă o patină alburie-vineţie (fig. 3/5).
Uneltele sînt realizate din silex (de culori
diferite specifice zonei din care provine roca),
obsidian şi gresie silicioasă. Din categoria
uneltelor din piatră şlefuită, amintim prezenţa unui topor de formă trapezoidală, cu
ceafa dreaptă şi tăişul curb, uşor oblic şi
foarţe ascuţit (fig. 4/1), a topoarelor de formă
aproape dreptunghiulară, cu ceafa şi tăişul
uşor curbate, in secţiune ovale (fig. 3/1) şi
a unui topor- fragmetn.tar- de formă plată,
trapezoidal (fig. 7/3) toate obţinute din
marnă. Din piatră de rîu a fost obţinut un
zdrobitor, cu ambele capete rotunjite şi cu
porozităţi şi ciobituri determinate de folosirea lui intensă.
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Uneltele din os sînt foarte puţine, de fapt
s-a găsit numai un fragment de spatulă, obţinut dintr-o coastă de animal, bine lustruit
spre virf (fig. 4/2).
Ceramica este cel mai numeros material
arheologic adunat din complexul B/L 2.
Fragmentele ceramice provin, în cea mai
mare măsură, din vase· de dimensiuni mari
şi mijlocii şi mai puţin de la cupe, străchini
şi alte vase de dimensiuni mai mici. Din
punctul de vedere al tehnicii se remarcă o
categorie ceramică grosieră, o alta semifină
şi o a treia categorie care cuprinde ceramica
fină şi pe cea pictată.
Specia grosieră, predominantă cantitativ,
este realizată dintr-o pastă cu multă pleavă
in compoziţie, foarte rar fiind folosit şi nisipul. Arderea vaselor este slabă ceea ce face
ca în apă aceasta să se descompună. Adesea
se păstrează un miez gros de culoare închisă.
Culoarea vaselor eSt-e cenuşie-gălbuie şi că
rămizie numai la exterior
sau pe ambele
feţe, in interior fiind de cele mai multe ori
cenuşie. Ca forme, se disting vasele borcan
de dimensiuni mari şi mijlocii, cu pereţii
groşi, cu gîtul cilindric sau uşor inclinat spre
interior sau exterior, uneori inalt, alteori
scund. Decorul acestora este realizat din impresiuni simple, executate cu unghia
(fig. 5/6), impresiuni "în spic" (fig. 5/1, 9 ;
4/2, 3), din proeminente aplatizate, brîuri alveolare dispuse în .,S" şi ~ cele mai multe
ori asociate cu decorul din impresiuni
(fig. 6/6). Rar apare şi decorul incizat avînd
ca motive liniile in zigzag şi de a.:;emenea,
nu prea des, apare barbotina organizată sau
aplicată pe intreaga suprafaţă a vac;ului
(fig. 5/11 ; 7/5).
Specia semifină este realizată dintr-o pastă
mai îngrijită, avînd în compoziţie pleavă sau
nisip. ~ar pe suprafaţa exterioară fiind date
cu un slip superficial care, adesea, a căzut
la spălare. Vasele sînt de dimensiuni mijlocii,

Locuinţa

B/L 2.

rar mici, şi au o culoare gălbuie-cărămizie
şi in citeva cazuri de culoare brun-roşcată.
Ca forme, distingem vasul borcan cu pereţii
subţiri, cu corpul mai mult sau mai puţin
bombat, cu gitul inalt, cilindric sau uşor înclinat .spr·e interior şi buza dreaptă sau subţiată dinspre interior. Apare şi buza uşor
îngroşată la exterior. Fundul vaselor este de
aceeaşi grosime cu peretele vasului, foarte
rar mai gros, citeva sint cu inceput de inelare, majoritatea fiind plate. Includem in
categoria semifină citeva picioare, de la cupe
sau străchini, foarte inalte de formă cilindrică sau uşor conice, lobate (la două dintre
ele lobarea este dată de caneluri largi, trasate vertical pe suprafaţa exterioară a piciorului) (fig. 5;7). Decorul aplicat pe ceramica
semifină este format din benzi de linii incizate in zigzag, disp:.tse vertical pe peretele
vasului (fig. 5/4, 8 ; 6/4, 5) şi din caneluri prezente doar pe picioarele inalte.
Categoria ceramicii fine, existentă in noul
complex cercetat, e~te considerabil redusă,
din punct de vedere cantitativ, in raport cu
descoperirile anterioare din aşezare. Din
punct de vedere tehnic, remarcăm aceeaşi
grijă deosebită pentru alegerea lutului şl a
ingredientului - pleavă sau nisip - din
care se realiza pasta. Pe supeafaţa vaselor
se observă mici paiete de mica. Arderea vaselor este mai bună, rămînînd totuşi un miez
de culoare inchis<'i. Culoarea vaselor este ceauşie, gălbuie-cfm1mizie şi ro7ie (prin aplicarea culorii roşii inainte de ardere). La exterior vasele au fost date cu un slip superficial care a C[tzut sau s-a deg~·adat, rămînînd
doar porţiuni, pe p~retele vaselor, slipuit~ şi
lustruite. Ceramica pictată, componentă a
ceramicii fine, este foarte puţină, existind
citeva fragmente ce poartă culoarea roşie şi
in cîteva cazuri şi motive, realizate cu culoare neagră aplicată peste fondul roşu.
Cîteva fragmente au o culoare brun-roşietică.
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Ca forme se întîlnesc cupele bitronconice, cu
partea superioară mai dezvoltată , cu buza
subţiată dinspre interior şi marcată la exterior de o uşoară şănţuire (fig. 4/4). Fundul
cupelor este plat sau inelar. Străchinile bitronconice cu o trecere neaccentuată de la
partea superioară la cea inferioară, au buza
dreaptă şi fundul plat sau inelar. Altăraşele
sînt reprezentate de un picior, pe care s-a
ex~cutat un decor canelat (fig. 4/6) şi care
are cea mai apropiată analogie, în zonă, cu
piciorul de altămş descop erit la Vermeşti 3 .
In afara decorului canelat, de pe piciorul de

altăraş, pe ceramica fină din complexul cercetat recent se mai întîlnesc inciziile superficiale în zigzag, dispuse vertical pe peretele
va-:ului.
In B / L , 2 s-a gă sit şi un fragment (partea
inferioară ) dintr-un
idol antropomorf, cu
steatopigie pron anţată, de tipul celor descoperiţi la Perieni 4 , asemănările cele mai pronunţate avîndu-le cu două fragmente de idoli
de la Homorodu de Sus·' . fragmentul de la
"Trestiana" indicînd aceeaşi ·modelare, din
două părţi lipite ulterior, ca şi cele două
fragmente enunţate.

1

~

..!

s
,,

3
Fig. 7. Trestiana. 1 monedă colonială de la Trestiaria II ; 2-5 Trestiîma - cultura ·
Starcevo-Criş : '2 nucleu;, 3 fragment de topor;. 4-5 fr;agmE'nte · ~eram?~e.
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existente în tot cursul anului. La est este
de dealul numit "Dealul Mare", a
cărui versant vestic, împădurit, se află la
circa 0,200 km de aşezare. Prezenţa unor
bucăţi de lut ars in malul terasei sau căzute
în balta din apropiere ne-a fost semnalată
în anul 1978, cind, in urma unei perieghezee
s-a început un sondaj de salvare a platformei
ce se prăbuşea. Intreruperea săpăturilor de
salvare începute in anul 1978 şi continuarea
acestora in anul 1979 ne determină să prezentăm rezultatele ambelor campanii, ele
executindu-se, in cazul platformei, in ace-

legată

Noul complex cercetat (al 18-lea descoperit pînă acum în aşezarea neolitică de tip
Starcevo-Criş de la "Trestiana") ne permite
să aducem cîteva preciziuni cu privire la poziţia stratigrafică a locuinţelor aflate pe latura estică a aşezării şi asupra conţinutului
materialului arheologic găsit aici. In acest
sens, noul complex (B/L 2), deşi aflat in depunerea cafenie, unde observaţiile anterioare
indicau nivelul inferior de locuire, prin sistemul de construcţie - coliba de suprafaţă se raportează la nivelul superior (II) din aşe
zareG, in nivelul inferior (1) neîntilnindu-se
pînă în prezent decît locuinţele adincite
(L 3/1964) sau parţial adîncite, pentru nivelarea terenului, (B/L 1-1975).
In ceea ce priveşte materialul ceramic subliniem, ca o primă observaţie, reducerea
considerabilă, din punct de vedere cantitativ,
a speciei semifine şi fine şi prezenţa doar a
citorva fragmente pe care s-a aplicat culoarea roşie şi tot atît de rare sint şi motivele
pictate cu culoare închisă (brună). Subliniem
lipsa motivelor pictate cu culoarea albă, întîlnite in nivelul 1 şi neintilnite in niciunul
din complexele nivelului II cercetate pînă in
prezent. Se remarcă, in schimb, categoria
grosieră, predominantă cantitativ, cu decorul de impresiuni simple sau "in spic", proeminenţe aplatizate, briuri alveolare şi barbotină. Alături de acestea, piciorvl de altăraş
cu caneluri şi fragmentul de idol antropomorf ne-au determinat să raportăm, din
punct de vedere cronologic, complexul descoperit în 1978-1979 la nivelul II de la
"Trestiana" şi care corespunde inceputului
celei de a IV-a faze a culturii Starcevo-Criş
(VI. Milojcic).
Cercetările viitoare, in zona B, de la "Trestiana", vor aduce noi precizări stratigrafice
şi de conţinut, privitoare la cultura StarcevoCriş in aria sa estetică, şi vor permite realizarea corespondenţelor tipologice şi cronologice cu descoperirile anterioare din zonă şi
din intreg arealul vastului complex.
"TRESTIANA Il".
'In anul 1979 au fost continuate cercetările
arheologice in aşezarea neolitică de tip Stoicani-Aldeni, de la "Trestiana Il", punct situart spre nord, circa 0,500 km faţă de aşeza
rea neolitică de tip Starcevo-Criş. Punctul
"Trestiana 11" 7 este o terasă inferioară ce pă
trunde in lunea Bîrladului, pe laturile de
nord, vest şi sud fiind înconjurată de bălţi

leaşi secţiuni.

Astfel, in anul 1978 a fost trasată o casetă
de 5 X 5 m deasupra platformei ce se profila
în malul rupt al terasei. Concomitent a fost
trasat un şanţ longitudinal, median, lung de
70 m şi lat de 1 m, orientat nord-sud, datorită faptului că şi aici,, prin gropi actuale, au
fost scoase la suprafaţă multe fragmente ceramice şi alte materiale arheologice. Şanţul
longitudinal (S.L/1978) ne-a dat posibilitatea să facem citeva observaţii stratigrafice
utile. În acest sens, s-a observat o puternică
afinare a solului pînă la nivelul de locuire
antic (-0,65 m), afînare care se pierde începînd din dreptul metrului 32 şi dispare
complet in dreptul metrului 43,25. Depunerile ce au fost înregistrate in profilul şanţu
lui prezintă oscilaţii in ceea ce priveşte grosimea. Astfel, depunerea actuală are o grosime cuprinsă între 0,35-0,45 m ; depunerea
neagră, aflată dedesubt, este groasă de
0,30-0,60 m. In partea superioară a acestei
depuneri, între 0-32 m, s-a observat o fîşie,
de 0,10 m grosime, cenuşoasă. In depunerea
neagră, la adîncimea
de 0,55-0,65 m, se
aflau vestigiile arheologice, nivel de la care
pornesc şi 8 gropi surprinse în S.L. (fig. 8).
Sub depunerea neagră, există un strat cafeniu-gălbui care in unele porţiuni de profil
n-a fost surprins. Sub acest strat se află depunerea galbenă, sterilă din punct de vedere
arheologic. In caseta de deasupra platformei,
depunerile înscrise stratigrafic sint aceleaşi
cu deosebirea că la partea superioară a depunerii actuale se găsea un rind de cărămizi
şi pietriş de la fundaţia unor construcţii actuale.
Pe S.L au fost cercetate 8 gropi şi o zonă,
cuprinsă intre 15,80-21,20 m, cu fragmente
mici de chirpici şi. bucăţile de platformă disJocate şi împrăştiate. Aici s-a găsit partea ininferioară a unui idol antropomorf (fig. 10/10),
puţine fragmente ceramice, 3 fragmente de
lame din silex etc. Intre 52-60 ma fost surprinsă o denivelare a terenului folosită de
locuitorii neolitici pentru depozitarea restu- •
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Fig. 9. T restiana II. Aspectul Stoicani-Aldeni -

rilor menajere. De aici s-a scos o mare cantitate de fragmente ceramice, fragmente de
idoli antropomorfi, un vas miniatura!
(fig. 12/ 1), scoici, resturi osteologice etc.
Gropile, ce, au fo st surprinse pe S.L se aflau
la distanţe ce oscilează între 5 şi 17 metri şi
sînt dispu.c:e aproape în linie dreaptă. Fo· ma
lor e-:; te ci rc ulară sau uşor ovală şi au un· profil uşo1~ cdnic (gr. 3) sau aproape cilindric cu
colţurile, de la bază, rotunjite (gr. 2, 4). Toate,
aşa cum s-a văzut, pornesc din depunerea de
culoare neagră şi au o adîncime cuprinsă între 1,50-1,90 m de la suprafaţa actuală a
solului. La unele gropi (gr. 1, 4, 7, 8) adîncimea a fost greu stabilită datorită infiltrării
apei. Dintre gropi atenţia ne-a fost atrasă,
în mod deosebit, de gr. 3, celelalte 7 gropi
neconţinînd decît, "foarte rar, citeva fragmente ceramice şi oase de animale în umplutură (gr. 2). Groapa nr. 3 are pereţi amena-

jaţi

detalii L 1•

spre fund par a fi fost bătăto
superficials. La baza gropii,
pe o înălţime de 0,45 m , s-au găsit scoici
(probabil Unio tumidus) 9• Printre scoici s-au
găsit şi 3 fragmente ceramice aparţinînd aspectului Stoicani-Aldeni, precum şi cîteva
oase de animale depuse la baza gropii. Toate
acestea întăre sc păre rea emisă potrivit căreia
aceste gropi erau iolosite pentru depozitarea
proviziilor 10 •
Lo.cuinţa 1 (cercetată în anii 1978- 1979),
aflată pe latura de nord a aşezării,
a fost
prevăz ută cu platformă de lut ars şi este de
fo rm :i aproximativ patrată (4 X 4,25 m) (detalii - fig. 9/1-4). Din punct de vedere al
sistemului de construcţie, aceasta ne-a permis să facem cîteva ob 3 ervaţii referitoare la
locuinţele cu platformă aparţinînd aspectului
Stoicani-Aldeni. Astfel, remarcăm aşezeTea
lutului pentru platform ă pe ramuri groase,
cu

riţi şi
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Fig. 10. Trestiana Il. Aspectul Stoicani-Aldeni: 1-7, 9, 12 fragmente ceramicc ; 8, 10 fragmente
de idoli antropomorfi ; 11, 13 cozi de polonice.
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Fig. 11. Trestiana II. Aspectul Stoicani-Aldeni: 1-12 fragmente ceramice.
aşa cum erau desprinse din copac, care ajung
la un diametru de 0,10- 0,15 m. Cele mai
groase ramuri au fost aşezate mai mult pe
latura de nord, unde şi pericolul de alunecare al construcţiei era mare (terenul fiind în
pantă). Spre interiorul locuinţei, lutul pentru
platformă a fost aşezat pe crengi subţiri aşa
cum au fost desprinse din copac, fără să se
urmărească o anume ordine. Pe latura de
nord lutul platformei era arcuit în sus, probabil, pentru o mai bună legătură cu peretele. Platforma a fo st feţuită pe întreaga suprafaţă, arderea dîndu-i o culoare cărămizie
cu pete gălbui. ~u au fost surprinse resturi
de vatră însă, în colţul de nord-est, la 1 m
depărtate de acesta, spre interior, platforma
prezenta o uşoară alveolare unde s-a ob e'' 't
o pulbere de cenuşă. Tot aici s-au găsit frag-

mentele unui vas. Deosebită ni se pare suprapunerea de plăci - 2 rînduri - groase
de 0,04-0,06 m, aşezate de-a lungul peretelui de nord, pe o lăţime de circa 1 m (posibil să fi fost o laviţă ?). Ar mai fi de adău
gat faptul că pereţii locuinţei, bucăţi de chirpic ars, foarte friabili, s-au prăbuşit spre
exteriorul acesteia - cel de nord dispărînd
probabil prin prăbuşirea în balta din apropiere. ·cele mai multe dărîmături de la pereţi
se păstrează pe latura de vest şi pe colţul de
nord-est.
·
In afam laturii de vest a locuinţei se găsea
o groapă de formă relativ ovală, cu diametrele de 1,40 şi 1,80 m, înconjurată, ca şi cum
ar fi fost o grădină, de lut ars asemănător celui din care erau construiţi pereţii. Săparea
gropii fiind dificilă, din cauza infiltrării apei,
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ne-a permis sumare observaţii. In acest sens
loarea vaselor este gălbuie-cenuşie şi cenuşie
faptul că pînă la adincimea de
de diverse nuanţe, ;;uprafaţa vaseloc· fiind
0,35 m, sub nivelul platformei, in groapă nu
bine lustruită. Ca forme, se intilnesc vasele
se afla altceva decit lut galben foarte bine
· bitronconice, cu corpul arcuit sau cu un biales. Sub nivelul mentionat continua să
- tronconism pronunţat, apoi paharele şi vasele
existe acelaşi lut galbe~, dar apa pătrunsă
cu gitui înălţat şi cu umărul pronunţat şi
nu ne-a permis să precizăm conturul bazei
corpul aproximativ sferiodal. Acestei eateacesteia.
· ··
. gorii ceramice ii atribuim şi cozile de polonice, . terminate intr-o
arcuire simplă
In afara fragmentelor ceramice mert,ţio-;
'(fig. 10/11) sau prin reprezentări animaliere
nate, de pe suprafaţa locuinţei s-au mai adunat puţine fragmente ceramice şi un topof · · ""·(f\g~ 10n'3) asemănătoare cu cele descoperite
la ·suceveni 1:.!. Decorul acestei categorii se
~;lefuit, obţinut din marnă.
·
câi'itpune
din incizii circulare, orizontale, disMaterialul arheologic, descoperit in aşeza
Puse pe partea superioară a vasului
rea de la "Trestiana II" pînă la această dată,
se compune din citeva lame din silex, un to(fig. 11/3-6), incizii care încadrează proepor şlefuit (cel din L.1), fragmenţe. ceramice·
miiu~nţe' Cănice, perforate orizontal, alveole
şi citeva fragmente de idoli antro'pomodi.
rotunde. disp_use ît-i şiruri orizontale pe caUneltele din silex, se referă la lame i:·etul;ena ·vaselor sau pe umărul acestora, asociate
şate pe ambele latmi (fig. 12/2). Toporul şle
cu
incizii plasate pe partea inferioară a acesfuit este de formă trapezoidală, cu ceafa
tora (fig. 10/6, 9) etc.
dreaptă şi tăişul uşor curb, bine ascuţit.
Ca elemente plastice amintim citeva fragCeramica cuprinde o. categorie grosieră şi
mente, in majoritate partea inferioară, a
alta de bună cailtate. Ceramica grosieră este
unor idoli antropomorfi. lJn fragment reprerealizată dintr-o pastă care conţine in comziq.tă partea superioară a unei figurine plate,
poziţie cioburi pisate, granule de calcar şi de
prevăzută cu o perforaţie
pe o prelungire
nisip şi mai puţin pl~avă, dind un aspect
aproximativ conică (fig. 10/8) apoi, 3 figuzgrunţuros in spărtură. Arderea ·incompletă
rine antropomorfe feminine (partea infepermite rămînerea, iri spărtură, a unui miez
rioară), cu picioarele lipite, terminate conic,
de culoare închisă, iar la exterior, de cele
cu cite una (fig. 10/10 ; 12/3) sau trei incizii
mai multe ori culoarea vaselor este cărămi
longituclinale (fig. 12/4) şţ care sugerează
zie-gălbuie sau cenuşie (Wleori pe ambele
cele două picioare. Două dintre acestea
feţe). Se observă şi prezenţa petelor cenuşii
poartă deasupra bazinului cite două sau pape vasele de culoare cărămizie sau pete găl
tru perforaţii (fig. 12/3, 4), care nu străpung
bui pe acelea de culoare cenuşie. Ca forme se
corpul. Figurine asemănătoare se intilnesc şi
intilnesc vasele borcan, cu pereţii uşor hornîn aria culturii Cucuteni l:J. Un ultim fragbaţi şi buza dreaptă puţin evazată spre extement de idol ce-l prezentăm, este coapsa unei
rior, ornamentate cu briuri alveolare, dispuse
reprezentări feminine, pe care există un depe umărul vasului (fig. 12/10) ; vasele tronconice cu umărul rotunjit, cu gura larg descor de linii incizate în spirală şi in unghiuri,
chisă şi fundul mic. Partea superioară a vacu o inţepătură in virf, peste care s-a aplicat
sului este lustruită, iar pe corp se aplid1 barfculoarea roşie crudă. Acest din urmă exemplar indică, ca tehnică de realizare, modelabotina ; vasele bitronconice pe a căror suprafaţă se aplică barbotina, peste care s-au tras,
rea separată a celor două picioare şi lipirea
lor ulterioară. Cele mai multe asemănări,
cu degetele, caneluri dispuse orizontal sau
vertical (fig. 10/7, 8, 12) ; vasul miniatură cu
pentru acest idol, l-e găsim in figurina desl'orpul oval, care are pe intreaga suprafaţă
coperită la Drăgăneşti-Tecuc114.
un decor din alveole mici; dispuse in şiruri
In ca<>eta deschisă dea,suprrit L. 1, pe latura
orizontale (fig. 12/1). Trebuie să remarc[tm
de nord, la adincimea dJ,o,i5 m, a fost găsită
faptul că pe unele vase, peste suprafaţa neo monedă colonială de la ţaracalla (211-217),
lustruită, apar urme de culoare roşie crudă,
provenind din atelie~l de la Nicomedia.
,.. Intrucit moneda constituie o raritate, pentru
manieră semnalată şi-n alte aşezări apartinind faciesului respectiv 11•
zona de descoperire, considerăm necesar s-o
CeramiC'a de bună calitate este realizată
prezentăm pentru o mai bună cunoaştere a
dintr-o pastă · iilgriji tă; · c~re ·· foţp,;;;~~ţ~·· ;'f,.ate 7
drcti.laţiei acoes. ~. eri,li$iu.o.ilor 'colo ni ale' .. ·şi'
.tora15.'
·
ori, ca liant, nisipul cu granulaţie fină. Cumenţionăm

a

i

· 1\luter:iale

şi cercetări
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Fig. 12. Trestiana Il. Aspectul Stoicani-Aldeni : 1 vas miniatură ; 2
3-4 fragmente din ido~ antropomorfi.
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Av. .Jf AYPHANTONEINOCAYAOV.; bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat
spre dr.
Rv. NIKOMHL1EON ..... TPIC. 0KOP0
(Atena ?) cu coif corintic, in picioare spt·e st.,
ţine in· st. patera şi-n dr. o lance sprijinită
pe un scut ; j_ N
Br; diiam. 28,9 cm; tocită pe cant ; inv.
B/7323.

•
• •
Săpăturile arheologice
de la "Trestiana
II" au scos la iveală materiale care prin conţinutul lor se inscriu in a<:~pectul StoicaniAldeni intilnit in aşezările cercetate la Stoioani16, Suceveni 17, Drăgăneşti-Tecucil':l, Bă
neasaH1 etc. Astfel, observăm aici prezenţa
locuinţelor cu platformă de lut aşezată pe
crengi de copaci (la "Trestiana Il" fără o
intervenţie asupra crengilor),. apropiindu-se,
din acest punct de vedere, cel mai mult cu
descoperirile de locuinţe cu platformă de la

Băneasa 20 .

Anali:lla categoriilor ceramice, sub aspectul tehnicii, pastei, a formelor vaselor, a decorului executat pe acestea, precum şi plastica întîlnită la "Trestiana Il" şi pentru care
găsim analogii in toate descoperirile de pînă
acum aparţinînd aspectului Stoicani-Aldeni, ne indică contemporaneitatea acestei
aşezări cu descoperirile anterioare aparţi
nînd acestui facies. Cercetarea aprofundată a
tuturor elementelor oferite de aşezarea de
la "Trestiana II", unde săpăturile trebuie
încă continuate, atit pentru a realiza un repertoriu complet al formelor şi decorului ceramicii şi al celorlalte categorii de obiecte
existente aici, precum şi pentru ob>ervaţii
mai minuţioase asupra tuturor laturilor vieţii
materiale şi spirituale ale neoliticilor Stoicani-Aldeni, vor aduce noi date cu privire
la acest aspect cultural cunoscut in partea de
sud-est a Moldovei.
NOTE
1 In stratigrafia oferită de şanţul longitudinal
din anul 1964 şi şanţul 1, zona B (B,IS 1) 197~, depunerea cafenie suprapune pe cea galbenă cu concreţiuni calcaroase (Eug. Popuşoi, Săpătu.ri!e arheologice de la Trestiana, Cerc:. Ist., S.N., sub tipar).
2 La .,Trestiana" au fost stabilite două niveluri
de locuire, şi prin suprapunerea surprinsă incA in
primul an al cercetărilor (Eug. Popuşoi, Rev.
Muz., 2, 1965, IV (nr. special), p. 412-413 ; idem,
Cu.ltt~.ra Star~evo-Criş pe baza săpăturilor arheologice de la "Trestiana", comunicare, Bucureşti,
1976).

3 Dan Monah, Carpica, 8, 1976, p. 25, fig. 7/1.
" Mircea Petreseu-Dîmboviţa, Materiale, 3, 1957,
p. 73-75. '
s Tiberiu Hader, ActaMN, 5, 1968, p. 381 şi
urm. fig. 211, ~l.
6 Toate romplexele nivelului II de la "Trestiana~ au fost sul1)rinse, din pw1et de vede1·e stratigi·afic-, in depunerea neagră.
7 Aşezarea a fost descoperită pl"in cercetări de
sup1·afa\ă in anul 1961 de căh·e Vasile Palade, directorul muzeului din Bîrlad, care ne-a oferit unPle
informaţii asupra staţiunii, pentru care ii mulţu
mim şi pe aceaSită cale .
8 Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Materiale, 1, 19:i3,
p. 23 (se menţionează prezenţa gropilor cu pet·e~ii
căptlişlţi cu o lipitw·ă subţire- de lut).
!o Determinările au fost făcute de către Gabriela
Corduneanu, biolog-muzeograf la Secţia de ştiinţele
naturii a muzeului din Birlad.
IO Mir<"ea Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 23.
11 Ibidem, p. 50 ; Ion T. Dragomir, 4, 1970, p. 31.
12 Ion T. Dragomit·, op. cit., p. 38, fig. 8/5-8, 15.
13 Natalia
Jlerlescu, Arh.Mold, 2-3. 1964,
fig. X/1-3.
14 Eugen Comşa, SCIV, 14, 196a, 1, p. 20, fig. 6.
15 Constantin Preda, SCN, 4, 1968, p. 230 {pentru
av.) şi Collection Strozzi, Medailles Grecques et
Homaines, 1907, p. 127, nr. 1566 (pentru rv) - deter~
minarea piesei fiind făcută după materialele men\ionate, alte cataloage nefiindu-ne deocamdată la
îndemînă.
16

Mircea

Pelrescu-Dimboviţa.

op. cit., p. 17 !;ii

unn.
1;

~~

19
20

Ion T. Dragomir, op. cit., p. ~i.
Eugen Comşa, op. cit., p. 16 şi w·m.
Ion T. Dragomir, op. cit., !J. 27.
Ibidem, p. 85.

LE3 FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE TRESTIANA, COMM. GRIVIŢA
DEP. DE VASLUI
En 1979 ont etc continue les recherches a:rch('Ologiques dans l'etablissement neolithique de type
Star~evo-Criş de "Trestiana", par la rcouverture de
la section B/S6, trasee en 1978, ou sur une distance
de 1-15 metres, se dessinait une habitation (la
18-leme decouverte dans cette region).
Les cassettes executees du cOte nord ont entierement permis la recherche de la nouvelle habitatlon decouverte B/L2, de forme approxlmativement rectangulaire et qui s'inscrit au type des
cabanes a la surface du sol ayant a l'interieur une
âtre casse et detruite de l'antiquite. Dans l'inventaire de l'habitation on peut remarquer les outils
en silex, obsidian et gres siliceux ; trois haches
polis (une de forme trapezoidale, une autre presque
rectangulaire et la trolsh!me en etat fragmentaire
de fonne plate; une grande quantite de fragments
ceramiques, surtout le groupe de ceramique
grossiere, et dans une proportion plus reduite la
categorie semifine et fine (Y compris quelques
fragments aux traces de peinture) ; un fragment
d'idole anthropomorphe; une assez grande quantite des ossements des animaux de grande taille.
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Le complex d'habitat, quoiqu'il se trouve en
depot marron, par le systeme de construction et
le contenu du materiei archeologique se place du
point de vue chronologique, au deuxieme niveau
d'habitat de "Trestiana" et qui correspond ă la
quatrieme phase de la culture Starcevo-Criş (VI
Milojcic).
En 1978-1979, suite ă la necessite de sauvegarder
une habitation ă platforme qui s'ecroulait dans les
etangs de la vallee de Birlad, on a effectue une
cassette au dessus de celle~ci, et aussi une section
longitudinale mediane ă "Trestiana II", etablissement qui se trouve ă 500 metres envirou du cote
nord de Trestiana (Starcevo-Criş).
La fosse No. 3 avait les parois amenagees avec
beaucoup de soin, ayant ă la base un depot de
coquillage. Dans les autres fosses ·n n'y avait pas
de materiei archcologique.
L'habitation No. 1 ă platforp1e, de forme approximativement carre avait les parois ecroul,ees il
l'exterieur (la parois du cote nord glissant vers un
etang voisin).
.
L'argile de la platforme a ete deposee sur les
branches tel-quel.
Le materiei archeologique compose par une hache
polle, quelques lames en silex, quelques fragments
d'idoles antropomorphes et ceramique grossiere et
fine, ce sont· d,es · caracteristiques de l'aspect
Stoicani-Aldeni.. · · ·
·
~
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EXPLICATIONS D.ES FIGURES
Fig. 1. Trestiana. Fosse B/86. Talus nord.
Fig. 2. Trestiana. Habitation I3/L2.
Fig. 3. Trestiana. 1 hache poli-civilisation Starcevo-Criş; 2-4 racloires en silex; 5-13 lames en
silex.
Fig. 4. Trestiana. Civilisation Starcevo-Criş :
1 hache ; 2 fragment de spatule ; 3, 5 outils en
silex ; 4 fragment de coupe ; 6 pied de petit autel.
Fig. 5. Trestiana. Fragments ceramiques de B/L2
- civilisation Starcevo-Criş.
Fig. 6. Trestiana. Fragments ceramiques de B/L2
- civilisation Starcevo-Cris.
Fig. 7. Trestiana 1 morinaie coloniale de Trestiana II; 2-5 Trestiana - civilisation StarcevoCriş ; 2 nucleus; 2 fragment d'hache ; 4-5 fragments ceramiques.
Fig. fi. Trestiana II. Fosse longitudinal - Talus.
Fig. 9.. Trestiana II. Aspect Stoicani-Aldeni
- detail Lt.
.
Fig. 10. · Trestiana II. Aspect Stoicani-Aldeni :
1-7, 9, 12' fragments ceramiques j 8, 10 fragmerits
d'idols · <;mthropomorphs; 11-13 manches de
cuille.res.
Fig. 11. Trestiana II. Aspect .Stoicani-Aldeni :
1-12 fragments ceramlques.
.
Fig. 12. Trestiana II. Aspect Stoicani-Aldeni :
1 vaisseau en miniature ; 2 lame en silex ; 3-4
fragments d'idols anthropomorphs.

i•
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Cercetările arheologice.

de la Suplacu

Barcău
Jud. Bihor

de

Campania arheologică din vara anului 1979
de pe teritoriul comunei Suplacu de Barcău
(jud. Bihor) şi-a propus continuarea cercetării in aşezarea neolitică aparţinînd culturii
Criş-Starl!eVIO (punctul "Lapiş"l);
Aşezarea este situată pe terasa înaltă
a
Barcăului, in stinga şoselei Omdea-Şimleul
Silvaniei, terenul fiind de~rnnjat de numeroase
şanţuri cu destinaţii diverse.
Au fost trasate un număr de trei' casete :
Cas. I A-B de 4,70X3,60 m avind un martor
de 0,30 cm ; Cas. II A, B, C, de o8 X 6,50 m cu
doi martori de 0,30 m. Ulterior a fost trasată
Cas. II D, la capătul Cas. II A, de 4,50X
X3,50 m. Această suprafaţă este situată la
38 m de Cas .. I-A-B şi respectiv 98 m de
coşul de evacuare a gazelor. Caseta III A-B
de 6,70X3,60 m a fost ~plasată la 30 m de
Cas. I A-B, avind un martor de 0,40 m.
ln Casetele I A-B, Il D şi III A-B nivelul de cultură· Criş a fost surprins la
- 0,70-0,80 m avind o grosime de 0,150,20m.
Din punct de vedere stratigrafic, în Cas. I
A-B, Cas. II D şi Cas. III sub stratul vegetal gros de 0,20-0,30 m au fost descoperite
sporadic - fără a fi vorba de un strat de cultură propriu-zisă. fragmente ceramice dâtind de la sfîrşitul epocii bronzului şi inceputul primei epoci a fierului. Nivelul Criş este
surprins i:o aceste suprafeţe intre O, 700,85 m. In Cas. I A-B acest nivel este perforat de o groapă rituală.
~n Cas. Il A-B---C nivelul neolitic a
fost distrus de amenajările ulterioare, dintre care menţionăm dlouă locuinţie.
Uneltele litice lipsesc.
Ceramica de uz comun este lucrată din
pastă
cărămizie
(4 7, lolo) gălbuie-roşcată
(27,9olo), brună (16,2olo) şi cenuşie (8,60/o),
iar cea semifină are in majoritate culoarea
gălbui-roşcată, (69,50/0) cenuşie (17,4olo) şi
brună (136;0 ).
Pasta primei categorii menţionate conţine
resturi vegetale tocate, nisip şi pietriş, vasele

[i:

prezentind in spărtură un miez negru sal).
brun, datorită arderii sla.be, ia~ c~a de-a
doua, lucrată .mai ingrijit, CO'flţine nisip fin şi
are uneori un slip fin, corodat.
Au fost identificate.· următoarele tipuri :
1. Oale. Forma cea .mai răspîndită, lucrată
din pastă comună, are corpul bombat,
buza evazată, alungită sau scurtă. Din
aceeaşi
categol'ie fac ·parte şi vasele
mari de provizii, cu pereţii groşi, buza
evazată.

2. Cu pe cu picior gol in interior, mai înalt
sau mai scund: 'sint lucrtlte numai din
pastă de uz eomun.
:.
3. Castroane sau străchini lucrate din amb~le categqrii dE:l pastă ; a~ fundul plat
sau profilat, corpul b<;>mbat, uneori cu
umărul accentuat, buza dreaptă, sau cu
pereţii oblici şi guril largă.
4. Tigăi cu pereţii g,roşi, fu~d.tâ plat, buza
dreaptă.
·
5. V ase de dimensiuni mici.
Decorul este aplicat numai pe vasele lucrate din pastă de uz comun, cu excepţia cupelor cu picior care nu sînt niciodată decorate. Orriamentele sint realizate prin : incizii (late, oqlice, ân zigzag, in 'reţea), ciupitufi răspîndite pe ·suprafaţa vasului, uneori
dispuse in şiruri, apczsări cu degetul, impresiuni in formă. d.e fagure. Pe vasele mari se
aplică uneori barbotin,ă, organizată sau imprăştiată. Ornamentele în relief sint realizate
prin : alveole pe buză, butoni singulari . sau
dispuşi cite doi, brîuri simple, butoni alveolaţi, fragmente de reprezentli.ri tn relief.
Au fost descoperite trei locuinţe - bordei, dintre care au fost desvelite in intregime
două, cea de a treia fiind parţial in peretele
Cas. II A şi martorul dintre Cas. II A şi
Cas. Il D. Dimensiur:tile lor sint următoa
rele: Bordeh-= 2,40X1,90 m; Bordei3 =
1,50X1,00 m; Bor,dei4 -:- 2,80X2,10 m. Adincirea in lutul
~ste de 0,40-0,35 m la
Bordei2 şi respectiv ]3oi"dei4 şi de 1,20 m la
Bordei3 • Datorită dimensirmilor reduse pre-
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cum şi a adincirii in luful viu, Bordei.ul:1
poate fi considerat mai degt·abă o groapă de
locuit.
Irnventarul locuinţelor se compune din ceramică, fragmente de chirpic şi de vetre fă
ţuite, greutăţi de lut perforate, resturi menajere. Piesele litice sint extrem de rare.
Menţionăm două aşchii de obsidian, descoperite in Bordeiul,. şi două zdrobitoare de piatră şlefuită, dintre care una
fragmentară,
din Bordeiul3.
Ceramica descoperită in locuinţe este identică cu cea din stratul de culturii., atît ca factură cit şi ca fot·me.
Menţionăm din inventarul bordeielor 3 şi
4 cite un vas cu patru picioare, ultimul avînd
şi un decor de butoni in ·relief.
Din inventarul Bordeiului'·4 merită semnalat de asemenea un vas: de dhnensiuni mici
lucrat din pastă de uz ·eomun, cu fundul
plat, pereţii oblici şi buza'·drea:ptă, care păs
trează in interior urine ·de arsură neagră
(presupunem că ar fi s~rvit ca opaiţ), precum şi un vas miniatuial, · reprezentind un
castron cu fundul profilaL · · · ·
PLASTICA
Din B~rdeiul 3 un idol fragmentar, lucrat
din pastă comună, de culoare . brun-roşcată,
avînd forma cilindrică, cu faţa marcată sumar, prin două apăsări. (l. păstrată~-.. 6,5 cm).
Tot din această locuinţă provine un fragment
de brăţară de lut cu diainetrul ae 7,5 cm.
ln Bordeiul 4 fost descoperitâ piesă lucrată din pastă comună, de culoare brună, cu
flecuri cenuşii, cu amestec de nisip şi pleavă,
reprezentind un picior uman sau mai degrabă de animal.
'
Piesa are fonna troncdriică, cu laba scurtă
şi talpa oblică pe care sint incizate patru linii paralele (probabil ghiare). Partea superioară este rotunjită iar interiorul p~rforat
pînă spre mijlocul . piesei,
ceea ce ne îndeamnă să-i atribuim o utilizare
practică,
probabil cultică. Pînă in prezent nu cunoaş
tem o piesă similară descoperită in aria
acestei culturi. I. =8,5 am; diam. = 3,7 cm).
Materialul prezentat îşi găseşte analogii
perfecte in numeroase aşezări aparţinînd culturii Criş-Stareevo.
Folosirea frecventă a nisipului şi pietrişu
lui ca d~gresarnt al pastei, formele şi decorul
indreptăţesc incadrarea
ei cronologică in
faza III B 2•
După cum am menţionat, lipseşte atit din
stratul de cultură cit şi din inventarul locuinţelor ceramica fină şi pictura, atit de caracteristică acestei faze. Aceste trăsături ale
ceramicii, absenţa uneltelor şlefuite din pia-

a

o

tră şi os ii conferă aşezării de la Suplacu de
Barcău un aspect de izolare regională, în involuţie, mai tţmpurie decit aşezarea apropiată de la ZăuanP (jud. Sălaj).

Resturile menajere" descoperite în Bordeiul nr. 4 indică o faună tipici : ( Bos tavrus
L., Sus scrofa) în faza domestkă, Cwpra cf.
hircus, singurul element vinat fiind reprezentat de o tibie dreaptă şi căprior (Capreolus capreolus L.), tăiată spre diafiză, cu marginea tăieturii şlefuită, care probabil a servit
ca mîner unei unelte.
Irn afară de descoperirile descri:;;e aparţi
nînd cultwii Cri.ş-Starcevo, in Ca". II A, B,
C au fost surprinse şi dezveUte parţial două
locuinţe pe care materialul ne permite să le
incadrăm la sfîrşitul epocii bronzului şi inceputul primei epoci a fierului.
Inventarul lor este alcătuit din ceramică,
ace de bronz, oase prelucrat.e. Menţionăm
prezenţa a numeroase fragmente aparţinînd
unor vase-cuptoare portative, lucrate în general din pastă de uz comun, dar şi fragmente de piese miniaturale, lucrate din pastă
semifină de culoare cenuşiu-negricioasă.
Au fost descoperite de asemenea piese din
lut, avînd forma de "tambur" cu cele două
suprafeţe plate bine netezite, a căror utilizare este greu de precizat. Nu este exclus ca
ele să fi servi<t drept capace (sau dopuri)
pentru unele vase cu gura nu prea largă.
Din locuinţa nr. 2 provine o piesă de lut,
lucrată din pastă semi-fină, de culoare găl
bui-roşcată, avind forma tronconică, cu baza
scobită şi perforată. Suprafaţa piesei este derorată cu linii fine, incizate, dispuse vertical
şi un registru de incizii orizontale mărgirnite
de puncte incizate.
Dintre piesele metalice se remarcă numă
rul mare de ace ornamentale sau de cusut.
Pentru datare, amintim acele cu cap
discoidal şi proeminenţă pe corp, cele cu
capul rotunjit sau cele cu incizii pe cap, încadrate cu aproximaţie în Br. D-Ha A11 A2.
Resturile menajere d~operite in cele
două locuirnţe precum şi in stratul de cultură
aferent indică forme domestice de oaie, capră, porc, bovine, ciine şi găină. Dintre speciile sălbatice. amintim căpriorul şi scoici le
el~ riu (unio pictorumj.
NOTE
l Rezultatele primei campanii din această aşe
zare au fost deja publicate: Crisia, 2, 1977, p. 5-10.
2 Gh. Lazarovici, Caiete Banatica, 5, p. 39.
3 Mulţumim şi pe această cale colegei Eva Lak6
care ne-a pus la dispoziţie pentru studiu materialele descoperite în aşezarea de la Zăuani.
~ Determinările paleontologice aparţin colegului
Tiberiu Jurcsâk, căruia ii mulţumim şi pe această
cale.
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Aşezarea neolitică Starcevo-Criş

de ,,La Via Schineni"
Com.

Mălu,teni,

In anul 1979 s-a efectuat un mic sondaj
arheologic in aşezarea de tip Starcevo-Crit;;
de pe teritoriul comunei Măluşteni, in punctul "La via Schineni". Această aşezare este
cunoscută de mai multă vreme ; de aici s-au
recoltat in numeroase rinduri fragmente ceramice tipice culturii Criş, toporaşe plate sau
de tip calapod, lame microlitice din silex şi
obsidiană 1•
Aşezarea, orientată nord-nord-est sudsud-vest, se găseşte situată la 1,5 km NE de
Măluşteni, pe drumul ce leagă acest sat cu
Schinenii, pe poala sudică a dealului Ciomaga, la 300 m de pîrîul Leaua.
Staţiunea
este de dimensiuni mari
120 X 60 m ; cea mai mare parte a ei a fost
deranjată de via C.A.P. Schineni: 100X30 m
din aşezare este în vie, rămînînd astfel o
mică suprafaţă care poate fi cercetată. Pînă
la pîrîul Leaua se găsesc fragmente ceramice care dupf1 pastă şi culearea din spăr
tură par a fi de titp Stareevo-Criş, deşi cea
mai mare parte sînt atipice şi este foarte
greu de precizat dacă au fost scoase la suprafaţă de lucrările agricole ori s-au scurs
din aşezarea de mai sus. ·Alături de aceste
cioburi au fost găsite spre pîrîu şi altele, tipice, dar cucuteniene.
f
Avînd în vedere situaţia specială a aşe
zării am încercat să-i delimităm partea sudică şi cea vestică, astfel incit să putem în
anii viitori trece la cercetarea sistematică.
Astfel, au fost trasate două secţiuni : 1
orientată N-S (30 X 1,50 m) şi a II-a, orientată NNE-SSV (30X2 m). Caroiajul s-a fă
cut din 2 in 2 m.
In SI urmele stratului de cultură sint
sporadice, fragmentele ceramice descoperite
sînt total atipice şi friabile. Menţionăm descoperirea in capătul de N al secţiunii a unui
gratoar inalt pe lamă, specific paleoliticului
su~rior, realizat pe silex de Prut, de bună
calitate, alb-albăstrui, puternic patinat.

jud. l'aslui

In SII situaţia stratigrafică este următoa
rea (fig. 1) :
- strat vegetal, cu o grosime de 1015cm;
- strat de culoare negru-brun, foarte închis, în care se găsesc resturile StarcevoCrlş, cu o grosime de 30-60 cm ;
- strat de culoare galben, lutos, cu o grosime de 30 cm, în care sporadic mai apar
fragmente ceramice;
- strat galben, nisi~, steril din punct
de vedere · arheologic (in care s-a săpat
20 cm).
In aceast<'l secţiune urmele stratului de
cultură sînt mai bogate, iar în partea ei de
E, in carourile 11-13 am descoperit resturile unei locuinţe. Aceasta a apărut la adincimea de 0,20-0,30 m, sub forma unei aglomerări de ceramică şi bucăţi de chirpic. A
fost trasată o casetă - CI - (2,50 X 2 m),
dar marginile locuinţei nu au putut fi surprinse in intregime. Din ceea ce s-a degajafb.
LI (fig. 2) are următoarele dimensiuni 4,60X4,50 m, ajungind pină la 0,70-0,80 m
adincime şi este orientată N-S. Observăm că
locuinţa este de tipul semibordei.
Nu s-au
descoperit urme· de pari şi nici bucăţi de podea - alcătuite din suprafeţe bătătorite de
pămînt sau lutuite.
La 0,60 m de L1, la
adîncimea de 0,33 m am surprins o m1ea
groapă ovală cu diametru} maxim 0,85 m şi
0,15 m adîncime, a cărei umplutură era de
culoare pestriţă, gălbuie, mult mai deschisă
decît restul solului şi conţinea bucăţi de lipitură de vatră. Acestea aveau dimensiunile :
6,5X5 cm; 4X2,5 cm şi grosimea de 1,5 cm.
Cea mai mare parte a inventarului locuinţei este format din ceramică, puţine unelte
din silex şi obsidiană, un fragment de topor,
citeva fragmente dintr-o rişniţă, bucăţi de lipitură de vatră şi de chirpic, oase de animale.
Ceramiea. Precizăm de la inceput că cea
mai mare parte a ceramicii descoperite este
foarte fragmentară şi friabilă. astfel că nu
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au putut fi inti.~egite debff''' porţiuni foarte'
mici de vase. 4 cele mai multe di~tre aces-.
tea ca degresant a fGSt ·f<al~si~ă< pleaya, ~u~ru,
care se poate observa fbai·te'uşor· şi cu och1':ll
liber. Culoarea paste~ e~te dt:!_l~ roşu;deschts
spre roşu închis, în spărtură.. ,Prţ:!~eii~n~u-se
cu o margine gri spre extenor, tar m !nterior cu o porţiune neagră. La alte fragmente
spărtura este de culoare r:>şi~ c~ gri. s~u roşie simplă. Pasta este woste:a şt maJ~ntatea
vaselor din acest matenal smt butucanoase,
avînd probabil şi dimensiuni mai mari.
· O altă categorie este cea de culoare galben închis spre cenuşiu, care se întîlneşte în
proporţie redusă şi este cen':lş~e în spărt~ră.
Ca degresant a fost folosit mstpul. Este bme
frămîntată şi arsă şi pare să fi fost bine netezită cu uil obiecf·special,'·'llără să putem
spune că are şi luciu. Frag~entele: descoperite ne fac să credem că aceste ·vase erau de
dimensiuni mai mici şi dau impresia de h.i-.
cru realizat cu grijă."· '·.. : ,: ··· ' :..
Formele vaselor sînt' h'Hi:i greu de precizat
avînd in vedete statlea 'fua't'te fragmentară.
Au fost descoperite bucăţi masive şi aproximativ jumătate din:partea:de.jjos a unui vas
de provizii de dimensiuni .mari,, cu· func).ul
plat şi pereţii uşor curbaţi, gz;Q~~,.Nu s-a _d~s
coperit însă nici un frag:p1ep.ţ 1 d!n cealaJ.ta ~u
mătate, aşa că nu putem prectza cum arata
aceasta .. Apar de .aseJI1ef].~<:l f.ragmente ~de baluri tronconice cu buza puţul curbată, buze
drepte de .vase, frag~ent~ .de'';va,se -cu picior
înalt, gol în ,interior, de p~ f~~~hera. Pentru
categoria d~ cerarp.ică ~a1 !ma, de culoa~e
galben cenuşie, observ:a~ y~ul de. ~as bttronconic, cu buza· dreapta.. ~~u ,arcmta.
· Menţiooăm faptul că ce~ mai mare parte a
fragmentelor ceramic,e.$înt :tţmple, foarte J?U;ţine avînd ornamente.· Di~tr~ a~es~ea ammtim decorul in formă de cmp1tun sunple, fă
cute cu unghia, distanţat, cel cu barbotină?
sau de .tip incizat, dispus sim~trţc .. Apar de
asemenea şi bulinele sau pastilele, singure,
de dimensiuni mai mari şi briul alveolar.
Amintim aici descoperirea părţii de jos al
unui vas cu decor i,nci,zat format din linii
grupate, ParaLele şi in, ;t;ig~ag şi cu trei mid
protuberanţe, aşezate una deas~pra celeilâlte.
A fost descoperit; un. număr redus de
torţi de vast! şi acestea. sint •! !ile dimensiuni
relativ mari·· cu orifioiu • circular· sau ov.al.
La demontar'ea locuinţei a:rn:de:scoperit şi citeva bucăţi· de chirpic, de.,qim.eQ;iiuni relativ
mici si care aveau. în cm~ppziţi.e plea.vă.
Nici un fragment· ceramic · ·descoperit în
1979 "l..a via Schineni" nu e1:>'te pictat şi !).ici
nu prezintă urme de pictur.ă ..In stadiul ac..tl.i.al al cercetării nu .p.ut~,.preci2fa .d.a.că este
vbrba de o caracteriştică -~ . ac~steţ a, ~~zări,
sau e:;te un far;>t ..detc~mjnat d~ ,~ ondiţiil.:! de
1
zacere a ceram1eu.

'·

In legătură cu ntilajullitic al locuinţei -

>·

ace~ta

este destul de

sărac.

Materia

primă

~ijlizată pentru confecţionarea ~ut. este si'lexul, vineţiu la culoare, sau roşiatic şi obsidiana neagr:ă. şi gri, translucidă. Piesele sînt

.r ~În •Stare·fra~mentară, Categoria cea mai bine
reprezentată

este

alcătuită

din lame (8) : una

:cu retuşe pe ambele laturi (silex roşiatic), o
.alta retuşată uşor pe o mică porţitme din laturi (obsidiană) şi restul fără retuşe. Atrage
atenţia şi o lamă fragmentară din silex albalbăstrui, puternic patinată, tipică paleoliticului superior. Au fost descoperite în caseta I şi bucăţi dintr-o rîşniţă, confccţionată
din gresie silicioasă.
La astuparea SII, in dreptul locuinţei, am
găsit şi un topor fragmentar de tip teslă care
provihe tot de aici. Este · confecţionat din
fiiarrtă bej pfgmentată cu maro· ~i are urmă ...
tmrrele 'dimensiuni : 5,5 cm, lungime; 4,5 cm
lăţime ; diametru! orificiului 2,3 cm. Pare a
fi rupt din vechime.
In locuinţa. 1 au fost desc.operiţi şi 6 mo·
lari de ierbivori. şi un os (tot· de animal),
aflaţi intr-o stare inaintată de :descompunere
şi care din păcate nu au putut fi analizaţi.
Erau grupaţi în porţiunea din SII a locuinţei.
Tot in.' această zonă am descoperit şi un
mare număr de fragmente de lipitură de vatră, care se vede clar că nu sint ·in situ fiind
amestecate cu ceramică, chirpici şi oase. Provin probabil de la o vatră deranjată din vechime.
Din prezentarea locuinţei şi a inventarului ~i' reiese· că locuitorii acestei aşezări se
ocupau cu agricultura, dacă avem în vedere
prezenţa pleavei in compoziţia ceramicii şi
descoperirea fragmentelor de rîşniţă. Proba·
bil că altă ocupaţie o constituia şi creşterea
animalelo'r, deşi in acest sens, deocamdată,
nu putem aduce nici un fel de argumente.
Avind in vedere caracterul limitat al sondajului nostru
este destul de greu să
facem precizări in ceea ce priveşte cronologia aşezării. Citeva dintre caracteristicile ei,
cele referitoare la ceramică -:- lipsa completă
a picturii, decorul cu barbotină organizată,
toporul cu gaură de inmănuşare (pentru care
deocamdată nu avem analogii),. pledează pentru încadrarea într-o fază tîrzie a culturii
StaJrcevb-Criş (III sau IV).
Comparînd .ceramica descoperită· -aici cu
cea din alte aşezări ale epocii, notăm că
există asemănări in· ceea ce priveşţe decorul şi forma vaselor cu. descoperirile de la
P~ieni--.:..Ripa '· lloşcanilor şi în măsură mai
mică cu cele de la Glăvăneştii Vechi 2•.
Cercetările viitoare, 1tor trebui să elucideze uriele probleme; printre care aceea dacă
aşezarea continuă· , pînă la pîrîul Leaua şi
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dacă nu există o legătură între aşezările paleolitice din dreapta pîrîului· şi cele neolitice
timpurii din stînga lui.

NOTE
1

N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa, Em. Zaha~

Aşezări din Moldova. De la paleolitic pînă în
secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, p. 347;
Gh. Coman, Murgeni, contribuţii la istoria unei

ria.

străvechi aşezări, Vaslui, 1971.
2 M. Petrescu-Dimboviţa,
Materiale,
p. 65-82; E. Comşa, Dada, N.S., 22', 1978,

COMM.

3, 1957,
p. 9-36.

MALUŞTENI, DEP.

VASLUI
DE "LA VIA SCHINENI"
COMM. MALUŞTENI, DEP. VASLUI
·cRIŞ

sections. dans la de1,1xieme on a surpris un etablissement de type demichaumiere, moins creuse. L'inventaire de cet etablissement est forme de c(•ramique et fragments du torchis, avec de balle dans
leurs compositions, des out ils en silex et obsidian ne
un fragment d'hache, perfore et des fragnient~
d'une meule.
Les ca1·acteristiques de l'ornamentation de la
. cerarnique, le manque absolue ae la peinture et la
presance de l'hache pcrforc sont des arguments
pour l'encadrement dans une etape finale de la
culture Starcevo-Criş (la III <·nw ou la IV ~m<' phase).
L'etablissement de "La via Schineni" present
des analogies avec celle de PPrieni-Ripa Roşcani
lor (dep. de Vaslui) en ce qui concerne la ceramique (les formes et le decor des vasscs) ct dans
une mesure plue petite avec celle de Glă\'ăneştii
Vechi (dep. de Iassy).
EXPLICATIONS DES FIGURES

RESUME
En 1979, sur le te1-ritoire du village Mălu~tcni,
.dans le point "La via Schineni~ on a cffectue un
petit sondage archcologique. Sont trass(•es deux

Fig. 1. Măluşteni - "La via Schineni". Profil et
plan de la n<'mc section.
.
Fig. 2. Măluşteni - "La via Schineni". Pl~ll de
l'ctablissement n°1 (S II ; .cassete 1).

f

•
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Aşezarea

apartinînd cttlturii Hamangia
de la ·Medgidia-Satu Nou

Zona Medgidiei este cunoscută de mult[!
vreme ca fiind importantă şi din punct de
vedere al descoperirilor aparţinînd epocii
neolitice 1• Aşezarea despre care este vorba
se află chiar pe actualul traseu al Canalului
Dunărea-Marea Neagră şi de aceea a fost
in mare parte distrusă. Ea :-:e situează la
circa 3 km vest de Medgidia, mai exact la
km 21,700 al Canalului, deci pe Valea
Carasu.
In total s-au practicat 5 secţiuni insumind
1 600 m2, alături de mici sondaje in apropierea sau chiar în taluzul Canalului. Cercetările au identificat un strat de depuneri arheologice de circa 25---40 cm. Nu s-au surprins urme de întărire artificială sau naturală
şi singura locuinţă documentată este un bordei săpat in pămîntul viu pînă la o adincime
de 1,10 m, de form:l relativ rotundă, cu diametrul de 2,55 m. Ca şi în ~ezarea de la Goloviţa, unde bordeiele erau risipite'! ~;i nici
densitatea lor era deci mică. Cele mai multe
descoperiri ele ceramică şi unelte s-a,I făcut
în cuprinsul gropilor in număr de 7, b apropierea lor, dlar şi in restul ni;velului de cultură.

UNELTELE

A. Uneltele de

piatră

un fragment de riş
dintr-un calcar
foarte dur, care avea un diametru de circa
25 cm. In legătură cu rişniţele, amintim cele
7 frecătoare din gresie dură (fig. 1).
Topoarele s-au găsit in număr redus, ca în
toate aşezările aparţinînd culturii Harnangia3, dovedindu-se încă odată că depunerea
lor in morminte avea un caracter ritual".
S-au descoperit in total 3 topoare toate neperforate, incadrlndu-se in grupa celor cu
ceafă
rotunjită
(fig. 1/2-4), o daltă
(fig. 1/5) şi o dăltiţă din granit negru, foarte·
bine şlefuită şi ascuţită la capătul mai inIn SI, g.2, s-a

găsit

niţă circulară, uşor albiată,

în secţiune are o formă rotundă
(fig. 1/f-i). Şlefuirea tuturor uneltelor s-a fă
cut într-o tehnică superioară.

gmt;

B. Unelte din silex (fig. 1/7-14 ; fig. 2)·
Un aspect deosebit de important il constituie materialul din silex. Săpăturile au
scos la iveali't o mare cantitate de unele
- 220 - cele mai multe dintr-o aşezare cunosc:ută aparţinînd acestei culturi : aşchii şi
nuclee. Totodată varialbilitartea acestor unelte
este remarcabilă. Silexul, in general maroniu
mai rar negru, este de bună calitate.
Influenţa tardenoisiană este deosebit de
puternică îndeosebi prin microlitismul foarte
accentuat al majorităţii uneltelor5, situaţie·
similară cu aşezările de la Goloviţa, Grădiş
tea Coslogeni, Tîrguşor-punctul Urs6, care
.-.înt datate în faza veche a culturii Hamangia. Subliniem totodată unitatea tehnico-tipologică a uneltelor din silex. Cea mai mare
unealtă este o lamă cu trunchiere convexă
denticu1ată (7,7 cm/1,9
cm/0,8 cm) (fig. 1/7).
Prezenţa masivă a microlitelor (circa 90o;0
din totalul pieselor) se explică prin puternica influenţă a fondului tardenoisian şi
poate şi datorită influenţelor şi contactelor
care au existat între această cultură şi culturile Boian din Muntenia (fazele Bolintineanu şi Giuleşti) şi ceramica liniară cu note
muzicale din Moldova 7 • Nu putem exclude in
întrebuinţarea microlitelor şi un anume caracter al florei şi faunei.
După_ tipurile de unelte proporţia este in
linii mari aceiaşi ca in celelalte aşezări cunoscute aparţinînd culturii Hamangia8• Din
studiul listei-tip a uneltelor din silex reiese
că grupa cea mai numeroasă este cea a gratoarelor - 42,59o;0 , urmată fiind de grupa
larnelelor cu ,.encoches" - 19,880fo. In cadrul
grupelor de unelte există o mare diversitate.
Tradiţia tardonoisiană reiese încă odată din
studiul categoriilor de unelte. Astfel Jamelele
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Fig. 2, Medgidia-Satu
Nou. Unelte de silex.
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număr mult mai mare decît lamele
şi răzuitoarele. Aşezarea de la Medgidia~
Satu Nou, prerz:intă şi o unealtă specifică gratoarul simplu sau dublu, din bulgăraşi de
silex sparţi longitudinal, avînd unul sau ambele capete înguste, prelucrate prin retuşe în
general oblice, pe partea dorsală prezentînd

sînt în

cortexul.
Dintre uneltele mai deosebite amintim :
2 gratoare tip "racourc;i", un gratoar dublu
de foarte mici dimensiuni (1,7 cm/1,3 cmj
0,8 cm), cu cortex pe suprafaţa dorsală,
(fig. 1/8) un gratoar înalt, de a<>emenea cu
cortex pe suprafaţa dorsală, (fig. 1/9) un gratoar pe aşchie ovală cu retuşe pe aproape
toată circomferinţa, (fig. 1/10) un gratoar
unguiform de puternică tradiţie mezolitică
(fig. 1/11). Dintre lamelele cu "encoches"
care amintesc de aceeaşi tradiţie menţionăm
una cu retuşe abrupte pe o latură arcuită,
(fig. 1/12), una cu "encoches" direct, sub
spărtură (fig. 1/13), una cu "encoches" invers (fig. 1/14) etc.
C. Unelte de os

şi

corn

Din aeeastă categorie de
împungătoarele din os de

unelte fac parte
mici dimensiuni
(fig. 3/2-4), uneori lustruite, lucrate într-o
tehnid'l superioară şi împungătoarele lucrate
mai neglijent de dimensiuni mai mari
(fig. 3/1). Impungătoarele variază între
3,4 cm şi 9,5 cm. In L8, s-a descoperit şi un
fragment de plug primitiv din corn (fig. 3/5).
CERAMICA
Din punct de vedere tehnic, ceramica de
la Medgidia---Satu Nou cuprinde două mat;
grupe: A - ceramica de uz comun in care
am introdus şi ceramica grupei intermediare
de la Goroviţa şi Ceamurlia de Jos şi eeramica fină!l.
Ceramica de uz comun (fig. 3/6-9 ; 4/1-'f)
este mai numeroasă 10 . Ea eonţine ca elemente degresante cioburi pisate şi petricele.
Ca element de decor este barbotina organizată sau nu. In privinţa formelor, remarcăm
predominarea vasului specific acestei grupe
in toate aşezările aparţinînd culturii Hamangia. Este vorba despre vasul tronconic cu pereţi oblici, uneori rotunjiţi puternic, buza
adusă in interior şi fundul nedepăşind 15 cm
(fig. 3/8). Barbotina aplicată era lustruită in
diferite zone, dar mai ales sub buză. Semnalăm şi un vas de provizii de foarte mari dimensiuni (l. = 72 cm, Diam. max. = 54 cm) cu
pereţi oblici şi umăr puternic rotunjit care
se conti111uă cu un git cilindric (l. = 17 cm,
Diani.=22 cm) (fig. 4/2). ln această categorie am introdus şi ceramica decorată pe toată

-
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suprafaţa

cu triunghiuri mari dispuse în
benzi, care formează linii paralele şi unghiuri. Triunghiurile sint încrustate cu pastă
albă (fig. 3/9 ; 4/1).
Ceramica fină (fig. 4/3-7; 5/2) foloseşte
ca degresant nisipul. Pereţii relativ groşi
sînt totuşi mult mai subţiri decît la ceramica
de uz comun. Fără nici o excepţie vasele
acestei grupe sînt acoperite cu un slip negru
mai rar castaniu, lustruit.
Vasul cel mai răspîndit al acestei grupe
este strachina (fig. 4/3) cu buza in general
dreaptă sau uşor evazată. Forma este mai
mult sau mai puţin bitronconieă cu partea
superioară mai mică, linia de demarcaţie dintre cele două părţi ale vasului fiind mai bine
marcată prin puncte sau liniuţe oblice încrustate cu pastă albă. Aşa cum se ştie vasele mai inalte cu aspect de castroane
(fig. 4/4) se irtcadrează in aceeaşi grupă a
străchinilor11.

Dimensiunile acestor va-;e au o mare variabilitate, ele transmiţindu-se chiar paharelor bitronconice (fig. 4/5) care reprezintă a
doua formă importantă elin aşezarea noastră.
lnălţimea lor variază între 7 şi 8 cm. In aceeaşi serie a paharelor intră şi ceşcuţele care
au dimensiuni mai mici (fig. 5/2). De o deosebită importanţă este un profil aproape întreg al unei ceşti care păstrează în intregime
o toartă supraînălţată, rotundă în secţiune,
care se prinde de buză şi umăr (fig. 4/6). De
fapt apariţia torţii la ceramica culturii Hamangia de la Medgidia-Satu Nou este relativ frecventă. Spunem aceasta pentnt că s-au
mai descoperit o toartă din pastă fină cu slip
negru lustruit, care la un capăt are o prelungire (fig. 4/7) şi un vas fragmentar, acoperit
cu o barbotină fină peste care s-au aplicat
linii şi care prezintă două torţi triunghiulare
şi două proeminente (fig. 5/3). S-au descoperit şi două fragmente de strecurători
(fig. 4/8).
Din punct ele vedere decorativ, triunghiul
este elementul principal.
El este astfel dispus· încît formează linii şi
unghiuri paralele. Al. doilea element decorativ este punctul.. sau liniuţa şi acestea încrustate cu pastă albă şi dispuse în unghiuri
şi linii paralele care rar formează pliseuri.
Canelura care apare in faza Ceamurlia este
prezentată pe un singur fragment (fig. 5/1).
PLASTICA
ln aşezările aparţinînd culturii Hamangia.
plastica este foarte rară. Acesta este şi cazul
aşezării noastre. In total s-au descoperit trei
fragmente de figurine (statuete).
Nr. 1. Este partea superioară (bustul) unei
figurine din lut negru-cenuşiu cu pietricele
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Capul are o formă prismatică,
cu vîrful în faţă. Imediat de sub
cap se princ.l sînii uniţi şi puternic profitaţi.
In afară de gură, care este reprezentată printr-o crestătură oblică, nu mai este indicată
nici o trăsătură a feţii (fig. 5/4).
Nr. 2. Fragment din capul unei figurine
de lut. Pasta este cenuşie, fină, acoperită cu
un slip negru. Capul are o formă tronconică,
rotunjită. Este indicată printr-o tăietură
numai gura (fig. 5/5).
Nr. 3. (fig. 5/6). Capcil unei statuete identice cu perechea de J,a Cernavodă, atît din
punct de vedere al dimensiunilor cît şi al
tehnicii 12 • Asemănarea merge pînă la compoziţia pastei şi slipul lustruit de pe toată suprafaţa. Forma trapezoidală a capului este
redată schematic, iar faţa într-o manieră realistă. Nu putem spune cu precizie dacă acest
cap a aparţinut unei statuete masculine sau
feminine, dar gitul şi gura aduc mai mult cu
"Ginditorul" de la Cernavodă. Este deosebit
de interesant contextul găsirii acestui cap de
statuetă pentru că ne oferă similitudini cu
necropola de la Cernavodă, unde, ahituri de
statuete au apărut şi vase bitronconice1:1. Şi
in cazul nostru a apărut acelaşi tip de vas un pahar bitronconic cu o linie din puncte
alungite in zona de maximă rotunjire. Interesant este că la acest vac; pe fund apar 6 linii paralele din aceleaşi puncte. A vind in vedere contextul general al aşezării vechimea
capului de statuetă in discuţie este mai mare
decît aceea a celebrei perechi de la Cernavodă plasată într-o fază mai tirzie a culturii
Hamangia (faza IV după periodizarea praf.
in

trapezoidală
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D. Berciu). In plus figurina nr. 1, din pastă
grosieră, se încadrează bine din punct de vedere tipologie in faza veche a culturii Hamangia, iar capul statuetei nr. 3 - cel
aproape identic cu "Ginditorul" a fost găsit
alături de aceasta. Incadrindu-se într-o etapă
mai veche, capul de "Ginditor" de la Medgidia-Satu Nou explică mai bine cum a dăi
nuit tradiţia sudică, cicladică.
PODO.\BE
Din categoria podoabelor avem un singur
fragment de brăţară din spondylus gaederopus (l = 3 cm). Spre deosebire de exemplarele de la Limanu 14, fragmentul în discuţie
este negru datorită unei arderi foarte puternice (fig. 5/7). ·..
Marginile sint rotunjite şi toată suprafaţa
exterioară este lustruită. Remarcăm unica
apariţie de podoabă într-o aşezare aparţinînd
eul turii Hamangia.
Analizînd întregul material de la Medgidia--Satu Nou putem trage următoarele c<mcluzii :
1) Unitatea culturală a aşezării.
2) Din punct de vedere cronologic, aşeza
rea se plac;ează în faza veche a culturii Hamangia. Pentru incadrarea aceasta pledează
atît microlitismul foarte accentuat care se
manifestă puternic şi la unealta specifică
aşezării gratoarul cu cortex pe suprafaţa
dorsală cît şi la ceramică - prin raportul
dintre ceramica grosieră şi cea fină, prin formele ceramice şi prin decor.

LISTA-TIP A UNELTELOR DIN SILEX DESCOPERITE LA MEDGIDIA Nr.

eri.

1

Tipul d

plesii

1

Nr.
)>ieS~

0/

"'

1.
2.

Gratoare simple pe aşchie
Gratoare tipice aşezării C din bulgăraşi de silex sparţi
longitudinal, avind unul din capete inguste, prelucrat
prin retuşuri in general oblice. Păstreazlf cortex pe

32

14,54

suprafaţa dorsală.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gratoare simple pe aşchie retuşată
Graloa:·e pe -aŞcllii avale - - Gratoare pe virf de lamă
Gratoare unguiforme
Gratoare tip "racour<;i"
Gratoare duble
Grator__ dentic~lat pe aşchie
Lamele cu "encoches" pe o -iş.tură ; intregi sau sparle
la un capăt.
Lamele cu ,,encoches" sub spărtură
Lamele cu "enC<Y~hes" invers
Lamele cu dublu ,.. encoches"
La mele sparte la capete cu "encoches" pe o latură
Lamele cu "encochuri" alăturate
Lamele denticulate cu "encochuri"
Lamelă cu "encoches" pe o latură. Lamela este
trunchiată convex
-·---·--Piesă pe aşchie cu "encoches" invers la partea bazală
Aşchie cu "encoches" invers la extremitatea distală
Lamele intregi sau sparte la un capăt sau la ambele,
c:u retuşuri fine de folosire

20
13
5
6
7
2
10
1

9,09
5,90
2,22
2,72
3,17
0,90
4,54
0,45

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

9 -

.

Materillle

şi

cercetAP1 arheologice -

cd. 25
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20
9
6
3

9,90
4,09
2,72
_ _1,3!_

3
1
1

1,36
0,45
0,45

1
1
1

0,45
0,45
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cumu~

42,59%

18,93

16,71
..

19,86
2,26

~·~0,90
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Nr.
ert

21.

22.
23.
24.
25.

Tipul d

Lamele
Lamele
L;tmele
Lamele
La mele

pl

Nr.
piuc

să

cu retuşuri fine şi regulate
cu trunchiere oblică, retuşată
cu retuşuri abrupte
fine denticulate
cu trunchiere convexă denticulată (una cu

,.creastă")
Lamă parţial retuşată
26.
27.
Lamele cu trunchiere concavă retuşată
Lamă cu retuşuri mixte
28.
--29.
Răzuitor simplu convex
30.
Răzuitor concav
31.
H.ăz'Jitor invers· convex
32.
Răzuitor drept, uşor denticulat
Aşchie cu retuşuri de folosire la extremitatea distală
33.
- răzuitor t~ansversal
--Piese componente pentru seceri
34.
Piese esquill(•e
35.
Per~;oire
36.
Gratoar pe bulgăre spart (cortex pe suprafaţa dorsRlă).
37.
La un capăt retuşuri fine semiabrupte. La capătul
opu·; - esquillPe
38.
Gratoar simplu pe aşchie. Pe o latură are un .,enco('hes" direct
Piesă lucrată pe aşchie, cu retuşuri la virf şi "enco39.
ch('s" pe o latură

------·-----

·-·

TOTAL PIESE

123 lamele neretuşate
Nuclee atipice sau epuizate -

%

3
3
2

1,78
1,36
1,36
0,90

·2
1
1
1
5
2
2
1

0,90
0,45
0,45
0',45
2,22
0,90
0,90
0,45

4

1
4
3

2

1

eumulale

.

.

4,92

0,45_
1,78
1
1.3G
0,90

1

0,45

1

0,45

1-

%
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1

0,45

2~_1_

100,00

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

100,00

mare cantitate

NOTE
t E. Comşa, RevMuz, 7, 1978, p 48-51. Săpăturile
au fost efectuate de N. Harţl!che în aşezarea gumelniţPană de lîngă gară ; in 1979 noi am identificat o altă aşezare aparţinînd culturii Hamangia, la
circa 2,5 km NE de gara Medgidia.
2 D. Berdu, Cultura Hamangia, Bucureşti, 1961,
p. 231.
J D. Berciu, S. Morint;~:. Materiale, 3, 1957, p. 58
şi Materiale 5, 1959, p. 101 ; idem,
Materiale, 7,
1961, p. 50; V. Volschi, M. Irimia, Pontica, 1, 1968,
p. 46, fig. 1 ; p. 61, fig. 21.
5 D. Bp•·ciu, op. cit .. p. 249, fig. 144 ; Al. Pău
n!'s ·u, Evoluţb uneltelor şi armelor de piatră cio-

plită descoperite pe teritoriul României, Bucureşti,
1!174, p. 47.
o Al. Păuncscu, Op. cit.,
7 Ibidem.
s Ibidem.
9 D. Berciu, op. cit .. p. 95, 250.
lO Aceeaşi situaţie este la Goloviţa : D. Berciu,
op. cit., p. 276.
Il Ibidem, p. 197.
e Idem, Materiale, 4, 1957, p. 47-48; idem, Contrib'!.lţii ... , p. 514, fig. 247 a, b.
t:J Id!'m, Contribuţii..., p. 514-515;
D. Berdu,
S. Morintz, Materiale, 6, 1959, p. 103, fig. 5/1.
1" V. Volschi, M. Irimia, op cit., p. 83, fig. 57, 59.

ANSIEDLUNG DER HAMANGIA KULTUR
VON MEDGIDIA-SATU NOU

den Morsers, einen Reiber, eine Axt und cine
Melf'el. Die Knochenwerkzeuge werden hauptsăch
lich von Bohrern veranschaulicht. Die 220 Silexwerkzeuge sind grof'tentails von kleinen Dimensionen. Zu bemerken ist, sowohl in der Arbeitstechnick
als auch in der Form, der Tardenois Einflu(3.
Die Keramik vom Alltagsgebrauch bietet uns,
auf'er den kegelstumpfformigen Gefaf'en mit
gewOlbten, lackierten Wănden, auch ein birnenformig~ Gefă(j von gro(jen Dimensionen
und mit
zylindrischem, braun lackiertem Hals.
Die Feinkeramik ist mit den Schiisseln mit
l!ohem Rand und mit den doppelkegelstumpfformigen Gefă(3en \·on vers-chiedenen Dimensionen
anwesend. Die Ve-rzierung dieser ist einfach ;
gewohnlich befindet sich eine aus Dreieeken,
Punkten oder Strichlein geformte Linie unter dem
Rand (bei Schiisseln) oder aui der breitesten Stelle
(bei den doppelkegelstumpfformigen Gefă(jen). Die
feinen Geiă(je sind mit schwarzem, seltener mit
bniuncm Lack bedeckt.
Die Bildhauerkunst ist schwach vertreten. Her·
vorzuheben ist der Kopf einer Tonstatuette, die
sowohl in Form als auch in Dimensionen und
Technick rlen Kopfen des "Denkers" und der .,s!tzenden Frau" von Cernavodă sehr ăhnlich ist.
Unter anderen wurde auch ein aus Spondylus
gaederopus hergestelltes Armband entdeckt.
Durch einP eingehende Analyse der Ansiedlung
und des erzlelten archăologischen Materials kann
diese in die spate Goloviţa Phase der Hamangia
Kultur eingeschricben wcrden.
. ABBILDUNGVERZEICHNIS

ZUSAMMENF ASSUNG
Die Ansiedlung befindet sich beim km. 21,700
des Donau-S:.:hwarzmeerkanals, dessen Arbeiten
sie teilweise zerstort hat.
Es wurden fUnf Schanzgrăben, d.h. 1600 m 2, und
einige Untersuchungen gemacht, mit deren Gelegenheit sieben Graben und eine Erdhutte entdeckt
wurden. Das erzielte archiiologische Material ist
reich und verschieden. Im Rahmen der Steinwerkzeuge erwiihnen wir das Fragment eines run-

Abb. 1. Medgidia-Satu Nou. 1-fi Steinwerk·
zeuge ; 7-14 Silexwerkzeuge.
Abh. 2. Mcdgidia-Satu Nou. Silexwerkzeuge.
Abb. 3. Medgidia-Satu Nou. 1-5 Knochenwerkzeuge ; 6-9 Keramilc vom Alltagsgebrauch:
AiJ:l. 4. Medgidia-Satu Nou. 1-2 Keramtk vom
Alltagsgebrauch ; 3-7 Feinkeramik ; 8 fragmentarisehes Sieb.
Abb. 5. Medgidia-Satu Nou. 1-3 Keramilc;
4-6 Tonstatuetten; 7 fragmentarisches Armband.
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Raport asupra săpăturil~r arheologice
de la Lişcoteanca
Jud.

Satul Lişcoteanca, comuna Bordei Verde,
este situat pe terasa Călmăţuiului, in sudul_
judeţului, la distanţa de 55 km de municipiul Brăila. In raza satului se află trei tell-uri
neolitice situate in puncte diferite, cu denumirile : ,,Movila olarului", "Moş Filon" şi
"Movila din Baltă" 1 • Deşi au forma unor mari
movile, primele două sint legate de terasă,
pe cînd "Movila din Baltă" -este vot·ba de
fosta zonă inundabih""! a Călmăţuiului - reprezintă un vechi martor de eroziune, de
forma unui mare turnul (fig. 1/1-3). Cercetările noastre, începute la Lişcoteanca în 1970
şi continuate pînă in 1 n79, au avut un cai·acter exhaustiv. Toate cel.~ trei tell-uri conţin
urme neolitice şi înmormîntări posterioare
ace .tei epoci 2• Fiind vorba de un complex
arheologic, ne propunem să prezentăm fie('are punct in parte şi să incheiem cu concluziile generale.
Tell-ul "Movila olarului" este situat la
3,5 km !Spre vest de sat. Săpăturile intreprins::
aici in perioada 1970-1976 au condus la eercetarea în intregime a aşezării. Astfel, a fost
descoperit un masiv strat arheologic cuprinzînd două nivele de locuire gumelniţene
aparţinînd fazelor A1 (etapa tirzie) şi A2. In
ambele nivele au ieşit la iveală locuinţ;~ de
suprafaţă de mari dimen,·iuni, cu nn boga!f
inventar gospodăresc (ceramică, tm:c>lte de
silex, piatră, cupru, os, obiecte de suprastructură şi de podoabă).
lmpreună cu ceramica gum~lniţeanl din
nivelul aparţinînd faze~ A 1 s-au găsit şi fragmente de vase cucuteniene din faza A:. U mele postneolitice constau, ca şi în celelalte
două tell-uri de aici, in existenţa mnrm:ntelor, izolate sau sub forma nnor mici nec:·opole. La "Movila olarului" ~:-a·1 d~scoperit
22 de morminte de inhumaţie, din ca:·: 10
aparţin epocii bronzului cultura populaţiei
de stepă, 10 sarmaţilor, iar două ('ălil.· ·ţilor
nomazi, pecenegi (fig. 11, 12, 14, 15, lG).
Tell.rul din punctul "Mn·: Filo'"l" cs ' '"J.tuat şi legat de terac;a din pa teq el ~ ..~ t a

Brăila

satului. Aici, cercetările s-au efectuat in dou<i
etape: prima intre 1971-1974, iar a c!oua,
începută in 1979, va continua probabil încă
două-trei campahii de ~.ăpături, pînă la epi..Iizarea aşezării. Stratigrafic, acest tell conţine
o depunere arheologică groasă de peste 2 m,
concretizată in trei nivele de locuire : cel inferior aparţine culturii Boian II (Giuleşti),
iar celelalte dou~t culturii Gumelniţa, fazele
A1 şi A2.
Locuinţele Boian au in exclusivitate forma
d ~ bordeie, conţinînd un bogat material
ceramic, piese de silex, toporaşe plate de piatt·ă etc. Nivelele gumelniţene sint reprezentate de locuinţe mari de suprafaţ\ în care
~-au găsit unelte de silex, piatr~1, corn, os,
clar mai ales foarte multă ceramică însoţită
de importuri ceramice, Cucuteni A 1 (fig. 2,
3, 4, 5, 6/1, 2, 4; 7/2, 6; 9, 10).
Din punct de vedere al urmelor postneolitice, pe acest tell s-au descoperit pînă in prezent numai 7 morminte de inhumaţie din perioada migraţiei. Din acestea 6 aparţin populaţiei sarmate şi unul pecenegilor:l (fig. 14 ;
15/4 ; 29/1).
Cel de al treilea tell - "Movila din Baltă"
a fost cercetat in intreg'me în perioada
1975-1978. Din punct de vedere stratigrafic
întîlnim o situaţie aproape similară cu cea
de la "Moş Filon" : la bază se află un nivel
Boian II -- Giuleşti, urmat de unul superficial Gumelniţa A 2, care marchează o locuire
..;ezonieră. Cu tot caracterul sporadic, împreună cu ceramica gumelniţeană s-au d~scope
ri t şi cîteva fragmente de va:;e Cucuteni A3.
După incetarea locuirii gumelniţene, tell-ul
a fost ca şi în celelalte două cazuri refolosit
ca loc de înmormîntare. Şi aici s-au descoperit 7 morm'nt~ postneolitice, care reprezintă
trei epoci diferite : 3 datează din epoca bronzului - cultura populaţiei de stepă, unul
este scitic şi 3 sarmate, acestea din urmă
fiind contemporane cu cele de la "Movila
olarului" şi "Moş Filon".
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Fig. 1. Tell-urile: 1. "Movila olarului" ; 2.
3. "Movila din Baltă".
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Fig. 2. Silexuri din stratul- Boian 1- 8 ; 9- 15 piese din silex şi piatră
cultura Gumelniţa ; 16 vîrf de lance de silex - Gumelniţa .
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Fig. 7, 1, 3, 4, 5, vase şi piesă de cultt - Gumelniţa "Movila olarului" ; 2, 6,
figurine antropomorfe - Gumelniţa "Moş Filon".
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Fig. 8. Vetre] din nivelele

Gumelniţa, "Moş

Filon".

-....]

Lv

1

2
3

4

s

6

8

7

6

12

13

~

14

Fig. 9. 1

•

10
9
spatulă, 2 idol, 3-11 sule şi străpungătoare de os ni ţa, "Moş

Filon".

7

11
G umel-

Fi g. 10. 1-3

www.cimec.ro

8

11
12
fragmente de idoli, 4 mărgică de lut ;
9

os şi corn -

10

5-12 diferite piese de
Gu melniţa, "Movila din Baltă'·.

:<:

~

"'"'!

c:
n
gj

;;:J
;!>
'ti

o

::d

.-J

;!>
Ul

c::

'ti

::d
;J>
Ul

~
>
i-l
c:

!>'J

t1

o

;:o
;!>

::d

~

o
r'
o

Q'

1

-

.

t:l
t'l

2

-----

1

'

n
M

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

.....

r'
;J>

~~'>'

r'
.....

{J)

()

;;;,._~-·· fi;

i

p.,-fii;@~

o

i-l

~

z

()

;!>

4
4

3
Fig. 11. 1-4 Morminte

aparţinînd
şi

culturii de
.,Mo,•ila din Baltă".

stepă,

.,Movila olarului"

.....:1

3
Fig. 12. Morminte

www.cimec.ro

w
aparţinînd

culturii ele

stepă,

"Movila olarulu i".

'>J
,ţ,.

2

2

3

?'!

~
C:

()

~

4
Fig. 13, Vase descoperite în mormintele culturii de
ol<~rului".

stepă,

"Movila

www.cimec.ro

fi~.

3

14.

Mormint~

sarmatlce -

,MovUa olarului"

1

şi "Moş

Filon",

Fig. 15. Morminte sarmatlce -

"Movila olarulul",

"Moş

Filon", "Movila din

Baltă".

"~
~

>
{Il

~

>
{Il

~

c:
~

t"'

o

::d

>

~

o
t"'
o
Cl
....
o

t'l

t:l
t'l

....

~

3

t"'

.in
o

o

1-:l

~

z
~

-..:1

1a

4

www.cimec.ro

Fig. 16. Mormintul sarmat nr. 7 -

"Movila olarului".

Ul

76

N.HARŢUCHE

Scurte consideraţii asupra culturilor şi
mormintelor descoperite pe tell-urile de la
Lişcoteanca.

Cultura Boian. Aşezările de la "Moş Filon"
şi

"Movila din Baltă" au furnizat date importante asupra !'istemului de construcţie a
locuinţelor, a uneltelor, a ceramicii şi a obiectelor de suprastructură. Toate aceste elemente ne permit să întregim consideraţiile
noastre şi asupra altor aşezări Boian--Giuleşti din zona Brăilei, ca cele de la : Brăiliţa,
Baldovineşti, Nazîru etc.", dar mai ales ne
completează informaţiile asupra caracteristicilor acestei culturi aici. Astfel, se constată
că locuinţele Boian au forma de bordeie, lipsind locuinţele de ~uprafaţă. Ceramica cunoaşte întreaga gamă de vase, de la cele de
uz comun, pînă la cele din ceramică foarte
fină, iar forma şi decorul acestora nu prezintă deosebiri esenţiale in comparaţie cu
cele din sud. Unele deosebiri ce se constată
totuşi in această privinţă implică recunoaş
terea unor variante regionale. Fără a exclude
definitiv şi posibilitatea descoperirii unor
aşezări din faza Vidra- cel puţin in bazinul
Călmăţuiului in rest, in nord-estul Munteniei cultura Boian-Giuleşti a avut o evoluţie mai extinsă in timp acoperind fazele
Vidra şi Spanţov, asigurind astfel trecerea
la faza A1 a culturii Gumelniţa. Aşa cum s-a
arătat mai sus, eneoliticulla Lişcoteanca este
reprezentat numai de cultura Gumelniţa cu
cele două faze A1 şi A2 şi nu de alte culturi
sau aspecte culturale.
Spre deosebire de alte zone din .aria culturii Gumelniţa, unde aceasta are o evoluţie
mai îndelungată, pînă in faza B, iar in nordvestul Munteniei chiar mai tirziu pînă in faza
Tei, la noi ea îşi incheie existenţa odată cu
A 2, datorită pătrunderii mai timpurii a elementelor de factură Cemavodă 1.
Prezenţa ceramicii de import Cucuteni A:~
în nivelul Gulmelniţa A 2 este o b ~mă dovad<i
a sincronismelor dintre cele două culturi..
Spre deosebire de aşezări.le gumelniţene din
sudul Munteniei unde importurile cucuteniene se intilnesc şi in faza B, in nord, lipsind această fază, ele se opresc doar la nivelul A 2• Intensitatea acestor importuri este mai
mare in aşezările din nordul Munteniei mai
apropiate de aria culturii Cucuteni şi scad
pe m~tsură ce înaintăm spre sud.
Mormintele posteneolitice descoperite pe
cele trei tell-uri aparţin unor epoci diferite :
cele mai vechi datează din epoca bronzului,
in total 13, unul aparţine populaţiei scitice,
19 sint sarmate şi 3 pecenege.
Mormintele din epoca bronzului sint de inhumaţie, scheletele fiind in poziţie întinsă
sau chircită. Inventarul funerar constă in ma:;oritate din vase ceramice lucrate cu mina

care indică prezenţa unei populaţii venită
din stepele nord-pontice (fig. 13).
Din punct de vedere cronologic aceste morminte fac parte din acelaşi grup cu cele de
la Baldovineşti, cu cele 18 morminte din necropola de la Brăiliţa, cu unele din Dobrogea,
din Moldova şi din restul Munteniei".
Ele pot fi atribuite etapelor timpurie şi
mijlocie ale epocii bronzului, pînă la apariţia
culturilor Noua-Coslogeni. Mormintele reprezentînd populaţia de stepă din zona istropontică sînt contemporane cu culturile bronzului clasic din regiunile extracarpatice :
Glina III, Monteoru şi Tei, cu ultimele două
întreţinînd unele relaţii. Dovadil sînt piesele
arheologice de origine răsăriteană întîlnite in
mediu Monteoru şi Tei6 şi invers, (de exemplu, ceşti tipice Tei II şi III descoperite în
mormintele populaţiei de stepă, la Baldovineşti şi Roşiori) 7 • Dar aceste populaţii au
vehiculat spre nord şi nord-est bunuri cuLturale tipic sudice, egeeo-miceniene. In acest
sens amintim vasele askos, toporul de tip
Veselinovo de la Măcin, piesele de podoabă
de provenienţă miceniană din unele morminte (Ia) de la Monteoru, săbiile de tip micenian de la Roşiori, Medgidia, unele piese
de tip micenian din tezaurul de la Borodino8 etc.
Indiferent de contactele avute ~au de influenţele primite, cultura populaţiei de stepă
rămîne inferioară în comparaţie cu culturile
clasice ale bronzului carpato-danubian. Cu
toată evoluţia proprie, ea se va "topi" în final
cu fazele evoluate ale culturilor 'fei şi Monteoru, participînd la apariţia unui nou aspect
cultural carpatic numit de noi aspectul Sihleanu şi care din punct de vedere cronologic precede inceputurile Hallstattului aici,
respectiv cultura Babadag! 1•
Mormintele sarmatice de la Lişcoteanca
(total 19), împreună cu alte 40 descoperitepînă acum în judeţul Brăila contribuie din
plin la cunoa~terea problemei ~armatice din
zona extracarpatică a ţării 10•
Toate mormintele de la Lişcoteanca sint
de inhumaţie, în gropi simple de formă dreptunghiularii, scheletele fiind în poziţie întinsă, cu braţele p~ lîngă corp sau aşezate pe
bazin (fig. 14-16). Nici un schelet nu avea
craniul deform:tt artificial. Inventarul funerar este bogat reprezentat in majoritatea
mormintelor. Acesta constă din vase ceramice de factură sarmatică, carpică şi romană,
piese de bronz, cuţite, săbii şi pumnale de
fier, virfuri de săgeţi de bronz şi de os, măr
gele din pa<;tă sticloasă şi din os, cochilii de
ghioc- scoica kaurii- (fig. 17-27).
Datarea mormintelor sarmatice din judeţul
Brăila s-a putut realiza prin cercetarea poziţiei şi orientării scheletelor, a inventarului
şi
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funerar şi prin compararea acestora cu cele
similare din Moldova şi Muntenia.
Studiile asupra antichităţilor sarmatice din
România au reuşit să dateze ·cele mai multe
morminte şi să precizeze relaţiile dintre sarmaţi şi autohtoni. După părerea lui Gh. Bichir, in Moldova şi Muntenia se deosebesc
două grupe cuprinse cronologic intre secolul
I şi inceputul secolului al III-lea e.n. şi atribuite ramurii roxolane 11 • In schimb, Gh. Diaconu atribuie numeroase morminte din
această zonă alanilort2.
Din punct de vedere cronologic, mormintele
sarmatice de la Lişcoteanca le incadrăm in
cea de a doua jumătate a secolului al II-lea
e.n. Dealtfel, din cele 59 de morminte sarmate din zona Brăilei, numai citeva pot fi
atribuite inceputului sau cel mult primei jumtttăţi a secolului al III-lea e.n. (Mohreanu,
Chişcani-sat-Brăila-Liceul de chimie şi
Şoseaua Buzăului)n.

Descoperirile sarmatice de la Lişcoteanca,
precum şi cele din restul judeţului, dovedesc
că aceste populaţii nomade au venit in valuri
succesive (nr. mormintelor este mic de la 1
la 6 şi numai în două cazuri au aspectul unm·
necropole : Rimnicelu - 18 şi Lişcoteanca
"Movila olarului'·- 10 :morminte).
Clima şi relieful zonei Brăilei le-au fost
propice sarmaţilor, amintindu-le de regiunile
de stepă de unde au venit. Aşa se explică şi
numărul de morminte mai
ridicat in zona
noastră ca în estul şi sud-estul Munteniei in
general.
Veniţi in contact cu lumea romană şi convieţuind cu populaţia autohtonă carpo-dacică,
sarmaţii îşi insuşesc elemente· de cultură ale
acestora, influenţîndu-se reciproc.
Din punct de vedere al atribuirii mormintelor sarmatice din zona Brăilei uneia sau
alteia din cele două grupe - roxolani şi
alani - pătrllll1se in secolele II-III e.n. de
la est de Carpaţi considerăm că marea majoritate a mormintelor aparţin sarmaţilor roxfllani şi le datăm in a doua jumătate a secolului al II-lea e.n. Niciunul nu prezintă caracteristicile şi nu are inventarul specific alanilor, aşa cum le indică Gh. Diaconu !f, : cranii deformate artificial, mărgele de lapislazuli şi oglinzi cu miner şi tamga. Doar mormintele de la Brăila-şoseaua Buzăului,
Chişcani-sat şi poate cel de la Mohreanuprimele două conţinînd oglinzi cu tamga toate datate in secolul al III-lea e.n., ar putea
aparţine sarmaţilor alani.
Mormintele pecenege de la Lişcoteanca,
alături de cel de la Rîmnicelu completează
seri~ celor şase din judeţul Ilfov, de care s-a
ocupat colegul Simpetru 15• Cele două mor-
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minte de la "Movila olarului" aparţin unor
călăreţi, conţinînd schelete in poziţia întinsă,
cu un braţ pe lîngă corp şi celălalt aşezat pe
bazin 16. Ambele aveau craniul înclinat spre
stînga, fiind orientate cu capul spre vest, picioarele la est. Specific ritului de inmormintare peceneg in mormint se depuneau ca
ofrandă craniul şi picioarele unui cal (retezate de la genunchi), aşezate in dreapta sau
stinga călăreţului (fig. 28, 29/2).
Intre maxilarele iiecărui cal s-a găsit cite
o zăbală lucrată dintr-o singură bară, cu inele
la capete. Inventarul funerar este completat
de o plăcuţă de os ce servea la incordatul
arcului, cuţite de fier, resturile unei săbii de
fier, un amnar şi o aşchie de silex (fig. 30).
Cel de al treilea mormint peceneg din
punctul "Moş Filon" aparţine tot unui matur
cu scheletul c1:1lcat pe spate, craniul inclinat
spre stînga. Braţul drept este indoit din cot
şi aşezat peste bazin, stingul întins pe lîngă
corp. Piciorul drept intins, stingul îndoit din
genunchi in afară, iar tibia şi peroneul sint
trase inapoi către laba piciorului drept
(fig. 29/1). Orientare : capul spre vest-nordvest, picioarele la est-sud-est. In dreapta defunctului se aflau craniul calului şi picioarele (acestea deranjate de o groapă recentă)
(fig. 29/1). Inventarul funerar este mai sărac :
un fragment din lama unui cuţit şi citeva
fragment~ atipice de la un obiect de fier
(fig. 30/10). Nu vom insista prea mult asupra acestor morminte ele făcînd obiectul
unui studiu al nostru ce va apare in ace'it
an l 7• Subliniem că din punct de vedere cronologic mormintele din judeţul Brăila se încadrează intre ultimul sfert al secolului al
X-lea şi primele decenii ale secolului XI e.n.,
deci după moartea lui Ioan Tzimiskes (976).
Mormintele de călăreţi pecenegi din judeţul Brăila contribuie nu numai la determinarea ritului funerar al acestei populaţii, dar
făcînd legătura cu celelalte morminte din
judeţul Ilfov, jalonează calea de pătrundere
şi ne atrage atenţia asupra
unor noi zone
unde ar putea fi depistaţi : Moldova, judeţul
Ialomiţa, Dobrogea şi chiar mai departe, spre
Banat şi Transilvania (unele morminte tumulare din, ultimele două provincii şi o parte
din Ungaria, atribuite maghiarilor, vor trebui să fie revizuite).
Descoperirile de morminte pecenege făcute
pînă in prezent in România vin să confirme
şi pe cale arheologică dovezile furnizate de
izvoarele scrise privitoare la prezenţa lor aici.
Sperăm că succinta
noastră
prezentare
asupra rezultatelor cercetărilor arheologice
din cele trei puncte de pe raza satului Lişco-
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Fig. 24. Piese de fier şi de bronz din mormintele sarmatice din zona Brăilei.
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mărgele

de sticlă colorată, descoperite în mormintele
sarmatice din zona Brăilei.
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teanc a, să fi ren$it · â"forma o imagin~; E!'\ti•
de!1t generală, asupra problemelor ce le ridică şi a importanţei Jor. Ele vor fi. \Caloriii-,
·eate complet:,intr-un studfu;monograftc,după
incheierea săpăturilor .. la "Moş Filon", dar
mai ales după cercet8l'ea d~talia,tă a mate... ,
rialului arheologie! ·:descoperit aici.
NOTE
1

lui

N.

Harţuche, Repertoriul arheologic al )uder~

Brăila,

fn Zilele culturii

Brăilene,

1970, p. 22

~i lli"J11.

~ IdPm, Introducere la catalogul selectiv al C(Jlectiei de arheologie a ,\-luzeului Brăilei, p. 11-24.
1
• Ibidem; idem, Descoperiri sarmatice în jud.
lJriiila, Buletinul Muzeului Brăilei, 1, 1980 (sub tiPili') ; N. Harţuche şi F. Anastasiu, Morminte de
călăreţi nomazi descoperite fn judeţul Brăila, B:.~

lt>tinul Muzeului Brăilei, 1, 1980 (sub tipar).
~ N. Harţuche, Introducere in ·Catalogul seTectiv
al. colecţiei de arheologie p. 13 şi urm.
:; Idem, SCIV, 24, 1973, 1, p, 15-25; idem. Necropola de la Brăiliţa. Contribuţii. la problemele
~neoliticului final şi trecerii la ~poca bronzului

teză de doctorat, 1978,
urm.
ti Idem, StComFocşani, 1978, p. 21 şi urm.
•
7 Idem, Asupra importurilor Tet in mediul ~;uZ
turii de slepă istr~ponticli, JJuletinul'Mm:eului Brăilei, 1, 1980 (sub tipar).
.
. ti N. Harţuch!? şi V. Sîrbu, Impor:turVe şi influ·. • entele egeeo-miceniene fn cultufile perioadei de
tranziţie şi epocii bnmzului la Dunărea de Jos, comunicare ţinută la Simpozionul internaţional Ponti~a-Thracica. Sozopol, 1979 (va apare şi în StComFocşani, 3, 1980).
~ N. Harţucht>, Pontica, 5, 1972, p. 59 şi urm.
IO Idem, Descoperiri sarmatice in judeţul Brăila,
Buletinul Muzeului Brăilei, 1, 1980 (sub tipar).
11 Gh. Bichir, Dacia, N.S., 21, p. 167 şi urm.
12 Gh. Diaconu, SCIV A, 31, 1980, 4 (sub tipar).
1.1 N. Harţuche, Descoperiri sarmatice în judeţuL
Brăila, Buletinul Muzeului Brăilei, 1, 1980, (sub
tipar).
Ilo Gh. Diaconu, SCIV A, 31, 1980, 4 (sub tipar).
15 M. Sâmpetru şi D. Şerbănescu, SCIV A, 22,
19il, 3, p. 443 şi urm. ; M. Sâmpetru, SCIVA 24,
1973, 3, p. 443 şi urm.
·
JG N. Harţuche şi F. Anastasiu, Morminte de
călăreţi nomazt descoperite in jud. Brăila; Buletinul Muzeului Brăilei, 1, 1980 (sub tipar). ·

traciC! la Du1Rtrea de. Jos,
P. 110 şi
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Raport preliminar asupra cercetărilor
arheologice din comuna Poduri
Jud.

Cercetările

întreprinse pentru cunoaşterea
preistorice din judeţul Bacău sint
destul de inegal repartizate. Pînă in prezent
s-au bucurat de mai multă atenţie bazinul
rîului Trotuş, valea Bistriţei şi valea Berheciului. O zonă slab investigată, lipsită chiar
şi de cercetări de suprafaţă, este bazinul Tazlăului. De cîţiva ani atenţia noastră a fost
atrasă de această regiune.
In anul 1978 ne-a fost semnalată, de praf.
Alexe Bujor, existenţa unei aşezări cucuteniene în comuna Poduri. Perieghezele întreprinse ne-au format convingerea 61 ne aflăm
în faţa unei zone promiţ<Hoare. Teritoriul comunei este străbătut de numeroase pîraie,
fiind semnalate şi cîteva slatine exploatate
şi in momentul de faţă.
Principala staţiune arheologic:t, eate ne-a
trezit interesul se află pe teritoriul satului
Rusăieşti. Aşezarea este situată pe terasa de
32 m a Tazlăului Sărat, pe partea clreapt[t a
rîului, la apmximativ 100 m spre vest ele
biserica de lemn din Rusăieşti. Porţiunea de
terasă pe care se află situl arheologic este
numită de localnici Dealul Ghindaru. Zona
de interes arheologic a fost localizată, prin
cercetări de suprafaţ<1. pe botul dealului, în
punctul numit ,.Intre Pîl'aie". In ace'iSt<1 parte
din terasă se desparte un bot de deal ocolit
de Pîrîul Bisericii. Aşezarea era aplrată spre
nord de o pantă abruptă care coboară spre
Tazlăul Sărat, spre est panta este de asemenea abruptă, in timp ce spre sud o pantă mai
lină duce spre Pîrîul Bisericii.
Drumul de
acces şi calea. de legătură cu terasa se află
spre nord-vest. Această parte se pare că era
închisă, in vechime, de un şanţ de apărare.
In cazul că săpăturile vor confirma această
ipoteză, şanţul a fost dezafectat în una din
fazele culturii Cucuteni, cind aşezarea s-a
extins cu peste 200 m peste eventualul şanţ
de apărare.
Incă de la prima periegheză am remarcat
faptul că pe marginea de nord-est a terasei
exista un fel de "acropolă" de formă oareaşezărilor

Bacău

cum circulară, mai înaltă decit orizontala terasei cu 3-4 m. .,Acropola" are diametru!
de aproximativ 130/70 m. Suprafaţa ei poate
fi apreciată la circa un hectar, în timp ce
întreaga aşezare depăşeşte suprafaţa de 3 ha.
In campania 1979 ne-am propus efectuarea
unui sondaj stratigrafic1• Din această cauză
săpătura noastră a fost amplasată astfel incit
să obţinem maximum de informaţii cu minimum de cheltuieli.
Am trasat o secţiune (SI) de 30/2 m in
zona cea mai ridicată a aşezarn. Şanţul a
fost orientat NV-SE, taluzul de vest fiind in
prelungirea bornei topografice aflată la 1 m
spre nord. Orientarea a fost făcută în aşa fel
incit să obţinem o fracţiune din profilul
transversal al staţiunii. Caseta 1, cu dimensiunile de 6,5/3 m, a fost tra<;ată în partea
de vest a secţiunii, fiind separată de aceasta
de un martor de 0,50 m. Caseta acoperă suprafaţa cuprinsă între metlii 12 şi 18,50.
Prin de;chiderea ei am încercat să degajăm
mantaua unui mormint din epoca bronzului.
Caseta 2 are dimensiunile de 5/2 m ; între
casetă şi secţiune a fost de asemenea lăsat
un martor de 0,50 m. Deschiderea ei a fost
necesar<\ p~ntru degajarea locuinţei 3 şi
acoperea suprafaţa cuprinsă între metrii 24
şi 2!:1 pe latut·a estică a secţiunii.
Secţiunea 1. Stratul de pămînt aflat pînă
la adincimea de 0,20-0,30 m era puternic
răscolit de m·ături,
fragmentele ceramice
găsite sint corodate. In carourile2 7-9 a fost
descoperită o manta din piatr.:i de rîu, care
apărea un mormint de incineraţie din epoca
bronzului. Primele pietre au apărut (in c. 7)
la -0,20 m, în timp ce în c. 9 se aflau la
O,G5-0,75 m (vezi fig. 1). Mormîntul din
epoca bronzului se afla într-o alveolare ră
ma<;ă de la o groapă Cucuteni B (Gr. 1). La
adîncimea de 0,65 m a fost descoperită o
urnă funerară cu resturi cinerare. Vasul nu
era acoperit de pietrele din manta, acestea
grupîndu-se în jurul lui fără o ordine prea
riguroasă. Suprafaţa prea mică săpată nu
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ne permite să precizc_'lm forma mantalei. Am
Dbservat, totuşi, c<i pietrele aflate în apropierea urnei purtau urme de ardere. Probabil sint pietrele care au făcut parte din
rug. Bolo·vanii aflaţi mai departe de urnă,
unii cu diametru! de peste 0,50 m, nu aveau
urme de ardere.
ln partea nordică a secţiunii (c. :3) la
-0,35-0,40 m au apărut cîteva mtci portiuni de chirpic şi o vatr[\ destul de bine
p.lstrată. Am considerat aceste vestigii 3 ca
marcînd locuinţa 1. Pe vatră, in apropierea
ei şi in porţiunile de chirpic menţionate au
fost descoperite fragmente ceramice pictate
în stilurile e: şi ~- Locuinţa 1 pare ~ă se incadreze in etapa Cucuteni B 2• La aceeaşi
adincime cu locuinţa au fo.:;t descoperite şi
fragmente ceramice Cucuteni A. Din pă
cate în această campanie nu a putut fi sesizat cu claritate nivelul de c<llcare Cucuteni B. Menţionăm că fragmente ceramice
e:, ~ şi y, a apar asociate de m;.Jlte ori cu
f1·a ::!"mente Cucuteni A pînă la adincimea de
0,60 m. Stratul cenuşiu deschis-gillbui, in
care se află vestigiile menţionate, încetează
la adîncimea de -1,40 m (in c. 1) şi la
0,60 m in c. 5, cînd apare o masă compacă
de chirpic care acoperea primele şapte carouri. De abia mai tîrziu, la demontare am
putut stabili că este vorba de două locuinţe
foarte apropiate (L2A şi L 211 ). In partea
sudică a secţiunii (c. 12-15) la -0,80 m au
apărut vestigiile locuinţei 3, care împreună
cu L2A şi L 2 n marchează al doilea nivel Cucuteni A 2•
Dclpă demontarea locuinţelor 2A şi 2B şi
înlăturarea unui ~trat subţire de nivelare
am descoperit resturile a încă două locuinţe
(L:; şi L 11 ) din care au fost recoltate destul
de puţine fragmente ceramice. Drn această
cauză incadrarea lor este oarecum incertă.
Credem, totuşi, că fac parte din primul nivel de locuire Cucuteni A 2 • La acelaşi nivel
a fost descoperit şi complexul 1 (C 1) care t
după materialul ceramic se încadrează tot
în etapa Cucuteni A 2 •
La adi111cimea de - 1,80-2,00 m in unele
carouri au fost întîlnite porţiuni de lut, cu
gro-;imea de 1,5-2 cm, bătătorit şi întărit
la soare. In momentul de faţCt nu ştim exact
rostul acestor lutuieli. Presupunem că s-a
încercat în acest mod consolidarea terenului care din cauza depunerilor cu consistenţe
diferite se tasa, pricinuind unele dificultăţi
la constmirea noilor locuinţe. Probabil din
acelaşi motiv sînt frecvente nivelările, iar
platformele sint aproape întotdeauna construite pe paturi de lut nisipos de culoare
galben•ocru.
~ De la acest nivel mai multe motive ne-au
determinat să continuăm săpătura doar pe
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DAN MONAH, 'SILVIA ANTONESCU, ALEXE BUJOR

jumătatea sudică a secţiunii J;_isind pe c. 12
·.m martor pentru evacuarea pămîntului.
Continuind s[tpzttura am observat contuml gropii Cucuteni B, iar la adincimea de
-2,:JO m (in c. 10-12) au ap[trut vestigiile
locuinţei fl. In apropierea ei şi la aceeaşi
adîncime se găseau resturile locuinţei 7. Materialul ce1·amic din cele două locuinţe permite încadrarea lor într-o etap<i. tîrzie Precucuteni III, cu multe elemente care anunţă
apariţia cucutenianului propriu-zis.
Sub pămîntul de nivelare, la -3,00 m, au
fost descoperite urmele locuinţelor 8-9.
Neputînd săpa martorul (din c. 9) nu ştim
dacă este vorba de o singw·ă locuinţă de
dimensiuni neobişnuit de mari, sau de două
locuinţe foarte apropiate.
Materialul eeramic încadrează locuinţa sau locuinţele în
faza Precucuteni III.
In carou! 11 la adîncimea de -3,60 m,
sub nivelarea galben-ocru au apărut urmele
unei construcţii (L10) din faza Precucuteni II.
La aproximativ aceeaşi adincime, in carouriie 14-15, au fost descoperite mai multe
bucăţi de chirpic care semnalau
prezenţa
unui complex din aceiaşi fază.
La adincimea de -4,00 m am fost nevoiţi
să încetăm săpăturile cu toate că pămîntul
viu nu fusese atins.
Caseta 1 are o stratigrafie uşor diferită de
cea a secţiunii cu toate oă se află in imediata
apropiere a acesteia. Partea sudică a casetei
era ocupată parţial de mantaua mormîntului.
In colţul de sud-vest al casetei a p-eirea· o aglomerare de bolovani de rîu care pare să semnaleze prezenţa unui nou mormînt. In partea
nordică a casetei,
la -0,25-0,35 m, apar
resturile unei locuinţe (L4) Cucuteni A. In
stratul de pămînt aflat deasupra locuinţei au
fost găsite sporadic fragmente ceramice Cucuteni B şi A-B asociate cu fragmente ceramice din faza A. Remarcăm faptul că L4
apare aproape la aceeaşi adincime cu Lt (Cucuteni B). Starea de conservare a locuinţei
este destul de proastă, fiind pe alocuri deranjată de arături. In plus locuinţa pare să fi
fost afectată de groapa Cucuteni B, alveolarea rămasă de la groapă fiind apoi folosită
pentru· inmormintarea din epoca bronzului.
Resturile locuinţei se continuau în taluzul de
nord al casetei. Din păcate vestigiile ei nu
au putut fi degajate în întregime. Din cuprinsul porţiunii dezvelite au fost recoltate,
in special, fragmente ceramice tricrome ;
fragmentele decorate cu incizii sau cu pictură cu alb sint foarte puţine. Inclinăm să
considerăm această locuinţă
ca aparţinînd
unui fpotţtic nivel Cucuteni A:J. In stadiul
actual nu putem afirma cu certitudine acest
lucru.
Menţionăm şi faptul că L 4 suprapunea o
parte din locuÎIIlţa 2B care se înoadrea:ză clar

in etapa Cucuteni A 1. Caseta 2 trasată în
zona L:1 a permis degajarea acesteia, în cea
mai mare parte. Au fost obţinute informaţii
cu privire la planul locuinţei şi amenajarea
ei .interioară. Ca şi pe secţiune, stratul de
pămînt de pînă la 0,60 m conţinea sporadic
fragmente ceramice Cucuteni B asociate cu
cele din faza Cucuteni A.
Dup[t demontarea locuinţelor săparea casetelor a trebuit să fie abandonată, eforturile
noastre fiind concentrate pe secţiune.
Stratigrafia. Situaţia stratigrafică este destul de complexă, fiind uneori complicată de
apariţia unor straturi de pămînt cu întindere
mică, a crotovinelor şi
a deranjamentelor
mici dar greu de sesizat. Deoarece în momentul de faţă nu cunoaştem întreaga succesiune stratigrafică credem că este mai bine
să nu notăm nivelele desemnîndu-le provizoriu după complexele de locuire. In continuare vom prezenta stratigrafia în succesiunea de jos în sus.
Primul nivel, din păcate inoă incert, pare
să fie semnalat de fragmentul liniar ceramic
(fig. 2/1) descoperit sub complexul Precucuteni II, la adincimea de -3,80 m.
Al doilea nivel este reprezentat de depunerea Precucuteni II şi de cele două complexe de locuire (L10 şi C~P II). In complexele de locuire şi in stratul de pămînt negricios au fost descoperite destul de numeroase fragmente ceramice, idoli şi unelte Precucuteni II.
O nivelare de culoare ocru separa clar stratul Precucuteni Il de locuinţele 8-9 oare
fac parte din primul orizont Precucuteni III.
Următorul orizont, marcat de L 8 _ 7 , a fost
incadrat pe baza materialului ceramic intr-o
fază tirzie Precucuteni III, cu multe elemente
care anunţă naşterea cucutenianului4 • LOC'Uinţa 7 era construită pe un strat de pămînt
castaniu inchis, probabil o nivelare. Stratul
galben-verziu, pe care se afla L 6, pare să provină dintr-o depunere precucuteniană.
Peste locuinţele menţionate apare un strat
galben-deschis, probabil o nivelare din faza
Cucuteni A 2, în care se găsesc şi resturile
complexului 1, care nu ştim cu certitudine
dacă se leagă de primul nivel de locuire Cucuteni A 2 marcat de locuinţele 5 şi 11. De
fapt şi încadrarea acestora este încă puţin
sigură din cauza cantităţii mici de ceramică
descoperită. Opinăm, totuşi, că, in momentul
de faţă, acest orizont poate fi considerat ca
aparţinînd primei locuirf cucuteniene.
Deasupra acestui orizont urmează un nivel
de refacere Cucuteni A 2 (L 2A şi L~a) care împreună cu L3 fac parte din al doilea orizont
al fazei A 2 • Locuinţele 2A şi 2B sÎIIlt suprapuse de un strat de pămînt cenuşiu deschisgălbui în care se află vestigiile L3 (Cucuteni
A2), dar şi numeroase fragmente ceramice
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tricrome care ar putea fi puse în legătură cu
Lt.. Prezenţa unei locuiri din etapa Cucuteni
A 3 rămîne încă sub semnul întrebării, urmînd să fie elucidată în campania viitoare.
Nivelul Cucuteni A-B semnalat de grupele stilistice y şi ~nu se diferenţiază stratigrafic. Dar, din cîte ştim, este exclus[t asocierea grupelor e: şi ~cu grup~le y şi o. Ră
mîne să descoperim complexele de locuire
corespunzătoare acestei faze.
Locuirea Cucuteni B, fără ~ă fie clar diferenţiată stratigrafic, este certă, datodtă vetrei şi a resturilor rlin L 1. Ultimul moment
este datat în epoca bronzului cînd a avut loc
înmormîntarea urnei Costişa.
Menţionăm şi faptul că în stratul vegetal
au fost descoperite cîteva mici fragmente ceramice medievale.
Sintem convinşi că stratigrafia staţiunii
Dealul Ghindaru este Jncă departe de a fi
complet elucidată. Ne facem însă datoria de
a semnala toate observaţiile din timpul să
păturii urmind ca cercetările viitoare să precizeze şi să nuanţeze schiţa prezentată acum.
Oricum apare cu claritate că ne aflăm în
faţa unei staţiuni de excepţie pentru Moldova. Depunerea m·heologică de peste 4 m,
numărul mare de straturi m·heologice ca şi
conformaţia terenului în zona pe care am
numit-o "acropolă" ne fac sf1 presupunem că
ne aflăm in faţa unui tell cucutenian.
Locuinţele. Cu toate că săpătura noastrit
nu s-a desfăşurat în condiţii optime pentru
cercetarea complexelor de locuire, am reuşit
să facem unele observaţii asupra construcţi
ilor întîlnite.
In stratul Precucuteni II au fost descoperite două porţiuni cu bulgări de chirpic. In
carourile 14-15 au apărut resturi sporadice
de la un complex de locuire din această fază.
Locuinţa 10 din care am surprins doar un capăt pare mai consistentă. Bulgării de chirpic
erau die culoare gălbuie sau roşie făr'ă amprente de n"uiele sau bîrne. Chirpicul era
sfărîmat în bucăţi mici, dar destul de binj
ars. Sub chirpic se afla destul de multă cenuşă şi bucăţele de c<.'lrbune. Fragmentele ceramice nu erau prea numeroase.
Locuinţele din primul
nivel Precucuteni
III ne-alU oferit posibilitatea unor observaţii
mai amănunţite. Condiţiile in care s-a desfăşurat săpătura nu ne-au permis să stabilim
dacă este vorba de o singură locuinţă de dimensiuni mari sau ele două locuinţe. Din
această cauză le vom descrie separat.
Locuinţa 8 a fost ridicată pe o nivelare din
lut nisipos, puternic ars, probabil intenţio
nat. In urma arderii acesta a căpătat culoare
galben-închisă spre ocru. Pe acest strat au
fost {lăsite plăci, din platforma locuinţei, cu
urme de nuiele şi crengi, unele necurăţate de
frunze. In lutul platformei au fost observate
12 - Materiale
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tăiate ; foarte rar se observă pleavă. Plăcile platformei erau foarte
bine arse, rezistente şi căpătaseră după ardere culoarea violetă. Lutuiala platformei
avea grosimea ele circa 10 cm şi se afla în
oarecare neorînduială, unele plăci erau oblice
faţă de celelalte şi sub ele au fost descoperite

doar urme de paie

fragmente ceramice. Deasupra platformei se
aflau dărîmăturile pereţilor ; chirpicul era
de culoare roşie sau neagră cu pînze de cenuşă între straturile de chirpic. Spre deosebire de chirpicul platformei acesta avea
destul de multă pleavă, era mai spongios şi
se.,desprindea cu uşurinţă. In chirpic se observau cîteva discontinuităţi din oare două
erau ovale iar altele două neregulate. Discontinuităţilor le corespundeau gropi care
străpungeau platforma şi uneori şi nivelarea
ocru. Se pare că cel puţin unele din ele provin de la bîrnele care susţineau acoperişul
sau eventual de.·la unul dintre pereţi.
A doua locuinţă (L9) avea platformă pe întreaga porţiune dezvelită. Pe stratul de pă
mînt galben-ocru, nisipos, au fost aşezate
tmnchiuri de copăcei · cu diametru! de
10-12 cm, orientaţi paralel cu laturile
lungi ale şanţului. Peste structura de lemn a
fmt dată o lipitură de lut groasă de
10-12 cm, care in momentul săpăturii avea
culoarea violacee şi era foarte rezistentă. Atît
pe nivelarea ocru cît şi pe partea inferioară
a platformei se observau clar amprentele
trunchiurilor folosite. Chirpicul pereţilor
era de culoare roşie, mai r~r gălbuie şi se
demonta cu uşminţă. Singurele amprente observate aici proveneau de la nuiele. Şi
această loauinţă avea urme de la bîrnele care,
probabil, susţineau acoperişul.
Locuinţele din nivelul Precucuteni III tirziu (L6 şi L 7) au avut de a<;emenea platforme
din trunchiuri de copăcei, uneori cu crenguţe şi frunze. Platforma însă nu acoperea
întreaga suprafaţă a locuinţei. O porţiune din
platforma Lc. era construită pe o nivelare
ocru destul de subţire (1-2 cm), în timp ce
porţiunea dezvelită din L 7 era ridicată direct
pe pămînt.
In prima fază a locuirii Cucuteni A 2 (L5 şi
L 11 ) se continuă aceeaşi tehnică constructivă.
Platforma din trunchiuri de copăcei ou diametrul de 8-10 cm, însă de data aceasta curăţaţi de crengi, este aşezată pa. o nivelare
subţire (1-2 cm) de culoare ocru. Lutuiala
are grosimea de 8-10 cm, fiind uneori stră
punsă de gropi1 de la bîmel.e. acoperişului. ş,
in al doilea nivel Cucuteni A 2 '(Lu şi L~s) se
foloseşte aceeaşi tehnică de construcţie, inclusiv nivelarea subţire ocru şi porţiunile de
platformă din trunchiuride copăcei. Locuinţa 3, însă, nu a avut platformă decît
în
zona aşa-numitei. ,,racle", restul locuţnţei
fiind construit direct pe pămînt.
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Locuinţa 4, pe care am încadrat-o ipotetic
în etapa Cucuten.i A:J. avea o porţiune destul
de mic<1 de platformă. Din cauza condiţiilor
p1·oaste de conservm·e nu am putut face mai
multe ob::;ervaţii asupra sistemului ei de construcţie. Cît despre locuinţa 1 (Cucuteni B)
aşa cum am menţionat nu se păo.;tra decît
vatra şi cîteva mici porţiuni de chirpic proV.:!nit de la pereţii prăbuşiţi. Pare însă destul
de sigur că L1 nu a avut platformă.
Observaţiile asupra sistemului de construcţie al locuinţelor sînt destul de puţine. Totuşi putem remm·ca folosirea cu consecv2nţă
a nivelărilor de culoare ocru şi a platfonnelor din trunchiuri de copc'icei atit în cele dout
etape precucuteniene cit şi în etapa Cucuteni
A,~. Folosirea aceluiaşi pămînt pentru nivelare credem că este o dovadă a continuităţii
populaţiei care a locuit Dealul Ghindaru in
acest timp ..
Ceramica. Incepem sumara prezentare a
materialului ceramic recoltat cu fragmentul
liniar ceramic. Forma de la care provine nu
o putem identifica. Pao;;ta eo;;te destul de fină,
degresată cu nisip, interiorul şi exteriorul
sînt acoperite cu un .soi de slip destul de bine
lustruit. Culoarea este cenuşie-deschisă spre
gălbui. Decorul este alce.tuit din linii paralele incizate întrerupte de capete de note
mult alungite (fig. 2/1). Pare să indice o fază
tîrzie a ceramicii liniare.
Materialul ceramic Precucuteni II recoltat în săpătura din acest an e<>te destul de
puţin. Par să fie reprezentate toate categoriile determinate de cercetătoarea S~ Ma:-inescu-Bilcu". Ceramica grosieră (categoria C
la S. Marinescu-Bilcu)" cu cioburi pisate in
past;i este decorată cu barbotină şi cu ciupituri realizate cu unghia (fig. 2/20, 23, 25).
Citeva fragmente ceramice · par să se încadreze atît ca pastă cît şi ca decor în categoria B 7• Ceramka cu decor excizat este destul
de puţină. Un singur fragment (fig. 2/3) face
parte în mod sigur din această categorie.
Intre linii paralele incizate a fost realizat un
decor format din triunghiuri excizate care
altemează cu triunghiuri rezervate, uneori
cu vîrful secţionat. Pare să fie o combinaţie
între decorul in "tablă de şah" şi cel cunoscut sub numele de "dintre de lup". Alte două
fragmente sint decorate cu motivul în şah
(degenerat)~' reali:zlat din crestături destul de
înguste care alternează cu suprafeţe rezervate mai late (fig. 2/5-6). lntr-un caz în
crestături a fost încrustată materie colorantă
albă (fig. 2/2). De cîteva ori apar şi aşa-nu
mitele "apexuri" (fig. 2/10).
Canelura este frecventă, fiind de cele mai
multe ori asociate cu liniile incizate
(fig. 2/26) sau cu şiruri de împunsături
(fig. 2/11, 19). Decorul imprimat9, caracteristic pentru faza Precucuteni Il, apare pe

cîteva fragmente ceramice (fig. 2/17). Materialul descoperit in acest nivel credem că
poate fi încadrat cu toată certitudinea in faza
Precucuteni II.
Prim"d nivel Pr~cucuteni III. Din locuinţa
sau locuinţele 8-9 ca şi din stratul coresp:.mzător lor au fost recoltate numeroase
fragmente ceramice şi cîteva vase intregibile. Am putut observa că sint reprezentate
toate grup~le ceramice cunoscute pentru
această fază 10 •

Ceramica fină este de culoare cenuşie,
uneori în tonuri mai deschise, alteori âre culoarea neagră sau brun roşcată. Vasele sint
întotdeauna acoperite cu un soi de slip foarte
bine lustruit. Majoritatea vaselor din această
categorie sînt decorate cu caneluri (fig. 3/1)
sau cu un decor format din caneluri şi incizii
(fig. 4/3, 6, 9, 13). Un alt ornament e:;t~ realizat prin şiruri de impresiuni dispuse sub
buza vaselor (fig. 3/5) sau în benzi verticale de la gură spre fundul vaselor
(fig. 3/14 ; 4/11, 15).
Deosebit de frecvent este decorul din linii
incizate (fig. 3/3 ; 4/3, 7-8, 13), uneori avind
cuhare albă incrustată (fig. 3/9, 11 ; 4/5).
In cîteva cazuri apar şi proeminenţe conice
in formă de corniţe (fig. 4/10 ; 3/6). Un motiv mai vechi1 1 este acel al micilor alveole
asociate cu linii incizate şi linii scurte, haşuri. Pe vasele de dimensiuni mari decorul
preferat pare să fie incizia adîncă, un soi de
şănţuleţ (fig. 3/1-2). Atragem atenţia asupra unei măsuţe de cult (fig. 3/11) de formă
dreptunghiular!\ prevăzută cu cinci plclOruşe conice, cîte unul în fiecare colţ iar al
cincilea pe mijloc. Decorul incizat nu e;;te
prea clar. Pare să fie format dintr-o elipsă
mare în care sînt înscrise altele două mai
mici. Ar putea fi interpretat şi ca fiind reprezentarea unui peşte. Menţionăm că decorul se află pe partea inferioară a piesei.
Inventarul locuinţelor precucuteniene este
foarte bogat : au fost găsiţi mai mulţi idoli
antropomorfi şi o splendită statuetă reprezentînd o căprioară. Uneltele de piatn1, os
şi gresie sînt numeroase. Raportat la suprafaţa mică săpată materialul
ceramic pare
abundent.
Nivelul Precucuteni III tirziu. Foloc.im
această formulare deoarece orizontul marcat
de locuinţele 6 şi 7 ridică unele probleme
datorită faptului că încă nu a putut fi studiat intregul material ceramic. Stratigrafic
acest orizont se plasează peste nivelul clasic
Precucuteni III. Materialul ceramic, atit cit
a putut fi studiat, are multe trăsături precucuteniene. Se păstrează imprimările pe umă
rul vaselor, precum şi crestăturile pe buză
(fig. 5/7, 10). C'anelurile dispuse oblic persisţă (fig. 5/9) dar apar şi proeminente cu incizii în cruce. Fundurile sînt de obicei uşor
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alveolate. Un interesant vas bitronconic este
decorat cu caneluri pe gît, corpul fiind decorat cu cercuri şi spirale incizate grupate in
jurul proemlnenţelor conice. Un decor mai
aparte pare să amintească de flori de ghiocel ; sînt patru astfel de flori dispuse simetric. Vasul nu pare să fi fnst pictat.
In cele două locuinţe au fost .descoperite
numeroase fragmente ceramice cu pictură
crudă roşie sau albă. Avem impresia că proporţia de ceramică cu pictun\ crudă este aici
mult mai mare decît în alte aşezări Precucuteni III.
O altă manieră de decorare este ilustrată
de un pahar bitronconic (fig. 5/11). Buza şi
o porţiune aflată sub diametru! maxim sînt
acoperite de benzi roşii-cărămizii lustruite.
Alte două porţiuni sînt decorate cu pictură
albă de calitate destul de proastă dar care
pare fixată prin ardere. Benzile sînt separate prin incizii circulare. Porţiunile cu culoare albă au fost lăsate intenţionat paroase
pentru a mări aderenţa materiei colorante.
Ar mai fi de semnalat şi citeva fragmente
ceramice decorate cu linii albe pe fond cenuşiu. Este vorba, fără îndoială, de pictură
înainte de ardere dar cu o vopsea de calitate mediocră.
Acest m::>d de ornamentare este cunoscut
încă din faza Precucuteni III dar apare doar
la sfîrşitul acestei eta.pe şi est.~ încă rară 12.
Pictura cu alb înainte de ardere şi decorul
în benzi lustruite sînt considet·ate ca elemente "folosite numai la sfîrşitul fazei Precucuteni III"ta şi care "caracterizează, după
cum se ştie, parţial ~i regional, faza Cucuteni A1 "11i.
Două fragmente ceramice descoperite în
L,; par să depăşeas6t acest stadiu. Primul
dintre fragmente este decor-at cu incizii oare
miirginesc benzi albe pictate înainte de ardere ; culoarea albă a fost dată dupe:1 trasarea
inciziilor, acoperindu-le. Interspaţiul este
acoperit cu culoare brună, de asemenea
fixată prin ardere. Interiorul vasului, destul
de poros, a fost acoperit cu un strat gros de
culoare albă a~emănătoare celei folosite pentru încrustări. A doua piesă este un buton
de capac, de formă tronconică. Discul butonului e>te acoperit de culoare albă de bună
calitate, fixată prin ardere. Interiorul este
acoperit tot cu un strat gros de vopsea de
culoare albă, văroasă, probabil şi aceasta
fixată prin ardere.
După cîte se pare nivelul L6 şi L 7 se plasează la sfîrşitul fazei Precucuteni III, avînd
destul de multe elemente care ar putea asigura legătura cu cultura Cucuteni propriuzisă.

Un nivel puţin clar este cel semnalat de
5 şi 11. Provizoriu l~am încadrat
în faza Cucuteni A 2 deoarece ap"ireau şi cîlociunţele

teva fragmente tricrome. Totuşi în materialul ceramic, destul de puţin, sînt mai multe
fragmente care par să semnaleze o etapă mai
veche. Astfel apare un fragment pictat cu
dungi albe pe fondul negru lustruit şi un
fragment de la funidul unu\ Va<; cu decor
incizat în tradiţie precucuteniană. Rămîne ca
cercetc\rile viitoare să elucideze această problemă.

Ceramica din locuinţele 3, 2A şi 2B se înclar în etapa Cucuteni A 2• Ceramica decorat<.'t cu incizii este destul de puţină, în schimb specia bicromă, alb pe fond
brun, pare s[t fie majoritară, dar şi specia tricromCt e~te bine reprezentatE!. Acesta pare a
fi nivelul cu cea mai îndelungată locuire. In
afară de ceramicft au fost recoltate
numeroase unelte de silex, gresie, os şi corn precum şi cîteva piese de mobilier, din care cităm un frumos tron ritual, pictat tricrom.
Nivelul Cucuteni A:J rămîne deocamdată
ipotetic, locuinţa 4 nefiind integral săpată.
Menţionăm însă faptul că pînă la adîncimea
de 0,40-0,50 m avem impresia că ceramica
tricromă este mai abundentă.
Ceramica Cucuteni A-B nu este prea
abundentă, apar fragmente ceramice pictate
în stilurile y şi 8 (fig. 7/1-2, 4, 6) şi rămîne
ca o sarcină de viitor descoperirea complexelor de locuire corespunzătoare.
Nivelul Cucuteni B am arătat că pare să
se încadreze in etapa H~ caracterizată prin
a<;;Jcierea stilurilor z şi ( (fig. 7/5, 7, 9-13).
Fragmente ceramice de acest tip au fost descoperite în răm<l.şiţe.Ie mxleste ale locuinţei 1
şi în alte locuri pe :.;ecţiune şi in casete.
Mormîntul de epoca bronzului adăpostea
o urn<1 funerar[t d.~ formă bitronoonică, cu
umărul rotunjit, cu gîtul şi torţile sparte din
vechime. Vasul este decor-at cu o bandă formată din trei linii incizate în jurul gîtului şi
din triunghiuri haşurate oblic, dispuse cu
vîrful în jos. In urnă nu au fost găsite decit
oase incinerate. Urna se încadrează în cultura Costişa 1 r>. In mantaua mor'mÎIIltului au
mai fost gc\site citeva mici fragmente ceramice Costişa.
La aproximativ 100--1:;0 m spre sud-vest
de săpătura n:Jastră a hst descoperit întîmplător, cu mai mulţi ani în urmă, un top;Jr
de metal cu gaură de înmănuşare transversală. Toporul se încadrează în tipul Darabani
dlupă clasitficarea·lui Al. Vulp:! 16, încadrlndu-s? in perioada mijlocie a epocii bronzului,
corespunzînd culturilor Costişa şi Monteoru
(IC 2o..-.J:C3) 17• In zona în care a fost de ·f'opedt
toporul au fost găsite citeva fragmente ceramice corodate care par să ateste prezenţa
unei aşezări din epoca bronzului. Aceavta ar
putea fi puc:ă in legătură cu mormîntul Coscadrează

tlşa.
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Datele sumare pe care le-am prezentat
asupra staţiunii Dealul Ghindaru credem că
justifică continuarea cercetărilor. Se pare că
pentru prima dată a fost descoperită in Moldova o aşezare de tip tell care permite urmărirea prin stratigrafie verticală a succesiunii culturilor, fazelor şi subfazelor timp de
aproape un mileniu şi jumătate. O noutate o
constituie şi descoperirea primului mormint
Costişa din Moldova.
Colectivul şantierului a efectuat mai multe
cercetări de teren care au dus la descoperirea cîtorva aşezări noi.
Silişte-Prohozeşti. Aşezarea se află tot pe
terasa Tazlăului Sărat la aproximativ 2 km
in aval de Dealul Ghindaru. Staţiunea are
formă tipică de "cetăţuie", apărată pe trei
părţi de pante abrupte naturale. Cea de a
patra latură pare să fi fost barată cu un
şanţ de apărare. Au fost recoltate fragmente
ceramice cucuteniene fără ca deocamdată s;1
putem preciza faza. De aici avem şi cîteva
fragmente probabil carpice precum şi citeva
fragmE!'Ilte de vase din evul mediu.
Menţionăm că in imediata apropiere a staţiunii se află o slatină folosită şi in momentul
de faţă. S-ar putea ca aşezarea cucuteniană
de la Silişte să fie datorită unui grup care
exploata slatina. Aceasta ar putea fi şi una
din cauzele locuirii indelungate de pe Dealul Ghindaru.
"La Floarea", sat Prohozeşti, corn. Poduri.
O aşezare feudală tirzie (sec. XVII) a fost
identificată in acest loc. Punctul se află pe
-drumul dintre satul Poduri şi Prohozeşti.
Aşa cum ar.t arătat la inceputul raportului
zona Tazlăului Sărat pare a fi foarte promiţătoare din punct de vedere arheologic. In
cercetările din campania viitoare ne propunem investigarea aşezării Dealului Ghindaru,

sondJarea

staţiunii

Siliştea-Pr~. şi

efectuarea unor amănunţite cercetări de teren pe teritoriul comunelor Poduri şi Mărgineşti.
'
NOTE
1 Colectivul şantierulUi a fost format din Dan
Monah (responsabil), Silvia Antonescu şi Alexe
Bujor (membri). La săpături a participat şi studentul Ion Mareş de la Facultatea de Istorie-Filozofie a Universltă"\lii ,,Al. I. Cuza" din Iaşi.
2 Secţiunea a fost împărţită în carouri cu latura
de 2 m, numerotarea făcîndu-se din capătul nordic.
3 Locuinţele au fost numerotate în ordinea descoperirii.
' S. Marinescu-Bîlcu, Cultura PreCU(:Uteni pe teritoriul României, Bucureşti, 1974. p. 30 şi urm.
s Ibidem, p. 64.

&"Ibidem.
7 Ib,dem.
8 Ibidem, p. 67.
9 Ibidem, p. 65.

10 Ca lil lfl cazul precedent folosim ( alegodile
( eramice stabilite de S. Marineseu-Bilcu, op. cit.,

p. 75.
u Ibidem, p. i7.
12 Ibidem. p. 129.
u Ibidem. p. 77.
H Ibidem.
15 A. Vulpe
şi M. Zamoşteanu, Materiale, 8,
1962, p. :!09 şi unu ; A. Vulpe, Dacia, N.S., :>, 1961,
p. 105 şi unn.
16 Idem, Die AxLe und Beile in Rumănien, PBF,
1970, p. 41.
17 A Vulpe şi F.. Tudor', SCIV, 21, 1970, 3. p. 423.

RAPPORT SUR LES RECHERCHES
ARCHEOLOGIQUES EFFECTUEES DANS
LA COMM. PODURI, DEP. DE BACAU

Pendant l'ete 1979 ont ete commencees les re,·herches archeologiques dans la statlon Dealul
Ghindaru, sur le village Rusăieşti, corrun. Poduri.
Le sondaqe effectue a etabli la stratigraphie suivante : 1) un nlveau hypothetique avec ceramique
rubanee; 2) un niveau Precucuteni II (avec l'habitation nr. 10) ; 3) le premier niveau Precucuteni
III (avec les habitations 9 et 8) ; 4) le deuxieme
niveau Precucuteni III (avec les habitations 7 et
6); 5) le premier niveau Cucuteni A2 (avec les habitations 5 et 11) ; 6) le deuxieme niveau Cucuteni A~ (avec les habitations 3, 2A et 2B) ; 7) un
nlveau molns sur, probablement Aa (?) (avec l'habitation nr. 4) ; 8) le niveau Cucuteni B (avec l'halJitation nr. 1).
Par l'analyse de la ceramique on parait qu'il
existe aussi un niveau Cucuteni A-B, indefini stratigraphiquement. Le depot archeologique (plus 4 m
epaisseur), le gr!lnd nombre des niveaux d'habitations ainsi que la conformation du terrain, nous
determinent de supposer qu'il y existe un etablissement de type tell.
Dans le meme sondage a ete decouverte une
tombc d'incineration attribuee a la culture Costişa
(Bronze moyenne). Pendant les foullles archeologiques ont ete decouvertes aussi deux stations du
moyen age et ..I.Jlle, !it.ati.on, a Silişte Prohozeşti, ou
ont ete identifies des vestiges de la culture Cucuteni.
EXPLICATIONS DES FIGURES
Fig. 1. Poduri - "Dealul Ghlndaru". Profil du
talus de ouest de la S I.
Fig. 2. Poduri - "Dealul Ghlndaru". 1. ceramique rubanee; 2-28 ceramlque Precucuteni II.
Fig. 3. Poduri - "Dealul Ghlndaru". ceramique
du premier niveau Precucutenl III.
Fig. 4. Poduri - ,.Dealul Ghlndaru". ceramique
du premier niveau Precucutenl III.
Fig. 5. Poduri - "Dealul Ghindaru". 1-11 ceramique de l'habltatlon 6.
Fig. 6. Poduri - .,Dealul Ghindaru". 1-4 ceramique de l'habltation 3 (le complexe rituel) ; 5
le complexe rit•Jel tn sUu..
F11. 7. Poduri - "Dealul Ghindaru" .1-13 ceramlque Cucuteni A-B et B.
Fig. 8. Poduri - "Dealul Ghindaru". 1 hache en
cui vre; 2 urne funeraire; 3 le manteau du tombe
Costişa.
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Drăguşeni
Jud. Botoşani

La est de Depresi1,1nea Botoşani-Dorohoi
la nord de Dealurile Cozancea se află Cîmpia Başeului caracterizată prin altitudini mai
mari (culminează la 269 m in dealul Bordon,
aproape de Coţuşca),. dar şi pi:in locuri ele
sub 100 metri. Ca relief prezintă multe lăr
gimi şi netezimi de culmi care contribuie spun geografii - la aspectul de cîmpie. Este
vorba, am putea spune, despre.. un fel de Clmpie co~ă. Terenurile. acestor zone sint supuse, din pricina lipsei de vegetaţie, unor
putern~'ce procese de eroziuni şi porni~uri.
Incă dm 1866. Ionesc1.1 de la Brad menţ10~a
rupturi de dealuri, ponoare, pămînturi obosite, hirtoape, sărături, pămînturi sterpe etc.
Alunecările de teren, de fonne, dimensiuni şi
vîrste diferite, ocupă intinderi însemnate,
versanţii · prezentînd o . i·ăvăşire haotică· de
proeminente şi contrapante cu reţineri de ape
în mici mlaştini şi "buhalce" care contribuie
la continua reactivare a fenomenului.
· Alunecările active, mai cu seamă alunecă
rile lenticulai·e (sau în cuiburi) cu adîncime
medie de 1-5 m; acoperă versanţi întregi pe
văile diverşilor afluenţi 'ai Başeului, printre
care Podriga, zonă ce intră în sfera atenţiei
noastre.
Pe aceast<'i vale, la mai puţin de 7-8 km
în amonte de vărsarea ei îh Başeu; într-un
loc jos, la nu mai mult de 100 m înălţime,
pe locul numit Ostrovel se află staţiunea
cucuteniană care ne interesează. Situat intre comuna Drăguşeni (căreia ii. şi aparţine
din punct de vedere teritorial) şi satul Poclriga, Ostrovelul. a fost iniţial inconjurat d~
apa Podrigăi, care aici se bifurca. La ora actuală, braţul sting, secat, a lăsat in locul lui
o zonă mlăştinoasă greu acesibilă. Pîrîul Podriga, nămolos, cu debit redus, are in aceste
locuri cîteva izvoare care-I mai activează in
leneşul lui drum spre Başeu.
Aşezarea, actualmente grădină de zarzavat
a C.A.P. Drăguşeni, a fost descoperită de
Aristotel Crîşmaru în anţ~l 1964. Ea se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 6 ha şi
şi

a fost puternic afecta'I:B (mai cu seamă în
zona. ei centrală) de serele grădinii mai . sus
menţionate. In aţel~i timp partea vestică a
Ostrovelului a fost diştrusă d,e o lutărie încă
in funcţie.
Săpăturile noastre au trebuit să ţină seama
de fiecare dată de lucrările agricole şi să fie
plasate mai Jntotdeauna in zone eliberate
tempqrar de culturi. Din aceste motive staţiunea m~ a putţit fi secţipr_1ată de un şanţ
tranSversal, şanţurile au. avut intotdeauna dimenţiuni modeste - . excepti.ndu-se . doar
tranşeea I din 1970 ~re a. av.ut o lungime de
70m.
In timp c~ campaniile • ~nilor 1.9,70-1974
s-au conc.entrat,.in jumătatea s~d-estică a.
Ostrovel~ui, UI:lde au îosţ degajate total sau
parţial, unsprezece locuinţe. şi 26 de gl'9pi •.
campania anului 1979 s-a desfăşurat in extremitatea nord.:.vestică, unde prin interrnediul şanţurilor XX şi XXI au fost degajate şi
cercetate locuinţele nr. 12' şi 13 precum şi
groapa nr. 27.·
Deoarece printre cele inai importante re-:zultate obţinute la Drăguşehi sînt şi· ac~lea
privind locuinţele cucuteniene, de la cel:
simple la acelea cu· platforme, ne vom opri
în primul rind la datele culese cu prilejul
degajării şi demontării acestora. O facem şi
pentru a evidenţia o dată în plus gradul inalt
de cunoştinţe in domeniul construcţiilor de
locuinţe, la care ajunseseră cucut.enienii care
preluaseră de la înaintaşii lor precucuten~eni
cunoştinţele şi experienţa acumulată de e1 pe
parcursul secolelor ..
Locuinţa nr.' 12,
apărută
în tranşeele
XX-XXI la adîncimi ce variau între
O 15-0 45' m, se prezenta sub forma unor îng~ămădÎri de chirpic, fragmente ceramice şi
foarte puţine oase~ Degajată complet ea avusese o formă relativ rectangulară Şi aproximatii\' 7X 11 m şi fusese orientată aproape
SV-NE. Pe latura sud-ve~tiffi (în zona de
vest-sud-vest) unele împrăştieri ar fi putut
indica un eventual pridvor, dar considerăm
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că este
m~nt al

v.orba mai degrabă de un deranja.,.
zonei respective, unde s-a păstrat
numai o mic.ă aglomerare de fragmente ceramice, chirpic şi pietre. Pe lîngă bulgării
de chirpic in locuinţă se aflau şi plăci a. că
ror mărime- varia intre 27X24-48 X 31 cm.
Lipitura pereţilor, ce depăşea adesea
7-8 cm grosime, păstra amprentele nuielelor
şi lemnelor folosite
la scheletul locuinţei,
avind in compoziţie multe paie tocate ·şi
pleavă, unii bulgări
păstrînd
chiar amprente de seminţe. Amprentele lemnelor folosite sint atit rotunde, avind un diametru
de 5-6 cm, cit şi plate, late tot de 5-6 cm!
Arderea se făcuse ·la roşu-cărămiziu zgurificat, dar nu lipseau: nici bulgării incomplet
pătrunşi de ·foc; al căror miez era de culoare
neagră, neagră-cenuşie
sau chiar gălbuie.
Numeroase plăci ·provenind de la pereţi; fuseseră frumos netezite· şi vopsite cu· culoare
alb-gălbuie, dovadă certă a zugrăvelilor pe
care cucutenienii le practicau, destul de probabil atit la interiorul, cit şi la exteriorul
locuinţelor.
,
Pe laturile de sud-est şi nord-vest ale locuinţei a fost amenajată, in unghi drept, o
platformă de 5X2 şi respectiv 6,50 X 1,70 m.
Construită solid pe bîrne fasonate şi rotunde
cu un diametru ce varia între 18-24 cm,
avusese o lipitură groasă de 8-10 cm pe
bîrne şi de 12-15 cm în spaţiul dintre ele.
In lutuială, pe lîngă paie tocate şi pleavă se
folosiseră ca degresant şi alte materii organice (frunziş, nuiele foarte fine, poate chiar
stufăriş tocat). Bine arsă, de la roşu-cărămi
ziu la nuanţe brun-cărămizii, avusese şi porţiuni incomplet
pătrunse
de foc a căror
nuanţă rămăsese neagră,

neagră-cenuşie şi

mai rar apropiată de culoarea lutului. Bîrnele
platformei fuseseră toate aşezate perpendicular pe latura lungă a locuinţei. De remarcat că in timp ce lemnăria folosită la platformă a fost deosebit de masivă, beţele impletiturii pereţilor ca şi stilpii scheletului t
acestora par a fi fost mai reduşi cantitativ
(judecăm evident in funcţie de amprentele
păstrate pe bulgării de chirpic) decit la alte
locuinţe. In ceea ce priveşte platforma, mai
cu seamă pe latura de sud-est, într-o zonă
in care s-au descoperit şi numeroase vase
sparte in situ, chirpicul era mai bine ars pe
faţa care fusese in contact direct cu lemnele
şi prezenta nuanţe mai negricioase la suprafaţă. Destul de probabil arderea acestei platforme parţiale nu a fost făcută intenţionat.
Intr-o zonă limitată, pe platformă, s-au
descoperit plăci mari de perete - intre faţa
lor şi aceea a platformei se aflau cîţiva milimetri di pămînt (dovadă a prăbuşirii in etape
a pereţilor), plăcile pereţilor păstrînd toate
urma culorii alb-gălbui cu care fuseseră
vopsi ţi.

Pe pereţi nu. au fost. însă descoperite nici
resturi de pictură tricromă şi.nici motive decorativ~ similare acelor.a
care împodobesc
c~ramica.
.
.
In colţul de nord-vest all~wnţei s-au descoperit cite:va; rişniţe sparte, unele de
30 X 18 cm; iar pe lAtura sud-estică, pe platformă,. chiar lîngă perete
o serie : de vase
sparte,, tasate pur şi simplu de pereţii pră-:
buşiţi peste ele, p~cum şi resţurile deranjate ale vetrei. De r.emarcat in cuprinsul acestei locuinţe .şi mar,~a cantitate. de unelte de
silex - ·gratoare, săg~ţi, lame intregi şi fragmentare; nuclee, percutoare etc. - dar sur-:prinzătoare este. absenţa uneltelor de piatră
şlefuită şi. raritatea, ~elor de an~m.ale.
Locuinţa. nr. 1.3. Descoperită. în
tranşeea
nr. XXI, la 0,21..,.--(),27 m. adîncime suferise
numeroase distnig,eri datorate. ,mai. cu seaină
lucrărilor agricole.. Intrucit, .condiţiLobiective
nu ne-au permis extinderea săpăturii, locuinţa nu a putut fi complet delimitată. Porţhmea degajată avea 6X6,50 m şi prezenta.
mai ales pe latura nord-vestică, numeroase
goluri interioare. De fapt aici a fost descoperit şi un fragment de amforă din sec.
IV e.n. - deci distrugerile s-ar putea datora,
cel puţin parţial, şi acestei perioade.
Chirpiciul ma~at şi amestecat cu numeroase fragmente ceramice şi cîteva pietre
provenea de la pereţii prăbuşiţi in urma incendiului. Bulgării erau mai mici şi mai puţin consistenţi decit aceia ai locuinţei nr. 12.
Cele două locuinţe, foarte apropiate una de
cealaltă (le separau numai
2 m), au sfîrşit
probabil în urma unuia şi aceluiaşi incendiu.
Şi în locuinţa nr. 13 arderea s-a făcut de la
roşu-cărămiziu la negru-cenuşiu.
Orientată de asemenea sud-vest-nord-est,
avusese (ca şi locuinţa alăturată) citeva riş
niţe sparte înspre marginea nord-vestică,
precum şi alte două pe latura sud-estică. Numeroşi bulgări de chirpic mai păstrau amprentele nuielelor groase de 2-3 cm, ca şi pe
acelea ale lemnelor cu diametru de
16-18 cm ; lemnăria fusese sigur folosită
la grinzile şi furcile locuinţei. In pasta chirpicului s-a amestecat ca degresant multă
pleavă şi paie tocate ; unii bulgări avuseseră însă mai puţine urme de materii organice; ei pot eventual proveni de la făţu
iala dată pereţilor inainte de vopsirea lor. In
unele porţiuni incendiul a fost atit de puternic încît chirpicul era zgurificat ; predomină
însă nuanţele roşii-cărămizii.

In mijlocul locuinţei s-a păstrat, parţial,
o ramă de chirpic înaltă de 8 cm, lungă de
1 m şi lată de 60 cm, amenajată destul de
probabil ca loc pentru rişnit. Amenajări similare se cunosc atit in aria culturii Cucuteni cît şi irn aceea a culturii Gumelniţa. Din
interiorul ei noi am luat probe de pămînt in
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speranţa unor analize ce · vor putea aduce
date suplimentare leg?te de eventualele cereale cultivate de locuitorii a estei aşezări.
Incendiul locuinţei care ne reţine atenţia
a fost mult mai puternic decît al locuinţei
alăturate; mai tot materialul de silex provenit din ea fiind puternic calcinat.
Ceramica rezultată din cele două locuinţe
şi groapa (nr. 27) aparţine · tuturor categoriilor binecunoscute la DrăguşenL
Din punctul de vedere al preparării pastei
menţionăm în primul rînd
categoria fină
avînd ca subgrupă pe aceea foarte fină, apoi
o alta a cărei pastă omogenă, destul de bine
frămîntată a fost arsă ·mai ales la roşu-cără
miziu dar şi la cenuşiu deschis, roşu intens
sau chiar brun-gălbui, şi în sfîrşit o ceramică
lucrată dintr-o pastă cu un conţinut destul
de mare de impurităţi din care se mode1au
vase cu pereţii groşi sau foarte groşi, arse de
la nuanţe roze la gălbui, . dat· şi de la roşu

roşu-cărămiziu sau cen·uşiu spre negrucenuşiu. Cît priveşte formele ele par a fi dominate de cupe şi străchini urmate de vasele

spre

cu corpul sferic şi ·gîtul scurt, de acelea cu
corpul etaj at, de capace precum şi de tot felul de vase cu picior (de la ft~uctiere la vase
globulare şi castroane).
Tehnicile decorative sînt la rîndul lor (ca
dealtfel şi motivele) de o remarcabilă varietate. Alături de incizie întîlnim şănţuleţele
· largi şi de diverse adîncimi, canelurile .combinate cu pictură bicromă, bicromia singură
şi în sfirşit tricromia care uneori apare pe
ace1aşi vas împreună cu decorul bicrom. Nu
lipseşte nici pictura crudă, care
însoţeşte
adeseori motivele incizate.
Amintim în sfîrşit şi aşa-numita categorie
"C" a ceramicii cucuteniene (precizînd odată
în plus cît de impropriu este acest termen)
, ubliniind calitatea inferioară a tehnologiei
acestei ceramici.
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Exploatarea animalelor în aşezarea
cucuteniană de la Drăguşeni
Jud. Boto,ani

Inainte de a aborda tema care îşi propune
reconstituirea gospodăririi animalelor şi economiei alimentare carnate la comunitatea
umană eneolitică instalată pe ,.Ostrovul" de
la Drăguşeni, ţinem să precizăm că toate cifrele (graficele) pe care le vom discuta se bazează pe resturile osteologice recuperate în
campaniile 1970-71-72. Materialele descoperite în 1979 se integrează întru totul în
schema obţinută pe lotul anterior studiat :
ele vor modifica cifrele, nu însă şi proporţiile ; mai mult încă, ele transformă în certitudini ceea ce au părut iniţial impresii sau
simplu hazard de eşantionaj. Nu s-a procedat la o recalculare a cifrelor, în speranţa
unei şi mai fructuoase campanii de săpături
în 1980.

•

• •
Eşantionul discutat numără 790 piese determinate provenind de la 17 specii de mamifere. In ordinea descrescindă a numărului
de piese se situează : grupul bovinelor (Bo"
taurus, bour şi zimbn.1), suinele (porc şi .mistreţ), cerbul, capra şi oaia, cîinele, căpriorul,
rîsul, ursul, cite o piesă de cal, lup, vulpe,
bursue şi castor. Raportul dintre ele este P:rtezentat în graficul B.
Pe baza acestor piese s-a apreciat un numc'lr minim de 64 indivizi. Proporţia dintre
specii în funcţie de acest criteriu este reprezentată în graficul A.
Diferenţele marcate dintre cde 2 grafice
decurg din faptul că în timp ce numărul cel
mai mare de piese le revine bovinelor, cel
mai mare număr de indivizi s-a identificat
în grupul suinelor.
Printre Suine se omorau animale în toate
grupele de vîrstă, începînd cu 4-5 luni şi
pînă la senili. La aceste marnifere maturitatea sexuală se instalează la aproximati,·
8----=1 O luni. Din eşantionul analizat rezultit
că numai 370Jo din animalele omorîte erau

imature sexual. Avînd în vedere că suinele
au o prolificitate crescută (4-8 purcei la o
fătare la mistreţ, 4-6 purcei la rasele domestice puţin prolifice), 370fo tineret sacrificat înseamnă un procent mai mult decît
raţional.

Faptul că dintre animalele matUl·e sexual
grupa de vîrstă 1 1/ 4 - 1 1/ 2 an· deţine procentul maxim, sugerează sacrificarea după
prima reproducţie (deci, în eazul ~~, după
prima fătare care are loc la 12-14 luni).
Pe de altă parte, datele biometrice indică
o populaţie nu omogenă, dar de propcirţii
mari în cele două categorii de talie. Lipsa
pieselor cu patologie osoasă şi malformaţii
dentare denotă populaţii sănătoase, în condiţii favorabile de viaţă, la care
lăstărişul
văii Podrigăi a contribuit cu siguranţă.
Se întrevede, prin urmare, o bună gospodărire a suinelor de către comunitatea umană
de la Drăguşeni-Osttov, pusă în evidenţă de :
a) menajarea stocului de viitori reproducă
tori prin exploatarea moderată a tineretului ;
b) sacrificarea maturilor sexuali abia după
prima reproducţie.
Bol'ine. Minimem l80fo din totalul animalelor ;cJentificate reprezintă masculi adulţi de
bour şi zlmun1. Oasele loi· nu constituie însă
mai mcllt de 8-90fo din totalul pieselor de
bovine.
Subliniem că zimbrul este identificat pentru prima dată in neo-eneoliticul României.
P" esei e ~cheletice ale căror proporţii se încad!·eaz:t în limitele de variabilitate admise
pel'.tru bovinele domestice sugerează că în
timpul eneoliticului animalele din Moldova
erau mai robuste şi aveau o greutate mai
mare decît cele din zonele de şes ale Muntenie:. Aceasti1 afirmaţie se bazează pe compararea valorilor diametrelor transversale ale
oaselor membrului toracic. Deoarece greut.atea animalului se sprijină ÎII1 principal pe
membrul toracic (anterior) cu cit m81Sa sa va fi
mai mnre, cu atît va necesita o suprafaţă de
susţinere mai vastă, realizată prin lăţirea ex-
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Fig. 1. Drăguşeni-BotoşanL Frecventa relativă a speclilor/grupuri de specii după: A. numărul minim de
indivi~i ; B. numArul de specimene ; c; cantitatea de carne.
tremităţilor oaselor acestui membru şi mai
cu seamă ale metacarpului. Pentru Moldova,
seria dimensionabilă restrînsă numeric de la
DrăguŞeni este· con!irmată de seria sintetică
(de la Liniar pînă la Cucuteni AB) formată
din 180 cazuri de la Traian şi Tîrpeşti 1 unde
valorile medii sint sensibil mai mari decit pe
serii Boian şi Gumelniţa A din Cîmpia Română.

Săpăturile din 1979 au prilejuit descoperirea unui metacarp întreg de femelă, pe
baza căruia s-a calculat o înălţime la greabăn de 118,2 cm, ceea ce înseamnă o talie
destul de mică. Aşadar, în aria culturii Cucuteni bovinele nu erau mai inalte, dar aveau
o masă de oarne mai mare decît cele din Cîmpia Dunării.
Aprecieri asupra modului cum erau gospodărite bovinele în timpul locuirii de la Dră
guşeni-Ostrov sînt destul
de riscante, dat
fiind numărul mic de indivizi identificaţi.
In mod cu totul tentativ consemnftm că o
proporţie de 40-500fo animale omorite inaintea vîrstei de reproducere (deci, sub 2 ani)
este destul de mare pentru exploatarea unei
specii unipare. Pe de altă parte, absenţa
dentEiei foarte uzate dovedeşte că nici un
anlm~l nu era exploatat p~ toată durata
vieţii sale econom· ce
(pînă
la vîrsta de
10-12 ani pentru femeie). Aşadar, dacă
hrana era suficientă pentru întreţinerea . nor
a!!.tr:lale în bună condiţie fizică, c'in datele
el~ p!n[t acum pare •.ă r.~zulte că nu se urmă
rea în mod .':pecial inm'.Jltirea •:tocului. Sacrificarea maturilor t:.cx' 1ali în pli.n:\ 1 1tere

de reproducţie sugerează că produsul "carne"
era principalul scop urmărit.
In grupul rumegătoarelor mici atit după
numărul de piese, cît şi după numărul minim de indivizi apreciaţi s-ar părea că raportul dintre oaie şi oopră era de 1 : 1, fapt
neobişnuit in staţiunile neo-eneolitice din
ţara noastră, in care numărul de ovine este
totdeauna mai mare decit cel de caprine. O
excepţie constituie aşezarea de la 'fruşeşti,
unde S. Haimovici a constatat o dominaţie
a oaprinelor2•
Citeva oase intregi ale membrelor au inlesnit calcularea înălţimii la greabăn a ovinelor, care măsurau între 51,5 şi 58,5 cm.
Valori identice (52,0-59,0 cm) s-au abţinut
pentru exemplare din aşezări ale culturilor
Boian (Spanţov) şi Gumelniţa din Cîmpia
Română. S-ar părea că aceeaşi rasă de ovine
mici şi gracile a fost răspîndită incepind din
cel mai vechi neolitic din ţara noastră (Gura
Baciului şi Circea-La Hanuri) şi pînă - din
cîte ştim pînă acum - in timpul desfăşu
ririi culturilor Cucuteni A şi Gumelniţa A.
Ec;te însă de reţinut faptul că la Drăguşeni,
alături de un schelet apendicular mic şi graei!, apar două procese cornulare de berbec
de dimensiuni foarte mari. Desigur, acest'ea
pot proveni de la indivizi de excepţie, dar
pot reprezenta şi reproducători achiziţionaţi
prin schimb, în vederea ameliorării rasei.
Oricum, problema merită urmărită.
Caprinele erau mai robuste decît ovinele
dar, din păcate, nu am avut posibilitatea
calculării taliei lor.
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In ceea ce priveşte vîrsta de sacrifiCiu .a
rumegătoar~or mici stabilită pe baza dentiţiei mandibulare, se constată· că:·1/2 din ani..:
male depăşiseră virsta de 2 ·an't, unele din
ele atingînd 3-4 ani de viaţă. Aceastţt. dovedeşte păstrarea lor pe o bună parte a duratei vieţii lor economice. Indiferent dacă
păstrarea se făcea· numai pentru reprodu-

cere sau numai pentru folosirea timp mai îndelungat a produselor furnizate (lapte,. păr,
lînă), sau îmbina avantajele rezultate', oricum există un indiciu că scopul principal în
creşterea ovicaprinelor
nu.· era· carnea ci,
pînă la consumul ei, obţinerea altor foloase
economice.
DeŞi numărul o~1selor de cerb este. dest~i
de mare, numărul minim de indivizi apreciat este foarte mic ( = 5). In ciuda identificării şi a unor oase de ciute, există temeiuri
pentru a crede că exploatarea masculilor era
în mod special urmărită, în vederea obţinerii
coarnelor folosite ca materie primă. Intradevăr, numărul fragmentelor de coarne este
chiar mai mare decit al pieselor scheletice
şi nici o spărtură de corn, indiferent de dimensiunile ei, nu este lipsită de urme de tă
iere intenţionart:ă şi prelucrare. Obţine-rea
coamelor ca materie primă nu înseamnă neapărat şi exploatarea (omorîrea) taurilor de
cerb : ele pot fi culese anual, după ce cad
de pe capul animalelor (in februarie-martie). Aceasta, de bună seamă cu condiţia ca
animalele să se afle în regiune în sezonul
respectiv. In materialele care ne-au parvenit
nu există nici o bază de corn, fie ea de corn
căzut sau pe pedicul, aşa incit nu putem
preciza nici dacă animalele se aflau in regiune la sfîrşitul sezonului rece şi, deci, culesul coamelor constituia o ocupaţie a locuitorilor aşezării, nici dacă omorirea taurilor'
era o acţiune indispensabilă obţinerii acestei
materii prime.
t
S-a încercat şi o reconstitJuire a cantităţii
de carne furnizată de animalele identificate
şi reprezentată în graficul C. In calcul s-a
ţinut cont, în măsura posibiluL:i, de vîrsta
şi sexul fiecărui an:mal.
D n grupa "alte
sp~cii" s-au eliminat carnivorele, cu excepţia
ursului.
Din tlate rezultă că peste 800fo din alimentaţia ca nată
e realiza pe seama suinelor
şi a bovinelor ~i anume, în proporţie aproape
egală

(1, 1 : 1).

In aparenţ;i. cele 3 grafke se contrazic ; de
fapt, Nt rea lor ·ugerează explicaţii nu lip. site de interes. Astfel, deşi ca NMI ovicap14

··a eriale

şi

cercetAii arheologice -
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rinele deţin 15,60fo din totalul animalelor
omorîte, carnea lor constituia abia 4,40/o din
totalul masei de carne. Această rentabilitate
scăzută din punct de vedere masă carne va
fi fost motivul pentru care membrii comunităţilor preistorice s-au orientat . mai .devreme' spre o utiliz.are diversificată a prodţi
selor rumegătoarelo1· mici (ceea ce implică
păstrarea animalelor pînă la vîrste mal înaintate) şi abia mai tirziu se va fi extins o
asemenea utilizare şi la cornutele mari. Căci,
num.ărul bovinelor omorîte putea fi mic
(17,10fo din totalul NMI), dar era suficient" ·
penti-u.a constitui peste 38o;0 din întreaga
masă de carne consumată.
In stadiul actual· al cercetărilor lipsesc datele comparative pentru discutarea acestor
rezultate. Le considerăm doar o incercare de
a introduce parametrii valorici noi, care să
contribuie la reaonstituirea economiei eneolitice pornind de la date concrete.
Care este aportul campaniei din 1979 ?
1. Cele 235 piese osteologice descoperite
in Loc. 12, 13 şi Gr. 27 contribuie ca eşan
tionul de la Drăguşeni-Ostrov să depăşească
pragul celor 1 000 piese, cifră care il consacră drept semnificativ statistic.
2. Dacă iniţial ne-am temut ca nu cumva
dominaţia suinelor (pe criteriul NMI) să se
datoreze unei erori de eşantionaj, după campania din 1979 sintem in măsură să afirmăm
că este o situaţie reală.
3. Descoperirea metacarpianului întreg de
bovideu (menţionat anterior) a dat posibilitatea calculării înălţimii la greabăn a animalelor de la Drăguşeni.
4. Descoperirea unui metacarp întreg de
bour încă în creştere (limita epifizo-diafizară
distală vizibilă) oferă după cunoştinţele
noastre - primul indiciu asupra înălţimii
bourilor din neo-eneoliticul ţării noastre.
Este firesc ca înălţimea de 135,5 cm să fie
relativ mică pentru această specie, fiind de
aşteptat ca adultul să fi foot ou minimum
3-5 cm mai înalt.
5. Descoperirea cîtorva valve de scoici sugerează că, dacă resursele văii Potrigăi nu
erau intens exploatate, nu erau nici total
neglijate.
Campania din 1979 nu a lămurit însă dacă
dintele de cal şi osul de castor identificate
in materialele descoperite anterior, au ajuns
întîmplător in aşezare sau dacă animalele de
la care provin făceau parte din gama speciilor exploatate la Drăguşeni-Ostrov. Aş
teptăm rezultatele campaniei 1980 .
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NOTE
t
2

O. Necrasov şi M. Bulai-Ştirbu, SCA, 2, 1965, 1.
S. Haimovici, AllJaşi, S.N., secţia Il, 6, 1960, 2.

ANIMAL EXPLOITATION IN THE
ENEOLITIDC SITE (CUCUTENI A CULTURE) AT DRAGUŞENI-BOTOŞANI
The report deals with the animal bones reco-vered during the seasons of excavation of
1970-1972. The sample consists of 790 determined
specimens from 17 mammal species : cattle (ox,
auroch and bison), pig and wild boar, red deer,
sheep and gorat, roe deer, dog, lynx and bear:
horse, wolfe, fox, badger and bearer are represented by one specimen each.

Two main observations are worth to be mentioned:
1) that the cattle in the area of the Cucuteni eulture wer-e probably fatter than contt>mporary
cattle in the Romanian Plain. This asswnption is
based on the larger transverse diameters of the
fore-lwnb bones.
2) that the sheep : goat ratio is 1 : 1, p. rare figure
in the Neo-Eneolitic of Romania, where sheep are
usualy more frequent. Over half of these animals
were killed when beeing 2-4 years old.
An attempt has been made to calculate the
meat yield, according to the age and sex of every
animal (graph C).
DPLANATION OF THE FIGURE
Fig. 1. Drăguşeni-Botoşani. Relative frequency
among the species/group of species accordlng to:
A. Minimum number of indivlduals ; B. Number
of specimens ; C. Meat-yield.
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Săpături

arlteologice în

eneolitică

aşezarea

de la Puricani

Jud.

Colectivul ştiinţific al Muzeului judeţean
de istorie Galaţi a intreprins săpături arheologice pe teritoriul satului Puricani, pendinte
de comuna Bereşti-Meria, intr-o aşezare
străveche din timpul epocii neolitice tirzii.
Staţiunea arheologică a fost identificată
de subsemnatul încă din anul 1962, cu prilejul unei periegheze efectuată in mai multe
sate şi comune din imprejurimile oraşului
Bereşti. De menţionat este faptul că in acel
an s-au ridicat de la directorul şcolii din
Puricani o serie de materiale arheologice,
descoperite în acest punct, în special fragmente ceramice cucuteniene, arse la roşu
cărămiziu, dintre care unele pictate tricrom,
o roată de car miniatura!, de lut ars, o fusaiolă ş.a. Pe baza acestor relicve s-a putut
aprecia că aşezarea aparţine culturii Cucuteni A3.
Aşezarea se află sitJuată pe un proeminent
JyJt de terasă, orientat către valea largă şi
mănoasă a pîrîului Horincea, avind evidente
posibilităţi de vizibilitate la mari distanţe
(fig. 1). Terenul aşezării aflindu-se în imediata apropiere a şcolii generale este folosit
drept lot şcolar experimental.
Săpăturile arheologice executate in acest
loc au constat din deschiderea unei secţiuni
(nr. 1), axată transversal în zona centrală a
aşezării, lungă de 55 m şi lată de 2 m, orientată N-S. Capătul de sud al ~ecţiunii este
perpendicular pe drumul de ţară ce duce la
C.A.P.-ul din localitate, iar cel de nord se
află la aproximativ 15 m faţă de colţul sudic al grădinii directorului şcolii din Puricani (fig. 2/1).
Pe latura vestică a secţiunii au fost deschise şi două mici casete : una de
0,75 mX1,50 m (fig. 2/2) şi alta de
3,25 X 3 m (fig. 5/1-2).
Săpăturile de la Puricani din vara anului
1979 au avut dublu scop : a) documentar-arheologiC) pentru a verifica şi completa aria
d~ răspîndire a culturii Cucuteni din sudul
Moluovei şi b) pentru a obţine noi exponate

Galaţi

în vederea îmbogăţirii patrimoniului cultural
naţional al Muzeului judeţean de istorie Galaţi.

Stratigrafia. Profilul stratigrafic al săpătu
rilor întreprinse in aşezarea eneolitică, de la
Puricani, unnărit de sus in jos se prezintă
astfel : 1) La suprafaţă se află solul arabil,
negru-nisipos, gros de 0,30-0,65 m, amestecat cu numeroase bucăţi de chirpic ars şi
de ft·agmente cet·amice eneolitice, de culoare
roşie-c{trămizie, de mici dimensiWli, puternic
corodate, fiind dislocate şi împrăştiate în
sol de brăzdarul plugului. 2) La baza solului
vegetal se aflf1 pămîntul cafeniu-argilos, reprezentînd stratul arheologic, străvechi, gros
de 0,20 m - O,nO m, cu urme materiale de
locuire ce aparţin la două culturi eneolltice,
bine distincte şi anume : a) Aspectul cultural Stoicani-Aldeni suprapus stratigrafic de
b) Cultura Cucuteni, faza A3. 3) Urmează
pămîntul galben cu concreţiuni
calcaroase,
steril din punct de vedere arheologic, cu
excepţia unei gmpi menajere şi a unei gropi
de bordei ce aparţine aspectului cultural
S~oicani-Aldeni, care a perforat acest strat.
Locuinţe. Săpăturile au dat la iveală urmele parţiale a două locuinţe de supraf•aţă
eneolitice (L. nr. 1 şi L. nr. II), rău conservate datorită faptului că stratul arheologic
se află la mică adincime faţă de suprafaţa
~olului actual. Ele sînt concretizate de mici
suprafeţe de chirpic ars şi de fragmente ceramice eneolitic-~. puternic sfărlmate şi dislocate, fără să aibă un caracter masat aşa
cum au de obicei locuinţele cucuteniene
(fig. 2-3). Locuinţa nr. 1, a fost descoperită
spre capătul de sud al secţiunii, intre metrii
10-19 (fig. 2/2), iar locuinţa nr. II pe traseul aceleaşi secţiuni, intre metrii 30-40
(fig. 3). Chirpicul ars la roşu-cărămiziu, de
mici dimensiuni, cu urme de păioase şi impresiuni de nuiele şi de lemne groase ne
argumentează că avE!m de-a face indeosebi
cu pomesteală de la pereţii locuinţelor şi,
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într-o foarte mică măsură, cu resturi de podine sau platforme cucuteniene.
Spre capătul de nord al secţiunii nr. 1,
intre metrii 44 şi 47, 65, 1a -0,65 m, adică
l.a baza solului vegetal negru-nisipos şi la
partea superioară a pămîntului cafeniu-argilos, s-a descopedt groapa unei locuinţe bordei de aspect cultural Stoicani-Aldeni. In
vederea delimitării gropii acestui bordei s-a
deschis o casetă de 3,25 mX3 m, care ne-a
furnizat o serie de date asupra brodeiului
(fig. 4-5). Deşi conturul gropii n-a fost delimitat în întregime, totuşi, se poate spune
cu exactitate că bordeiul este de formă ovală,
orientat E-V, cu partea mai Largă spre Eşi
cea strîmtă spre V. El măsoară 6 m lungime, 3 m lăţime şi 0,70 m adincime (fig. 6).
In urma golirii întregului conţinut al bordeiului s-a observat că groapa lui se aseamănă cu o covată (fig. 6). Referitor la pă
mîntul de umplutură, acesta este de culoare
cafenie, amestecat cu mulţi cărbuni de lemn,
arsură şi cenuşă dispusă în straturi succesive, oase de an.imal~ domestice şi sălbatice
(îndeosebi de cerb), mici bucăţi de lipitură,
precum şi o mare cantitate de ceramică, de
culoare cenuşie şi cenuşie-gălbuie, putemic
fragmentată, specifică
aspedului cultural
Stoioani-Aldeni. Pe baza materialelor arheologice rezultate şi a constatărilor făcu te,
putem presupune că, în urma părăsirii bordeiului, comunitatea eneolitică de aspect
Stoicani-Aldeni l-a folosit drept groapă menajer[t.
Interesant de reţinut este faptul că, bordeiul eneolitic de la Puricani reprezintă una
dintre cele mai concludente descoperiri de
pînă acum, întreprinse
in cadrul ariei de
r<:ispîndire a aspectului Stoicani-Aldeni ; ne
referim in special la aşezările cu cele mai
bune rezultate documentar-arheologice, de
la Stoicani 1, Sucevenfl şi Dodeşti3, din sudul Moldovei, de la Vulcăneşti\ Bolgrad 5 şi
OzernoeG din regiunea de sud a R.S.S. Moldoveneşti,
unde astfel de locuinţe-bordei
au fost în mare parte distruse din cauza unei
locuiri intense şi succesive pe acelaşi loc,
epoci deosebite, care au perforat şi distrus
de ce,le mai multe ori straturile eneolitice
ale acestor aşezări.
Vetre. Printre bucăţile de chirpic ars ale
celor două locuinţe de suprafaţă eneolitice,
s-au descoperit şi cîteva bucăţi de vatră, inform2, cunoscute in literatura de specialitate
sub denumirea de .,mozaic de vatră", avînd
partea superioară albicioasă şi cea inferioară
roşie-cărămizie. Desigur, aceste descoperiri
sporadice ne dovedesc existenţa unor vetre
d~ locuinţe care au fost distruse.
Gropi m~najere. In capătul de sud al secţiunii nr. 1, şi anume în· colţul estic, s-a
prins în plan conturul parţial al unei gropi

menajere eneolitice, la -1,20 m de la suprafaţa solului actual, în pămlntul galben
cu concreţiuni calcaroase. Gura gropii de
formă circulară, cu pereţii aproape drepţi,
are fundul alveolar, situat la 1,95 m adincime. Pămîntul de umplutură al acestei gropi,
cafeniu, de aspect cenuşos, conţine relativ
puţine materiale arheologice. Ne referim în
general, la cîteva fragmente ceramice de aspect Stoicani-Aldeni, la micile bucăţi de
chirpic ars şi la marea cantitate de cenuşă,
la cărbunii de,lemn şi la pietrele de rîu, precum şi 1a unele oase de rumegătoare mari
domestice şi la valvele de scoici etc.
Unelte. In ceea ce privesc uneltele, acestea
sint puţine la număr, însă variate ca material şi tipologie. Ele reprezintă intr-o mare
măsură felul de viaţă, ocupaţiile şi activităţile casnic-gospodăreşti ale acestei comunităţi eneolitice.
Din categoria uneltelor amintim cîteva
lame şi aşchii de silex de Prut, de culoare
gri, de mici dimensiuni ; o lamă de gresie
cu glauconit (fig. 7/1) ; trei percutoare, dintre care două realizate din topoare rebutate
(fig. 7/2-4) ; un topor trapezoidal, de marnă,
alb-gălbui, descoperit în groapa bordeiului
nr. 1 (fig. 7/5) ; două fragmente din gresie,
reprezentînd muchiile tmor topoare de tip
pană (fig. 7/f)) ; mai multe fragmente de rîş
niţă primitivă de mînă, cu puternice urme
de întrebuinţare; un fragment de corn de
cerb retezat la ambele capete, în curs de
prelucrare (fig. 7/7), precum şi două vîrfuri
de corn de cerb, lustruite la capetele ascuţite, descoperite in groapa bordeiului (fig.
7/8-9).
Ceramica. In ordinea importanţei numerice a materialelor arheologice descoperite
la Puricani, ceramica ocupă primul loc. Cu
toate acestea, -ea reprezintă relativ slabe valenţe documentar-ştiinţifice, ne referim îndeosebi la ceramica cucuteniană, deoarece
aceasta este puternic corodată şi sfărîmată,
fără să se poată reconstitui.
In nivelul superior de locuire al acestei
aşezări eneolitice abundă fragmentele ceramice cucuteniene, din pastă compactă, arsă
la roşu-cărămiziu, puternic corodată, fapt
care nu ne permite deocamdată să ne pronunţăm decit cu aproximaţie
asupra fazei
sale cultura~e. aprecierile făcîndu-se numai
în funcţie de fragmentele ceramice cucuteniene (fig. 8) descoperite la Puricani în 1962,
aşa după cum am amintit în partea introductivă a prezentei lucrări. Este vorba de
acele fragmente de vase cucuteniene, pictate
tricrom, în benzi înguste spiralo-meandrice,
de tip "Fedeleşeni"i ca la Tg. Bereşti 8 şi
Brăiliţa9 (fig. 8/5-6), sau in formă de "tablă
de şah" (fig. 8/7-8), pe fondul roşu al acestui motiv fiind aplicată o reţea d~ pă~răţele
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Fig. 6. Puricani. 1979. Planul şi profilul bordeiului nr. 1, de aspect cultural Stoicani-Aldeni (Scara : 1/50).
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ENEOLITICA DE LA PURICANI

Materiale

şi cercetări

Cerami că pictată tricromă şi

arheologice -

cd. 15

obiecte de lut ars, specifice culturii Cucuteni A3.
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albe, asemănătoare celor de la Bonţeşti 10 şi
Tg. Bereşti 11 • Prezenţa acestui material ceramic pictat tricrom, precum şi a celui roşu
cărămiziu, corodat, descoperit in mare mă
sură în vara anului 1979, ne duce la concluzia că nivelul superior de locuire al aşe
zării eneolitice de la Puricani aparţine culturii Cucuteni A3, ce suprapune stratigrafic
un strat mai vechi, specific aspectului Stoicani-Aldeni.
De amintit este faptul că, in cadrul aceluiaşi nivel superior de locuire Cucuteni A3
s-a descoperit şi o roată de car miniatura!
de lut ars, de culoare roşie-cărămizie, prezentînd pe una din feţe o pată mare cenuşie,
rezultată în urma arderii secundare. Roata
este prevăzută cu butuc proeminent pe ambele feţe. Măsoară 0,097 m diametrul ;
0,043 m grosimea roţii cu butuc şi 0,030 m
grosimea fără butuc (fig. 8/9, nr. inv. 13879).
Referitor la istoria vehiculelor cu roţi, se
ştie că aceasta a fost de mult rezolvată datorită intenselor cercetări arheologice, întreprinse în Orientul Apropiat şi in regiunile sudice ale U.R.S.S., unde s--au descoperit r~sturi de car, cu roţile pline, din lemn,
sau miniaturi de car lucrate din lut sau chiar
din aramă, datînd din mileniile 4-3 i.e.n.
Din Orientul antic vehiculele cu roţi s-au
răspîndit ulterior în Europa, Africa şi Asia,
iar mai th·ziu şi în America precolumbiană 12 •
In spaţiul carpato-danubiano-pontic, carul a
apărut p2 la sfîrşitul epocii neolitice, mai
precis în epoca eneolitică. Totuşi, cel mai
vechi model de car de lut ars, cunoscut pînă
acum în România, provine dintr-o aşezare
de tip Schneckenberg, din epoca bronzului
(1850 î.e.n.) de la Cuciulata 13 (jud. Braşov)
la care se pot adăuga altele, de la Vărşand
(jud. Arad) şi Pietriş-Gherla (jud. Cluj) de
la Dealul Turcului-Sighişoara şi Lechinţa
(jud. Mureş), de la Otomani şi Sălacea (jud.
Bihor), de la Periam (jud. Timiş) şi Verbic!oara, (jud. Dolj) precum şi de la Novaci
(j Lld. Ilfov) toate apartinind epocii bronzului,
datate fiind între anii 1800-1300 î.e.n. 14
Dimensiunile miniaturale de car, din lut ars,
nu depăşesc lungimea de 0,140 m, ele reprezentînd tipologie acele vehicule cu roţi folosite în spaţiul carpato-danubiano-pontic
încă din mileniul 2 î.e.n.
Se presupune că
acestea serveau fie ca model meşterilor care
executau astfel de vehicule, fie că aveau un
pronunţat caracter votiv, aşa cum e cazul
exemplarelor prevăzute cu simboluri solare1''. Pînă în prezent în zona extracarpatică
a României nu sînt cunoscute astfel de modele de car, de lut ar,;, totuşi, prezenţa lor
ne este dovedită de descoperirea minjaturilor de roţi din lut ars. Edificatoare în ace-;t
sens sînt însăşi roatele de car miniatura!,
de lut ars, descoperite la Puricani şi Suce-

veni în sudul Mo1dovei, descoperiri, care, nu
este exclus să fie în strînsă legătură cu problema indoeuropenizării din spaţiul carpatodan ubiano-pon tic.
ln continuare prezentăm descoperirea unei
fusaiole de lut ars, cenuşie, de fotma unui
mosorel, piesă rar întîlnită în cadrul repertoriului tipologie ale fusaiolelor eneolitice
(fig. 8/10, nr. inv. 13880).
Ceramica din nivelul inferior de locuire
este cît se poate de concludentă.
•
După conţinutul pastei, tehnica prelucrării
şi decor, ceramica specifică aspectului cultural Stoicani-Aldeni o putem împărţi in
trei grupe : a) ceramică inferioară poroasă,
de uz comun, din pastă grosieră; b) ceramică bună şi c) ceramică fină sau foarte bună,
ce aparţine unor vase de dimensiuni reduse,
cu pereţii subţiri, sonori la lovire (fig. 9-12).
Datorită calităţii şi compoziţiei pastei, şi-n
deosebi a metodelor tehnice de ardere a vaselor în cuptoare, ceramica are o întreagă varietate de nuanţe cromatice, de la cenuşiu,
negru-cenuşiu şi gălbui pînă la gălbui-roşcat.
ln multe cazuri fragmentele ceramice prezintă anumite pete negre-cenuşii din cauza
arder:i secundare.
ln general fragmentele ceramice aparţin
vaselor de uz comun, de dimensiuni mari şi
mijlocii, cu pereţii aproape drepţi, arcuiţi sau
tronconici, ornamentate pe întreaga suprafaţă cu barbotină sau cu alveole în formă de
"fagure", de tradiţie Criş, cu butoni alveolaţi
şi gurguie, sau cu mai multe rînduri de toarte
arcuite şi unghiulare, dispuse în mod etajat
(fig. 9/1-11).
Urmează seria capac~lor mari, cu butoni în
formj de ciupercă, ornamentate cu caneluri
orizontale pe marginea buzei (fig. 9/12-13);
străchinile şi castroanele mai mult sau mai
puţin carenate, de
dimensiuni variate, cu
buza subţiată şi uşor evazată, decorate cu
caneluri şi linii incizate orizontal sau cu alveole, împunsături şi tortiţe false, dispuse
pe umărul lor (fig. 11/1-4 ; 12/1-3) ; paharele de tip "protocucutenian", de formă
tronconică, cu gîtul înalt,
buza evazată şi
fundul mic concav, ornamentate de obicei cu
incizii "tangente la cerc", dispuse pe umărul
vaselor, motive ornamentale caracteristice
asp~tului
cultural Stoicani-Aldeni (fig.
11/5-8 ; 12/4:-6) ; vase mari şi mici tronconice, cu gura larg deschisă, prevăzute
uneori cu picior, decorate c.u linii incizate,
dispuse în zizag (fig. 11/10) ; vasele de
diferite forme, cu prag pe umăr, canelate
orizontal (fig. 11/13-14) ; vase sferoidale
cu buza crestată, ornamentate pe intreaga
suprafaţă cu mici incizii oblice, sau în formă
de reţea (fig. 10/4-5) ; strecurătoarele şi
polonicele cu mînerele în formă de protome
animaliere (fig. 11/15 ; 12/8), ca să nu le
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Fig. 9. Puricani. 1979.

Ceramică

de uz comun,

specifică
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Fig. 10. Puricani. 1979. Cerami că d e uz comun, a parţinînd as pectului c ultu ral Stoi cani-Aldeni (Scara : 1/1).'

amintim aici decît pe cele mai bine reconstituite tipologie din marele număr de fragmente ceramice descoperite în aşezarea eneolitică de la Puricani.
Plastica sau sculptura în lut este slab ilustrată. Săpăturile au dat la iveală un singur
fragment de figurină antropomorfă, de lut
ars, de culoare cenuşie, reprezentînd o mînă
scurtă digitată, descoperită în groapa bordeiului :hr. 1.

Ocupaţii. Ţinînd seama de întreaga varietate a materialelor arheologice descoperite,
şi-n special de1 unelte, pot :fi detenninate
diferitele ocupaţii, îndeletniciri şi meşteşu
guri primitive, caracteristice comunităţii
eneolitice de la Puricani. Acestea sînt, în
primul rind, cultivarea primitivă a plantelor
şi creşterea vitelor, apoi vînătoarea, pescuitul
şi culesul, meşteşugul olăritului, de prelucrare a lemnului, a ·pietr.ei, a osului şi a cornului,
torsul şi ţes utul etc. Dezvoltarea culturii ma-
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Fig. 11. Puricani. 1979.

Ceramică

de

bună

calitate,
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Fig. 12. Purica ni. 1979.

Ceramică

de

bună

calitate, aparţi nnîd aspectului cultural Stoicani-Aldeni
(Scara : 1/1).
•

teriale a a51pectului cultural Stoicani-Aldeni
de la Puricani, suprapusă stratigrafic de cultura Cucuteni A s-a realizat în mod continuu
şi firesc, în funcţie de acumulările tehnicaeconomice şi cultural-artistice anterioare, generate şi sporite de contribuţiile proprii care

au reuşi t să stimuleze creator dezvoltarea pe
mai departe a so cietăţii en eolitice din spaţiul
carpa to-danubiano-pon tic.
Cel mai vechi nivel de locuire al aşezării
eneolitice de la P uricani, se încadrează perfect în ari a de răspîndir e a aspectului cultu-
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rai Stoicani-Aldeni, ce cuprinde spaţiul din
partea de NE a Cîmpiei române, NV Dobrogei, sudul Moldovei, sudul R.S.S. Moldoveneşti şi Ucraina, reprezentind cea de a 91-a
staţiune arheologică de acest fel cunoscută
pînă acum. Cronologic aşezarea datează din
perioada de început a epocii neolitice tirzii,
aproximativ cu 3800-3600 ani î.e.n.
In ceea ce priveşte nivelul superior de locuire al aceleaşi aşezări, specific culturii Cucuteni A, aceasta face parte din marea arie
de răspîndire a culturii Cucuteni-Ariuşd-Tri
polie, datat fiind între anii 3500-3300 i.e.n.
In vederea obţinerii unor rezultate documentar-arheologice cît mai concludente, cu privire specială, la ceramica cucuteniană, roşie
cărămizie, puternic corodată şi sfărîmată, din
nivelul superior de locuire al acestei aşezări,
considerăm că este absolut necesar ca in anii
viitori, săpăturile de la Puricani, să fie continuate, şi-n acelaşi timp, extinse pe suprafeţe
mult mai mari, pentru a fi soluţionată in mod
eficient această problemă.
*
•

*

Pe Ungă săpăturile efectuate, responsabilul
şantierului şi-a propus să intreprindă şi unele
periegheze, atît pe raza satului Puricani, cît
şi pe teritoriul localităţilor învecinate. Astfel, in partea de nord a satului Prodăneşti,
la punctul numit de către localnici "Silişte",
situat in imediata apropiere de grădina locuitorului Mihalea C. Cojocaru, la suprafaţa
solului, se găsesc numeroase fragmente ceramice vechi, cenuşă, arsură şi chirpic ars.
Pe baza acestor fragmente ceramice de aspect cimentos, de culoare cenuşie, lucrate la
roată, sau de culoare cenuşie-lucioasă, şi a
fragmentelor de amfore romane, aşezarea
aparţine secolului al IV -lea e.n.
In afară de acestea existe\ şi ceramică feudală tîrzie.
NOTE
1
M. Petrescu-Dimboviţa, Materiale, 1, 195:!,
p. 13-152.
~ Ion T. Dragomir, MemAntiq, 2, 1970, p. 25-38 ;
idem, MemAntiq, 3, 1971, p. 143-155 ; idem, Aspectul cultural .Stoicani-Aldeni, rezumatul tezei de
doctorat, Iaşi, 1977, p. 1-25.
J A. Niţu, Cercetlstlaşi, S.N., 1971 ; idem, ArhMold, 7, 1972.
" S. V. Beilekd,
lzvestijaChişinău, 2, 1970,
Cernys Ekaterina. Une ancienne variante de la civilisation de Gumelniţa sur le territoire de
l'U.R.S.S. (Monuments de type Aldeni Il), în VIIle

Congres international des sciences prehistoriques
et protohistoriques, Belgrade, 1971.
~ Ibidem.
6 Ibidem.
7 I. NI!Stor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumănien, 22 BerRGK, 1933, p. 39, pl. 2/3.
· • 8 Ion T. Dragomir, Danubius, 1, 1967, p. 44,
fig. 4/1-2,7; 5/5-10.

Materiale, 3, 1957, p. 135, fig. B, 9/1-2 şi 12/3.
Vladimir Dumitrescu, Dacia, 3-4, 1927-1932,
pl. 2/5.
11 Ion T. Dragomir, Danubius, 1, 1967, p. 44,
fig. 5/1-3.
12 Gr. Lafaye, Dictionnaire des antlquUes greques et romaines, V, 1, p. 667-668.
13 Gh. Bichir, Dacia, N.s., 8, 1964.
14 Idem, în Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1976, p. 129.
15 Ibidem.
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FOUILLES ARCHf.:OLOGIQUES DE LA
STATION ENEOLITIQUE DE PURICANI
(DEP. DE GALAŢI)
R€SU~

L'equipe scientifique du Musee departemental
d'histoire de Galaţi a ·entrepris, au courant de l'ete
1979 (plus precisement entre le 23 juillet et le
5 aout) des fouilles archeologiques dans les limites territoriales du village de Puricani (comm. de
Bereşti-Meria), dans une antique station du neolithique final. Cette station archeologique a ete
localisee par l'auteur des 1962, lors d'une prospectlon dans plusieurs villages et communes des
environs de la villle de Bereşti. A cette occasion,
une serie de vestiges archeologiques ont ete trouves dejă reunis ă l'ecole generale de Puricani, provenant d'une station neolitique situee dans son
proche voisinage. En effct, celle-ci se dressait sur
le promontoire nettement decoupe d'une terrasse,
ouvrant sur la large et fertile vallee du ruisseau
Horincea et disposant, par son emplacement,
d'une visibilite a grande distance. Les· vestiges en
questions se composent de fragments ceramiques
de type Cucuteni, dont les uns peints en trois
couleurs, une roue de char en miniature, execute
en terre cuite, une' fosaiole etc. Partant de ces
temoignages la dite station a ete consideree comme
appartenant ă la culture Cucuteru A.
Les fouilles effectuees lă ont consiste dans l'ouverture d'une tranchee (no 1), transversalement
axee sur la zone centrale de la station, en direction nord-sud et mesurant 55 m de long pour 2 m
de large. Deux petitcs cassettes ont ete pratiquees
S<'lon les besoins de la fouille dans la parois occidentale de la tranchee. Le profil stratigraphiquf'
des fouilles de Puricani S<' presente comme suit :
1) En surface, le sol arable, noir sablonneux,
d'une epaisseur dC' 0,30-0,65 m, melange de morceaux de pisc calcine et de fragments de poterie
eneolithique, d'un roux de brique ; il s'agit de·
tessons mcnu~. trcs corrodes. 2) A la base ~u sol
vegetal, il y a 1me couche de terr-: gla1seus~
epaisse de 0.20-0,1)0 111 de teinte brunatre et qu!
reprt:·~entP l'antique couche culturelle.
C:elle-cl
comporte· dl's traces d'habiltat se rattachant a deux
cultures eneolithiques nettement distinctes, ă savoir : a) le facies culturel Stoicani-Aldeni superpose au point de vue stratigraphique par b) .l'horizon Cucuteni A. 3) Une couche de terre Jaune
avec des concretions calcaires mais vierge sous
le rapport archeologique.
Les fouilles ont mis au jour les vestiges particls
de deux habitations en surface d'epoque eneolithique (no 1 et no II), dans un mauvais etat de
conseTvation. Elles sont representees par de petites
plaques de pise calcine, avec des traces de paille
et des impression d'osier, ainsi que des restes de
bois brule, auxquelles s'ajoutent des tessons ceramiques de l'epoque respective.
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Vers le baut septentrional. de la tranchee 1, les
.fouilles ont localise la fosse d'une cabane appartenant au facies culturel Stoicani-Aldeni : un ovale
en direction est-auest, long de 6. m sur 3 m de
large et profond de 0,70 m.
Entre les rnorceaux de pise calcine des deux
habitations eneolithiques en s.urface du sol. il" y
a aussi quelques restes informes ,de foyers. A l'cxtremite meridionale .de la tranchee no 1, les fouilles ont saisi le contour partie~: d'une fosse menagere.
Quant aux outils·, ils sont rares, mais d'un materiei et d'une typologie varies. Notons a titre
d'exemples les quelques lames en silex du Prut
et une autre en gres avec du glauconite ; trois
percuteurs ; une hache trapezoîdale en marne ;
deux fragments .de hache de type coio; plusieurs
fragments de moulin primiti! a maio ; quelques
fragments en carne de d:~rvides avec des traces
d'us.ure.
La presence des vestiges cucuteniens a peintures l'n trois couleurs ou d'un rouge de brique, avec
une corrosion tres accusee, incite ă conclure que
l"horizon superie'ur de !'habitat eneolithique rnis
au jour ă Puricani appartenait ă la cultute Cucuteni A 3, superposant une couche anterieure,
offrant les caracteristiques dti facies StoicaniAldeni.
Ajoutons encore que la plastique y est faiblement illustree. Eri effet, on ne saurait mentionner
qu'un fragment de figurine ahthropomorphe ..
Les activites de ces habitant·s des premiers âges
de l'humaillte etaient liees ă la culture primitive
des plantes ~t ă Pelevaite, qui 'venaient completer
les produits de la chasse, la peche et la cueillette
des herbes et frudts sauvages. A part de ces activites destinees ă assurer la nourriture, ces homrnes prati.quaient aussL l'art du potier, !'industrie
du bois, de la pierre et de l'os, de la corne egalemeot, le filage et le/ tissage, ·etc.
Le premier horizon dans l'ordre chronologique,
dane le plus ancieil, s'adapte parfaitement ă l'aire
de diffusdon du facies culturel Stoicani-Aldeni.
Celle-ci• embrassait le nord-est de la Pl<tine Rournaine, le nord-<>uest de la Dobroudja, le sud de
la Moldavie, de rneme que le sUd de la R.S.S.

Moldave et l'Ukraine. Sa dat<\tio~ se place dans la
phase initiale du neolithique final, a peu pres
vers 3800-3600 av.n.e. Pour ce qui est de. l'horizon superieur, de type' Cucuteni A 3, il appartient ă la grande aire de diffusion couverte par
la culture Cucuteni-Ariuşd-Tripolje, datee entre
3500-3~00 av.n.e.
·
EXPLICATIONS DES FIGURES

Fig. 1. Puricani (1979). Vue d'ensemblc de la station eneolithique.
Fig, 2. Puricani (1979). 1 trajectoire de la tranchee
no 1, avec la vue des vestiges de l'habitati~n eneolithique no II ; 2, l'ouverture de la cassettc mesurant 0.75 m X 1,50 m.
Fig. 3: Puricani (1979). 1-2 fragments ceramiques
eneolithiques in situ, appartenant ă l'habitation
no 1.
· Fig, 4. Puricani (1979). 1-2 vue des fouilles fosse de la cabane no 1, du facies culturel Stoicani.,Aldeni
Fig. 5. Puricani (1979). 1-2 details de la fouille
ayant pour objet la cabane no 1 appartenant au
facies culturel Stoicani-Aldeni.
Fig. 6. Puricani (1979). Plan et profil de la cabane no 1 apparteriant au faoies culturel StoicaniAldeni (Echelle : 1/50).
Fig. 7. Puricani (1979). Outils de pierre etos, typiques pour le facies culturel Stoicani-Aldeni.
Fig. 8. Puricani (1962). Cerarnique peinte en troi!'
couleurs et objets en terre cuite, typique pour la
culture Cucuteni Al 3.
Fig. 9. Puricani (1979). Cerarnique d'usage commun typique pour le facies culturel Stoicani-Aldcni.
Fig. 10. Puricani (1979). Ceramique d'usage commun, appartenant au facies culturel Stoicani Aldeni (Echelle : 1/1).
Fig. 11. Puricani (1979). Ceramique de qualite
superieure, typique pour le facies culturel StoicaniAldeniJ
Fig. 12. Puricani (1979). Ceramique de qualite
superieure apparten.ant au faci.es culturel StoicaniAldeni.. (Echelle: 111).
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Sondajul de la Militari "Cîmpul Boja"

In perioada 16 iuni.e- 6 iulie 1979, în cartierul Militari pe terenul numit "Cîmpul
Boja" din Bucur~ti, au fost efectuate cercetări arheologice, întreprinse cu sprijinul unui
grup de studenţi de la Facultatea de istorie
şi filozofie din capitală.
Investigaţiile arheologice
din 1958, reluate peste trei ani, s-au desfăşurat pe latura nordică şi vestică a terasei 1, pe cind
cele din anul 19782 şi din cel următor au
cuprins în mod deosebit extremitatea sudică, unde la timpul respectiv nu existau culturi agricole.
Ţinem să facem precizarea că ultimele
două campanii de cercetări au surprins pe
această parte a terasei o singură aşezare, încadrată în epoca bronzului, cultura Glina III.
Depunerile geologice aflate prin unica
secţiune cercetată in 1979 (S-V), lungă de
45 m, şi lată de 1 m, au dat posibilitatea
precizării următoarei situaţii
stratigrafice :
Peste solul viu cu rare concreţiuni calcaroase, urmează o depunere compactă de pă
mînt negru-măzăros.
Partea superioară a acestui strat a fost
suprapusă de temeliile unor ziduri, parţial
pă:-;trate
ce indică o construcţie de sec.
al XIX-lea.
t
Stratul culturii Glina, III gros de 0,40 m0,50 m, a cuprins îndeosebi, ceramică, pe care
după aspectul pastei şi a formelor prezentate o grupăm astfel :
I. După compoziţia pastei distingem o categorie ceramică modelată dintr-o pastă ce
are în conţinut nisip, cioburi pisate, boabe
de calcar şi mică. Arderea s-a realizat la
roşu-cărămiziu, cărămizi•1-1alben, mai rar la
cenuşiu, dar fiind incompletă şi inegală în
cele ma; multe cazuri p2 ~uprafaţa va·~elor
au rezultat pete, iar în sp'1rtură predomină
culoarea brun-cenuşie.
Fragmentele acestei categorii - foarte
friabile-, ctt un a·,pect gro<;olan - aparţin în
ma:·ea majoritate vaselor cu profil, :1 în formă
de S, adeseori prevăzut2 cu tortiţe oarbe, cu
13 -

Materiale

şi cercetări

arheologice -

tortiţe mosorel ori cilindrice orizontale, plasate în parteq superioară a pintecului
(fig. 1/1-2).
Excepţie de la forma tipică o fac două recipiente. Unul dintre acestea de culoare că
rămizie, păstrat parţial, are fundul plat uşor
lăţit. Pîntecele, ce se rotunjeşte în special în
partea superioară, este prevăzut cu două torţi
laterale, dintre care se păstrează una singură. Partea superioară a vasului lipseşte
(fig. 1/3).
Al doilea vas cărămiziu-gălbui are o formă
pe care o considerăm deocamdată unică ; el
are conservată buza uşor evazată, gîtul înalt,
cilindric, la baza căruia se formează un fel
de prag apoi un gen de fund, ce pare a se
continua cu a doua parte a recipientului. Pe
gît vasul păstrează urme uşoare de barbatină neglijent realizate. Credem că a făcut
parte dintr-o categorie de "sfeşnice" şi poate
că servea drept vas de cult (fig. 1/4).
Cel mai uzitat decor al acestei grupe ceramice este compus din şiruri de găuri butoni, executat, din interior spre exterior în
pasta încă moale (fig. 5/B). Rar există găuri
mici succesive realizate pe exteriorul vasului. Butonii sînt plasaţi pe gitul vasului.
Cîteodată şirul de găuri butoni este însoţit
pe buza vasului sau pe gîtul acestuia de crestături repetate (fig. 1/8-13). Decorul alveolat simplu sau în brîu ornează pintecul ori
umărul recipientului (fig. 1/6-7 ; 2/1-6),
pe cînd tehnica barbotinei decorează regiunea dintre git şi pîntece (fig. 2/7).
II. In a doua categorie ceramică distingem
puţine fragmente de va<;e lucrate dintr-o
pastă mai curată cu o cantitate redusă de
nisip în amestec cu mică, pletricele mărunte,
rare cioburi sfărimate şi fire de calcar. Lutul
fin, bine frămintat are o ardere executată
la negru-cenuşiu, cu nuanţe castanii sau că
rămizii. Datorită arderii egale pereţii vaselor prezintă o culoare uniformă.
Comparativ cu prima categorie aceasta
~';te mult restrînsă, iar formele reconstituite
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Fig. 1. Militari-Cimpul Boja. 1-6 fragmente ceramice decorate cu butoni, alveole simple sau in brîu ; 7 fragmente cu barbotină ; 8 profil de
căniţă ; 9.' fasaiolă ; 10 dăltiţă.

Fig. 2. Militari-Cîmpul Boja. 1-2 torţă de vase cu profilul in "S" ; 2-3 vase din
cultura Glina III ; 5, 8 fragmente de vase decorate cu butoni ; 6-7 profile de
recipiente cU' alveole simple sau brîu ; 9-13 fragmente decorate prin crestături.
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SONDAJUL DE LA MILITARI .,ClMPUL BOJA"

parţial

la existenţa aşezării Glina III, din acest loc,
înscriind pe planul oraşului Bucureşti o
nouă locuire din epoca
bronzului cultura
Glina III.
··

au dat posibilitatea stabilirii exisunei căniţe cu gîtul înalt (fig. 2/8)
precum şi fragmente de vase cu pîntecele
sferic. Pe lîngă ceramică în stratul culturii
Glina III s-a mai aflat o fusaiolă (fig. 2/9) o
dăltiţă din piatră (fig. 2/10), precl)m şi tre~
piese din silex : un răzuitor dublu, o aşchie
atipică şi alta de decorticare.
Din punct de vedere stratigrafic aşezarea
nu permite o datare certă, dar o atentă analiză a ceramicii şi mai precis observarea decorului cu butoni succesivi, realizat din interior spre exteriorul vasului, dă posibilitatea încadrării stratului Glina III, aflat în
acest loc, în ceea ce Alfred Prox denumea
faza B:1 în cultura Schneckenberg, caracteristică aceleiaşi culturi materiale de la CiurelBucureşti", sau complexului ,.Groapa A" din
~artierul Roşu 5 , cuprins în zona nordică a
capitalei, sau nivelului II de la Cuciulata6.
tenţei

•

NOTE
1 Vlad Zirra ~i G. Cazimir,
CercetArhBuc, 1,
1962, p. 15-49.
2 Mioara Turcu şi Vasilica Lancuzov, în Materiale şi cercetări arheoloigce, a XIII-a sesiune de
rapoarte, Oradea, 1979, p. 75-77.
3 Alfred Prox, Die Schneckenbergkultul', Braşov, 1941, p. 45 şi urm.
" S. Morintz, G. Cantacuzino, Materiale, 5, 1959,
p. 631-633.
5 M. Constantiniu şi P. 1. Panait, CercetArhBuc.,
1, 1962, p. 329.
6 Gh. Bichir, Materiale, i, 1961, p. 356-357.
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LE SONDAGE DE MILITARI
,.CIMPUL BOJA"'

In partea superioară a depunerii de culGlina III, fără însă a fi afectată, se intinde, păstrat pe o mică înălţime, de 0,30 m 0,45 m, un complex modest de ziduri ce fac
parte dintr-o mică construcţie.
Astfel la distanţă de 4,75 m faţă de latura estică a S. IV a fost suprins un zid ce
tăia şanţul pe lăţime şi străpungea laturile
de N şi de S al acestuia. Zidul notat cu Z 1
era paralel cu al doilea zid (Z 2) aflat l'a
distanţă de 3,80 m faţă de primul. Tot paralel cu acestea se aflau altele două marcate
Z 3 şi Z 4. Cele patru ziduri dovedesc că inchideau două încăperi modeste prima lată
de 3,80 m, iar a doua avînd 3 m lăţime.
S-a lucrat cu cărămizi de 28 cmX 15 cmx
4 cm aşezate prin alternanţă : un rînd pe
lung şi altul pe lat, prinse cu mortar slab ;
temelia este aşezată pe o talpă de mortar
după care se înalţă zidul propriu-zis. Analizînd tehnica de execuţie a construcţiei, compoziţia mortarului, dimensiunile cărămizilor,
rezultă că era o locuinţă de mici proporţii
ce poate fi încadrată la începutul secolului
al XIX-lea.
Cercetările de scurtă durată de la Militari
"Cîmpul Boja" au adus date noi privitoare
tură

Rf:SUMF;
Entre 16 juin - 6 juilllet 1979, a Militari "Cimpul Boja~ furent reprlses les foullles archeologiques, dans la partie Sud de la terasse.
Les recherches, portant sur une seule section
(IV), ont pennis d't!tablir l'existance d'une couche
de l'âge du bronze - civilisation Glina III. Cette
couehe contenait surtout de la ceramique qui, suivant la composition de la pâte, pouvait etre SO'I'tee
en deux categories ; de meme on a decouvert trois
silex, un petit ciseau et une cassolette.
L'habitat appartient ă la fase B de la civilisation Glina IIL
Dans la partie superieure de la couche Glina
III furent decouvertes les restes d'une petite construction qui, d'apres les materiaux utilises, datE'
du commencement du XIX~me siecle.
EXPLICATIONS DES FIGURES

t

Fig. 1. Militari-Cimpul Boja. 1-2 anses profilees
en ,.s- ; 3-4 vases de civilisation Glina III ; 5, 8
fragments ceramiques decores avec butons; 6-7
profils de recipients avec des alveoles ; 9-13 fragments cemmiques decores par entailles.
Fig. 2. Militari-Cîmpul Boja, 1-6 fragments
ceramiques dewt·es avec des boutons ou alveoles;
7 fragml'nt ceramique decores ; 8 profil de tasse;
9 fusaiole ; petit ciseau.
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Şantierul arheologic Malnaş Băi
Jud.

Aşezarea neolitică de tip · Ariu.şd
Malnaş Băi este cunoscută încă de la

de· la
inceputul secolului nostru, primele cercetări (recunoaşteri
arheologice şi un mic sondaj)
fiind efectuat~t de Franci,sc, ~szl6, cuţ;todele
muzeului din S.f. Gheorghe.. Pe lîngă descoperirile de tip Ariuşd el a identificat aici şi
urmele unei alte culturi, datată - in mod
just - in perioada· de tranziţie de la neolitic .la. epoca. bronzului. Pe baza configuraţiei terenului el a considerat, totodată·,:. că
aşezarea; a fost apărată de;U.ouă' şanţuri; stra~ul ·ae . c4l.tur~ ~olltiriuirid1.1-se şi in porţiu
n~â aflat~ intr~.. el~t.
··
,
· · · ,
-" tn:- deceniile ·următoare, ·aşezarea de la
M~ln~ ~ăi; reSpectiv un~le d~coperiri. pro;_
verube de aici, ~ti, fost diwuta,te d~.H. Schrol~ •. M., Ros~a3 . ş~. Vl. pqm.i:ţl."_e.scu4 ,_ iar mai
recent P. I. Roman menţionează .această staţiune -in rîndul aşezărilor culturii Coţofeni 5 •
..·, Săp!tturile n~astr~ au fosţ iricepute in- anul
1976," in colaborare .cu Muzeul J1.1deţeari cţin
Sf. Gheorghe 6, la lucrările şantierului participînd, in fiecare an, şi cite un grup de studenţi practicanţi · de 1-â secţia de ·istorie a
Un~versităţi_i "Al. !. Cuza" din Iaşi.

•

•
•

•

Aşezarea de l~ Malnaş Băi este situată pe
un bot de deal, aflat la confluenţa pîrîului
ŞomoŞ cu Oltul, numit de localnici "Ct1l:rpe
nisipoasă". Inconjurat diri trei părţi de pante
abrupte, greu accesibile, singura cale de acces este dinspre NNV, unde botul de deal
se leagă de un platou larg - terasa inferioară a Oltului printr-o "gituire" îngustă.
Inălţimea acestui bot de deal faţă de nivelul
Oltului este de circa 20-25 m. Lăţimea batului de deal este de 35-40 m, iar lungimea
lui, pînă la gîtuirea menţionată, de 80100 m, incinta aşezării ocupind o suprafaţă
relativ restrînsă, ce nu depăşeşte o jumătate
de hectar.

~oTasna

Cultura de· tip Ariuşd se manifestă printr-un strat de· cultură gros de pînă la 1,50 m,
pFe:teritinâ trei niveluri principale de 16cuire,
numerotate, de jos in sus, cu cifre romane (1,
II, III). In cursul campaniei din 1978, in cadrul nivelului superior au fost distinse două
,,s4.bqiveluri'\ . p.9tate, de ?Se~enea de jos
î~ su~;· III~ .•Şi". IIIb. 'Nivehil: "ipferior (1), ca~ şi
la Anuşa-'l,,:esţ~ marcat d~ o depunere gwas~
de .· pă~iht · ceri1.1şos iri care, ,cu toate că .se
intilnesc şi" restu;i~ de chirpi~, ·nu au putut
fi id.entificate in~ă. locuip.ţe propriu-zise, . cu
pţaţfor~ă. Est~ posibil ca iri aceastij. _primă
perioadă a aşeză,"rii
locuinţelor să fi· avut
for:inq' unor "colibe uşoare cu lipitură de
chirpic dfri care, 'qu rămas numai bucăţi ru:..
late îii depunere, dar nu · dărimături maş~teil· -:- aŞa cu:tn se. presupune _şi penti-u
aş~zarea d~ ţa .A.riuşd 8 . In nivelul mijlociu
apar locuinţele,. ,cu platformă, care caracte:rizează, de asemel").ea, şi nivelul superior: In
legă tură cu. Jefmic.a de constl:ucţie. a locuin~
ţelor ţrebuie reJll.arcat şi faptul că membrii
cmp.l,inităţii ne.Q.litice de la Malnaş ·au folosit
lE~mii.~ fason&te (grinzi, scin,duri ?) şi riu
bu~terii despicaţi. - la real{z~rea structurii
leml).oase a platfcirmelor. .
:Q~ntre cel~ d~ui[l şanţuri de apărare; pre,supus~ ~nc<"t.la inceputul secolului, a fost secţionat, ..deocamdată, numai cel interior. Acest
şanţ a fost săpat la 10~15 m NE de marginea aşezării, într-o. porţiune în .formă de şa,
aq>lg unde pant11 incepe să devină mai pronunţată. Deschiderea actuală a şanţului este
de circa 7 m, iar adincimea sa maximă de
1,60 m.
In ce priveşte incadrarea culturală şi cronologică a aşezării, trebuie menţionat faptul că - pe lîngă alte categorii ceramice încă din primul nivel este prezentă şi eeramica tricromă, de obicei pe fond roşu, nelipsind însă nici specia pe fond alb. Aşeza
rea poate fi încadrată astfel - ca şi toate
celelalte staţiuni de tip Ariuşd din sud-estul
Transilvaniei - în faza Cucuteni A2 după
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periodizarea lui Vl. Dumitrescu!', sau A2 şi
A3a, potrivit recentei clasificări a lui
A. Niţu, prilejuită de reluarea întregii probleme a periodizării fazei A a culturii Cucutenilll. Valoarea cronologică- mai ales pentru sud-estul Transilvaniei - a acestor faze
şi etape stilistice constituie, desigur, o altă
problemă, asupra căreia nu putem insista
aici.
ln încheierea ·acestor date generale despre. aŞezarea de la Malnaş Băi menţionăm
faptul că pe locul staţiunii neolitice au mai
fost identificate şi urme ale culturilor Coţo
feni şi Wietenberg, fără ca acestea să con·stituie straturi de cultură distincte.
·.·:·

~

•

•

Săpăturile din anul 1979 au fost concentrate in caseta 1 in care, in cursul campaniilor anterioare, a fost identificată şi dezvelită o locuinţă (L 1), aparţinînd nivelului
IIIb. Sub podeaua acestei locuinţe urmează
depunerea corespunzătoare nivelului IIIa,
care suprapune, la rindul său, platforma unei
alte locuinţe, din nivelul II. Inainte însă de
a prezenta descoperirile, trebuie amintite
citeva observaţii, făcute cu ocazia dezvelirii
lor, referitoare la structura locuinţei 1. Astfel, este foarte important faptul că au putut
fi identificate gropile de stilp ale L 1 din
nivelul IIIb, care străpung, in mai multe
locuri, platforma mai sus amintită, aparţi
nînd nivelului II. Se conturează foarte clar
şirul gropilor de stilpi de la marginile de
nord şi de sud ale locuinţei, precum şi şirul
central, dispus pe axul ei de nord-sud. Va
trebui să se urmărească încă şirurile de gropi
marcind marginea estică şi vestică a locuinţei, mai puţin clare. Oricum, se poate considera că L 1 avea iniţial o formă aproximativ pătrată, de 6,20X6,20 m, fiind compusă
din două încăperi, una exterioară, mai mare
(circa 6,20 X 3,40 m) şi alta, interioară, mai
mică (circa 6,20 X 2,80 m). După cit se pare, t
latura vestică a casei a fost extinsă ulterior
cu circa 1 m, obţinindu-se o locuinţă de
formă rectangulară cu două încăperi aproape
egale.
Tot in legătură cu L 1 trebuie puse şi numeroasele pietre, in general de dimensiuni
mai m:ari, situate la limita nivelurilor fila
şi lllb, şi care urmăresc, in gene<ral, marginile de nord, vest şi sud ale acestei locuinţe,
unele pătrunzînd insă şi sub platforma ei.
In cuprinsul casetei 1 nu au fost descoperite resturi de construcţii, provenite de la o
locuinţă cu platformă, aparţinînd nivelului
IIIa. Acest nivel estle marcat, totuşi, clar,
prin tr~i vetre, fiecare prezentind urme de
refaceri. Alături de una dintre aceste vetre

s-a descoperit şi o construcţie din ·lut, a că
rei destinaţie· va ..putea fi stabilită cu mai
multă exactitate abia după secţionarea
şi
demontarea ei. Acel.l!lşţ nivel mai este ind'imrt şi prin aglomerări de fragmente ceramice aparţinihd · unor vase sparte pe loc,
precum şi prin fragmente. de ehi:rpic, masate pe porţiuili ·~ci.
· ·
Sub depunerea·· corespunzătoare nivelului
llla au fost depistate, ·după eum s--a menţicr
nat mai sus, res'turile. unei locuinte .din nivelul II. Este vorba· de; o platformă-podea
surprinzător de ;;curată.. , care in momentul
descoperirii nu ·a''fost''suprapusă ·de ·obişnui
tele dărîmături .alifp~reţilor şi. acoi)erişului.
Evident, aceste.· resturi au fost îndepărtate
încă in perioada :de• ·funcţional'e a ' aşezării,
de către locuitorii'rtivelului 'irnedi'8t următor,
în vederea reamenajării spaţiului respectiv.
Mai mult, platfo:r:ma este acoperită cu o depunere galbenă, de pămînt argilos, aproape
steril, groasă de pînă la 10 cm, constituind
un strat de izolare-nivelare. Resturile in situ
de la baza nivelului llla srtau peste această
depunere.
Platforma locuinţei menţionate din nivelul II depăşeşte spre sud şi vest marginile casetei 1. Delimitarea ei exactă, ca şi dezvelirea depunerii arheologice corespunzătoare
nivelului 1 de locuire, constituie o sarcină a
campaniei viitoare.
NOTE
1 Principalele rezultate ale cercetărilor efectuate de F. Laszl6 la Malnaş CIU fost consemnate
în rapoartele anuale ale Muzeului Naţional Secuiesc: 1908-1909, p. 18, 44-45 ; 1910-1911, p. 62,
79. 81 : 1913, p. 14. A se vedea şi F. L<i.szl6, DolgCluj, 1911, p. 177.
2 H. Schroller, Die bemalte Keramik im Kom.
Hdromszek, în Emlekkănyv a Szekely Nemzeti 50
eves jubileumara, Sf. Gheorghe. 1929, p. 333-336.
fig. 3/a, c; idem, Vorgeschichtliche Forschungen,
8, 1933. nr. 131, p. 77, pl. 38/8.
3 M. Roska, PZ, 16, 1925, p, 85-86; idem, Kozlemenyek Debrecen, 1939, p. 6 ; idem, Repertorium,
l, 1942, p. 170, nr. 137.
" VI. Dwnitrescu şi colab., Hăbăşeşti. Monografie arheologică, Bucureşti, 1954, p. 453.
5 P. I. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976.
p. 79 şi pl. 1. nr. 133.
6 Alături de semnatarul acestor rinduri, la să
păturile de la Malnaş Băi au mai participat
Z. Szekely (1976) şi B. Baftok (1977-1978), din
partea Muzeului judeţean din Sf. Gheorghe. La
fondurile de săpături puse la dispoziţie de Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, a mai contrtbui.t. in anii 1976-1977 şi Muzeul Judeţean din
Sf. Gheorghe.
7 F. Lăszl6, DolgCluj, 191-t, p. 295, 378-381.
391-393, 414-415
8 Eugenia Zaharia.
StComSf. Gheorghe, 1973,
p, 28.
9 Vl. Dumitrescu, SCIV, 14, 1963. 1, p. 69-74.
10 A. Niţu, StComSf. Gheorghe. 1973, p. 57-124.
tn special p. 95-96.
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LE CHANTIEK ARCHt!OLOGIQUE DE
MALNAŞ BAI, D'EP. DE COVASNA
RE::SUM:l!:

Le site prehistorique de Malnaş Băi est sitUI'
sur un eperon de .colline entoure de pantes abruptes a la confluence du ruisseau Somoş avec l'Olt.
La seule voie d'acces vers le site Se trouve a NNV,
ou l'eperon se retrecit, faisant la liaison avec un
grand plateau - la terasse inferieure de l'Olt.
A la suit~ des fouilles, corrunencees en 1976, ont
Ht> precisees des traces d'habitation appartenant
aux cultures d'Ariuşd-Cucuteni, Coţofeni et Wietenberg. Les deux derni4!res ont ete mises en evidence par ~es traces sporadiques, qui ne forment
pas des couches bien distinc~.
La culture de type Ariuşd est mise en evidence
par une couche de culture· de totit au plus 1,50 m
d'epaisseur, avec trois niveaux principaux d'habitation (I-II-III). Dans le nive~u superieur ont

ete observes en 1978 deux ,.sous-niveaux" (lUa
et Illb). Au bord de NE, le site a ete fortifie a
l'aide d'un fosse de defense qui delimite l'enceinte
du site a environ ··a,5 ha. L'ouverture actuelle du
fosse est d'environ 7 m, et sa profondeur maximale de 1,60 m. Les trois niveaux: d'habitation de
ce site peuvent etre considerees comme appartenant a la phase Cucuteni A2, selon. la periodisatlon de VI. Dumitrescu, ou bien A2 et A3a, conformement a la recente classification de A. Niţu.
Les habitations a platforme apparaissent dans
le niveau moyen et superieur (II-III), pour la
structure ligneuse des planchers d'argile etant utilises des bois faconnes (poutres·, planches). Quant
a l'habitation no. 1 du niveau Illb, il faut gbserver que pendant la campagne des fouilles de
1979 ont egalement ete identifiej; les trous des
piliers qui soutenaient les murs et le toit. De cette
maniere, ont a pu preciser le plan d'une maison
n!ctangulaire d'en\iron 7,20X6,20 m, avec deu.x
chambres de dimension a peu pres egale.
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Săpăturile

arheologice de la
din Vale
jud.

Costeştii

Dimbo"iţa

De mai multă vreme există în colecţia Muzeului Judeţean Dîmboviţa o serie de materiale ceramice provenite din descoperiri întîmplătoare făcute pe raza
localităţii Costeştii din Vale, la care se adaugă şi diferite
informaţii privind mai multe obiective de interes arheologic. Verificarea tuturor acestor
date a fost făcută in cursu] unei periegheze
efectuate de subsemnatul împreună cu Petre
Diaconescu de la Muzeul din Tîrgovişte. Cu
ocazia cercetărilor de suprafaţă, efectuate în
luna mai 1979, au fost identificate pe teritoriul şi în imediata vecinătate a localităţii
respective, mai multe obiective arheologice,
dintre care două ne-au atras în mod deosebit atenţia, proiectînd in consecinţă executarea unor săpături, cu atît mai mult cu cit
situaţia din teren impunea într-o anumită
m[lsură şi :;alvarea acestor obiective.
Cu puţină vreme înainte, de inceperea
companiei întreaga zonă în care se află comuna Costeştii din V ale fusese afectată de
două puternice inundaţii cauzate de revăr
sarea Dîmboviţei, Sabarului şi Argeşului,
ceea ce a îngreunat în. bună măsură curl';ul
cercetărilor noastre.
Cercetările au fost începute în punctul nut
mit "La livadă", aflat la marginea de vest a
localităţii, pe malul stîng al Sabarului, în
locul unde acesta descrie un meandru foarte
accentuat. Au fost trasate două secţiuni : S1
de 15 X 1,5 m, orientată către NVN 6 300%0
şi Su de 10 X 1,5
m, perpendiculară pe
prima. Secţiunile urmau să străbată aşeza
rea pe axele longitudinal şi transversal şi să
ofere astfel o cît mai completă imagine a
stratigrafiei obiectivului.
Situaţia stratigrafică, aşa cum a fost înregistrată pe profilul de vest al SI, se prezinăt în felul următor :
- Imediat peste prundişul aluvionar se
întinde un strat de lut de culoare vineţie,
reprezentînd solul virgin ce se află la
--1,80 m de nivelul de săpare ;

Deasupra solului viu se află un strat
cultură constituit din pămînt negru-cenuşos cu urme de ardere intensă pe alocuri
şi în care se găsesc fragmente ceramice, oase
de animale, pietre, bucăţi de chirp!c şi căr
-

de

bune, intreaga depunere avînd o grosime
medie de 0,30 m ;
- Peste aceasta se întinde un strat gros
de circa 0,80 m de nisip amestecat cu dungi
de mîl castaniu inchis şi lut galben, documentînd o inundaţie foarte puternică ; din
punct de vedere arheologic depunerea
aceasta este sterilă ; .
- Urmează un strat de pămînt negru mă
zăros cu o grosime de 0,30 m în care· se gă
sesc cioburi, chirpic, pietre, documentînd o
altă etapă de locuire. In cadrul acestui strat
au fost distinse pe baza materialului şi a
unor resturi de locuin_ţă, două niveluri ;
- Depunerea următoare este un humus
vechi, gros de circa 0,15 m, deasupra căruia
se întind două straturi de mîl, un humus
actual şi, în sfîrşit, milul adus de apele Saharului în timpul inundaţiei ce a . precedat
deschiderea săpăturilor.
Aşa cum am arătat deja, urmările inundatiilor, dintre care în primul rînd amintesc nivelul ridicat al pînzelor freatice, au creat
numeroase dificultăţi observaţiilor stratigrafice, ca şi cercetării unor complexe aparţi
nînd primului nivel. Astfel două gropi ce au
putut fi surprinse ca pornind din nivelul inferim· nu au putut fi cercetate fiind siliţi să
ne rezumăm la simpla lor înregistrare.
Materialul arheologic aparţinînd primului
nivel constă în primul rind din ceramică, gă
sită din păcate într-o stare
de conservare
pl"ecară datorită umidităţii excesive. După
pastă şi ardere se deosebesc trei categorii :
fină, intermediară şi de uz comun. Formele
ce au putut fi reconstituite sînt următoa
rele : - ceaşca cu o toartă, uneori bandată,
lucrată din pastă fină şi mai rar
intermediOifă, castronul cu sau fără toartă, cu marginile arcuite spre interior, din pastă fină şi
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intermediară, vasul cu corpul bombat cu gîtul înalt şi marginea uşor răsfrintă. Decorul
este constituit din linii orizontale sau verticale, incizate şi dispuse sub marginea şi, cel
mai adesea, pe umărul ceştilor, uneori in
combinaţie cu o linie în zigzag trasată foarte
stîngaci, împunsături punotiforme nau triunghiulare, alveole. Tot prin imprimarea pastei au fost decorate şi vasele cu corpul bombat sau c.astroanele, acestea avind şiruri de
impunsături pe umăr sau crestături pe buze.
Aproape toate fragmentele ceramice aparţi
nînd categoriilor intermediară şi de uz comun - de la castroane sau vase cu corpul
bombat - , prezintă şi decorul striat executat cu măturica. Decorul plastic este reprezentat prin briuri crestate aşezate imediat
sub buză, proeminente şi pastile aşezate
grupat - cîte 2-3 - , pe umerii vaselor.
Cele mai apropiate analogii pentru eeramica din nivelul inferior de la Costeştii din
Vale le găsim în staţiunea Tei de la Bungetu şi anume in nivelul I al sălaşului de
acolo şi care reprezintă, aşa cum am incercat să arăt cu cîţiva ani în urmă, cel mai
vechi aspect cunoscut astăzi al culturii Tei.
In ce priveşte al doilea strat de cultură din
aşezarea de la Costeştii din Vale, acesta se
oompune din două nivele, din care primul a
fost atribuit, pe baza materialului ceramic,
secolelor II-III e.n.; iar al doilea sec.
XVII-XVIII.
Cel de al doilea obiectiv arheologic cercetat în teritoriul comunei Costeştii din Vale
se află in punctul numit de localnici ,;Mă
gura". Aşeealrlea preistocioă, identificatu in
acest loc in cursul perieghezei din mai, se
află pe un bot al terasei drepte a Sabarului,
la circa 300 m vest de aşezarea de la "Livadă". Terenul mai ridicat cu aproximativ
2 metri faţă de lunea Sabarului nu a fost
atins de apele de inundaţie.
Staţiunea, după zona de pe care au fost
culese cioburile, ocupă o suprafaţă destul de
mare, aflîndu-se însă, in cea mai mare parte,
în mijlocul .terenurilor cultivate ale I.A.S.
Titu. Ca atare, săpăturile au fost efectuate in
marginea de răsărit •a staţi unii care se confundă cu însăşi marginea terasei Sabarului.
A fost deschisă o secţiune S de 15 X 1,5 m
orientată E-'-V, perpendiculară pe marginea
terasei, ulterior· fiind desfăcută şi o casetă
Su pentru cercetarea in suprafaţă a unui
complex.
Observaţiile stratigrafice au p<!rmi<; identificarea unui singur strat de cultură con~tituit dintr-un pămînt negru-cenuşos cu o
grosime de circa 0,30 m, intercalat intre humusul actual ~,.i olnl virgin r0prezentat de
un lut galben-cafeniu. ·
In cursul săpclturii atf fost surprinse trei
complexe arheologice: Primul era constituit

dintr-un grup de cioburi şi fragmente de
chirpic, care zăceau la -0,43 m, iar cel de
al doilea dintr-un grup mai mare de cioburi,
provenite de la 3 vase mari, zăcînd la
-0,35 m (menţionez că, terenul fiind în
pantă uşoară de la vest spre est, ambele
complexe aparţin de fapt aceluiaşi nivel).
Cel de-al treilea complex era o groapă cu
diametru! de 0,60 m la gură şi care se adincea în pămîntul viu pînă la -0,75 m de la
nivelul de săpare al secţiunii, avînd o adîncime reală de 0,40-0,45 m. Pe fundul gropii
se ·Bifloo trei cioburi atipice, bucăţi de chirp1c
şi granule de cărbune. In strat se găseau numeroase materiale arheologice, ceramică foarte fragmentată - , pietre, chirpic şi căr
bune, documentind, alături de cele trei complexe, existenţa unei aşezări.
Din punct de vedere cultural cronologic,
aşezarea se încadrează in epoca bronzului intr-o vreme corespunzătoare culturii Glina
către care trimit fragmentele ceramice descoperite. Pe bam cioburHor găsite ceramica
se imparte in cele trei categorii obişnuite
pentru epoca bronzului, formele principale
fiind vasul bombat cu git înalt şi gură evazată uşor, castronul. Singurele element~ de
decor sunt reprezentate prin brîu simplu
dispus pe umărul vaselor şi proeminenţe organice. ln lipsa decorului specific culturii
Glina (este vorba de cunoscutele găuri buton), nu putem atribui aşezarea de la "Mă
gură" acestui mediu cultural, deşi calitatea
pastei şi formele reconstituite sunt foarte
apropiate celor din cultura Glina. Pe baza
altor descoperiri similare din zona Dimboviţa, mai puţin cunoscute pînă acum, atribuim, deocamdată sub rezerva viitoarelor
cercetări, aşezarea de la Măgură intr-o vreme
corespunzătoare sfîrşitului culturii Glina.
Incheiem prezentarea preliminară a rezultatelor săpăturilor de la Costeştii din Vale
adăugînd că, la partea superioară a stratului
de cultură de pe Măgură au apărut şi trei
fragmente ceramice .aparţinînd culturii Basarabi.
THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
FROM COSTEŞTII DIN VALE
DIMBOVIŢ A COUNTY
ABSTRACT
In the year "1979 on the teritory of the villagc
Costeştii din Vale (Dîmboviţa county) two prehistoric settlements were investigated.
In the first one was identified a level belonging
to thc beginning of the Tei culture - phase TeiBungetu. Over this were discovered sherds from
the 11""-III'" centuries and from the XVII th_
XVIII lb centuries·.
In the second settlement was discovered a
pottery with analogies in the Glina culture. Sporadically appeared also ceramics belonging to the
Basarabi culture.
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Consideratii arlteologice priviljld
aşezarea din epoca bronzului
de la Peteni
Jud. (o-vasoa

Aşezarea din epoca bronzului, peste care
s-a- suprapus un cimitir din epoca prefeudală (secolul al XII-lea), este situată la capătul sud-vestic al satului Peteni (comuna
Zăbala) jud. Covasna, pe terasa unui piriu.
Pe acest teren mai ridicat şi inconjurat la
nord de un piriu iar la sud de mlaştini, s-eu
stabilit în epoca bronzului purtătorii culturii
Noua.
In cursul săpăturilor executate în anul
1978 şi 1979 obiectivul principal a fost desvelirea cimitirului prefeudal şi din aceac;tă
cauză a fost cercetat numai atit teren cit au
ocupat mormintele cimitirului. Terenul fiin<f
deranjat de morminte, locuinţele din epoca
bronzului au fost in majoritate distruse, la
marginea nordică a cimitirului însă, s-au
păstrat intacte cîteva bordeie şi un material
bogat de resturi de cultură materială, care
au format inventarul bordeielor. Aceste resturi ne ajută la incadrarea justă a aşezării
şi la cusoaşterea aspectului culturii materiale la sfîrşitul epocii bronzului din sud-estul
Transilvaniei.
In campania de săpătură din anul 1978 au
fost dezvelite două bordeie de formă drept
tunghiulară1, iar în anul 1979 numai o singură locuinţă, dar cu dimensiuni mai mari.
Locuinţa a fost găsită la marginea nordică a
aşezării în casetele nr. 30, 33, şi s-a păstrat
numai jumătate fiind deranjată de două
morminte din epoca prefeudală (M. 178179). Locuinţa este de formă dreptunghiulară, cu axa lungă E-V. Partea de sud alocuinţei
a fost distrusă de mormintul
nr. 178/a. Delimitarea locuinţei s-a putut
realiza pe baza podelei de lut bătătorit, acoperită cu fragmente de vase şi oase de animale. Vatra de formă circulară, făcută din
lut, a fost aşezată la mijlocul locuinţei şi nu
s-a păstrat intactă (fig. 1). Inventarul bor17 -Materiale

şi cercetări

deiului constă din fragmente din diferite tipuri de vase care sînt făcute cu mina, din
pastă compactă sau poroasă. Sînt vase
cu
buza dreaptă, cu pîntecele puţin bombat şi
cu fund plat ; sînt cu şi fără decor, prevă
zute cu patru toa1'te mici. Astfel de vase întregi se află în colecţia muzeului din
Sf. Gheorghe descoperite fiind îhtimplător cu
ocazia aratului pe acest loc, deja la începutul secoluluf!.
Ornamentele folosite sînt : briu alveolat
sau crestat, incizii, butoane, împunsături cu
unghia şi decorul cu mătura (Besenstrich)
(fig. 4/l-4). Au mai fost găsite şi fragmente
din vase prevăzute cu două toarte supl'ainăl
ţate, trase din marginea vasului. Partea superioară a toartelor se termină într-o creastă
sau într-un buton cilindric (fig. 4/6).
In afară de acest material ceramic, in casetele săpate au mai fost găsite multe fragmente de vase şi unelte de uz casnic, care
aparţin locuinţelor distruse cu ocazia săpării
mormintelor cimitirului prefeudal. In caseta
nr. 50 la o adîncime de 1 m a fost gjisită o
amforă aproape întreagă (numai o bucată ii
lipseşte din margine). Amfora .a fost găsită
izolat şi a fost aşezată cu gura in sus. Are
gît cilindric, prevăzut cu două toarte cu pintec bombat şi fundul plat. Corpul vasului
este ornamentat cu linii geometrice incizate.
Dimensiunile : înălţimea= 28 cm ; diam.
gurii= 10 cm ; dLam. fundului- 8 cm
(fig. 2).
Uneltele sint făcute din os, piatră şi din
lut ars. Uneltele din os sint ace şi sule, capete de omoplate de bou crestate şi alte
obiecte cu destinaţie necunoscută. Uneltele
din piatră sint : lame, răzuitoare şi pietre de
măcinat, confecţionate din rocă dură de culoare sură, din bazalt. Uneltele de lut ars
sint reprezentate prin prisnele de lut.
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Fie. 1. Peteni. Planul locuinţei. din C 3~3.
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caracteristice pentru etapa timpurie a culturii Noua. Din acest fapt reiese, că aşeza
rea a avut mai multe etape de dezvoltare,
care pînă acuma nu au fost constatate stratigrafic.
Aşezarea are o mare întindere. Se extinde mai ales spre nord, iar cimitirul prefeudal se extinde în direcţia est-vest aşa încît s-au păstrat părţi intacte din aşezare,
care permit ca restmile de cultură ale aşe
zării să se poată studia in situ.
Deocamdată ne limităm numai la însemnătatea unor aspecte ale acestei culturi, care
numai în ultimii ani a format obiectivul de
cercetare al specialiştilor, care se ocupă cu
epoca bronzului a Transilvaniei.
NOTE
1 Z. Szekely, in Materiale şi cercetări arheologice, A X III-a sesiune de rapoatte, Oradea, 1979,

p . 71.
2

Idem, StComSibiu, 12, 1965, pl. 1/4, 10.
Idem, Aluta, 1970, fig. 7/1-3.
" Idem, in Materiale ... , Oradea, 1979, p. 72.
a I. Nestor, in Istoria Romdniei, I, Bucureşti,
1960, p. 131 ; A C. Florescu, ArhMold, 2-3·, 1964,
3

Fig. 2. Peteni.

Amforă.

p. 164.

Materialul ceramic este variat şi bogat. Pe
tipurile de vaS'e deja cunoscute, in anul
acesta a apărut un nou tip de Vl;\5, amfora cu
două toarte. Forma ei se inscrie in tipul vaselor cu gîtul înalt şi toarta înaltă, cunoscute
din perioada timpurie a epocii bronzului, din
cultura Schneckenberg şi Ciomortan3 . Prin
urmare arată o tradiţie legată de cuHurile locale din epoca bronzului timp -riu din sudestul Transilvaniei. In campar.i 'l de să pătură
din anul 1978, ca şi în anul 1979, au fost gă
site fragmente de vase de aspect de cultură
din prima vîrstă a fierului'• (Hallstatt
fig. 3/1-5). Un fragment decorat cu triunghiuri cu capetele petrecute prezintă un ornament caracteristic pentru cultura Ciomortan (fig. 3/1, fig. 4/5). Acest fapt arată că
materialul ceramic găsit în aşezarea de la
Peteni a păstrat unele forme şi ornamente caracteristice pentru culturile atestate la începutul epocii bronzului în acea stă regiune.
In anul 1962, cînd s-a făcut verificarea
aşezării, s-a constatat că unele locuinţe sînt:·
de tip cermşar5. !n cursul săpăturilor din anii
1978-79 nu au fost găsite cenuşare, numai
locuinţe dreptunghiulare cu vatră făcută din
piatră sau din lut. Cenuşarele sînt c::msiderate
lîngă

ARCHAEOLOGICAL CONSIDERATIONS
ABOUT THE BRONZE AGE SETTLEMENT
FROM PETENI (COVASNA)
ABSTRACT
On the South-West boundery region of Peteni,
on the terrace of the banks of the brook was
brought to light a settlement from the Bronze Age,
belonging to the Noua Culture. On this place were
buried the beares of Bjelo Brdo Culture in the
12 century A.D . During the excavation were
discovercd rectangular houses wich contained fireplaces roade of stone or clay. In them were eeramic fragm ents, tools of stone and clay and graters.
The shape of the pottery, especially a doublc
handled, engraves amphora showed that the local
earlier Bronze Age, especialy some types of pots,
were kept from Ciomortan Culture. The pottery
belonging to the Early Iron Age shaw us that the
settlement was inhabited a long period. Final
chronological conclusions could be taken only after
researching of the whole settlement.

,_

EXPLANATION OF THE FIGURES

Fig. 1. P eteni. The ground plan of excavation
place of C 30-33.
Fig. 2. Peteni. Amphot·a.
Fig. 3. Peteni. Fragments of pottery.
Fig. 4. Peteni. Fragments of pottery.
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Fig. 3. Peteni. Fragmente de vase.
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Fig. 4. Peteni. Fragmente de vase.
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Raport asttpra cercetărilor
de la O arta de Jos
Jud. Maramure,

Cercetările sistematice de teren întreprinse
in ultimii ani in Depresiunea Sălajului, zonă
aproape total necunoscută din punct de vedere arheologic in trecut, au dus la descoperirea a numeroase vestigii, dintre care cele
mai vechi aparţin epocii neolitice, iar cele
mai recente perioadei feudale timpurii.
In cadrul acestor cercetări a fost identificată, în toamna anului 1970, in hotarul comunei Oarţa de Jos. jud. Maramureş, staţiu
nea din punctul VUceaua Rusului, care se
află la aproximativ 2 km nord-vest de localitate, fiind un deal nu prea inalt, ce se continuă spre nord cu rtdicături mai pronunţate,
inspre sud avind o pantă mai lină, ce ajunge
pînă în apropierea pîrîului nwnit Valea Orţiţei.

Săpăturile efectuate in acest punct in anii
1971, 1977 şi 1978 au stabilit că urme arheologice mai consistente se păstrează doar în
partea mai joasă a pantei sudice, unde există
un teren cu o înclinare redusă, în celelalte
porţiuni ale dealului stratul de cultură dispărînd din cauza eroziunilor puternice. In
secţiunile (S.I-V) şi suprafeţele săpate în
aceste campanii au fost găsite resturi ce
aparţin epocii bronzului şi mileniului I e.n.
Cercetările din anul 1979 au avut ca scop
descoperirea de noi materiale arheologice,
verificarea stnatigrafiei obţinute anterior, lă·
murirea problemei extinderii locuirii din staţiune1.
Secţiunea VI (S. VI), cu o orientare estvest, a fost trasată paralel cu S. IV şi V, la
11 m sud de· prima (dimensiuni 54,20/1,5 m).
In cadrul secţiunii au putut fi evidenţiate în
mod foarte clar două stl'laturi de cultură distincte. Stratul inferior, cu o grosime de
0,10-0,30 m, este format dintr-un lut nisipos, de culoare gălbui-cenuşie. El n-a apărut
decît între m O şi 5,70 respectiv 17,85 şi
36,40. In strat a fost descoperit un număr
relativ mic de fragmente ceramice care, pe
baza tipurilor de vase din oare provin şi a
ornamentaţiei lor specifice, pot f. atribuite

cu toată certitudinea culturii Wietenberg,
faza Il. Stratul superior, format dintr-un lut
negru-cenuşiu, apare pe toată întinderea secţiUI!lii, grosimea lui variind
între 0,05 şi
0,65 m. Materialul arheologic găsit în acest
strat, constind în special din fragmente ceramice, este mult mai bogat şi aparţine în
totalitate culturii Suciu de Sus. In cadrul
stratului au fost surprinse, în carourile 1 şi
2, urme slabe de chirpici, împreună cu resturi de ardere, în carourile 6 şi 7 urmele unei
vetre deschise, iar între m 23,50 şi 30 a apă
rut o agolmerare mai accentuată de chirpici.
In această porţiune şi ooncentrarea de fragmente cer amice era mai mare.
Prezenţa mai masivă
a chirpicului şi a
fragmentelor ceramice indica existenţa în
acest loc a unui complex de locuire, fapt ce
a determinat deschiderea pe latura sudică a
secţiunii a unei casete (CA), cu dimensiunile
de 8,50/4,50 m.
In casetă, la adincimea dintre 0,20-0,40 m
s-au găsit puţine materiale arheologice. Intre
0,40-0,60 m numărul fragmentelor descoperite a cresout simţitor, multe dintre ele
fiind decorate cu motive tipice Suciu. Intre
0,60-0,80 m, la baza stratului superior, a fost
identificat nivelul de chirpici. Aici au fost
descoperite un număr foarte mare de fragcmente ceramice, pr·ecum şi cîteva vase parţial sau total întregibile, toate aparţinînd culturii Suciu de Sus. Dintre formele întregibile
remarcăm mai multe variante de ceşti, două
vase bogat ornamentate, cu marginea râsfrîntă în exterior, gîtul înalt şi corpul pîntecos, pe care sînt plasate proeminente spiralice inalte; dispuse în cruce, precum şi un mic
vas de formă tronconică, ce are in partea sup::rioară un guler perforat prin două grupuri
de cîte două orificii. Multe din fragmentele
ceramice găsite prezintă urme puternice de
arsură secundară, unele fiind chiar vitrifiate. Tot la baza stratului aq fost descoperite
un număr redus de oase de animale şi o cantitate mare de cărbune. In două locuri, la
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0,80 m, au fost surprinse porţiuni de arsură
mai pronunţate. In apropierea uneia dintre
ele au fost găsite resturile unei bîrne carbonizate, ce se adincea in pămîntul viu. Cu
excepţia unei mici gropi, probabil de stîlp,
ce a apărut în casetă, şi a două gropi, tot de
mici dimensiuni, identificate in secţiune
n-au mai fost sesizate alte gropi ce pot fi
puse in legătură cu complexul de locuire.
Sub stratul Suciu este prezent şi in casetă
stratul Wietenberg, in care au fost găsite puţine fragmente ceramice.
In lipsa unor elemente pe baza cărora s-ar
fi putut s.tabili planul locuinţei, se poate
.doar preciza că ea era de suprafaţă foarte
probabil de dimensiuni apreciabile,' pereţii
şăi fiind construiţi
din materiale uşoare
poate nuiele, lutuite.
'
S~ţiunea VII (S. VII) a fost trasată perpendlcular pe S. VI, ea avînd dimensiunile
de 30/1,5 m. Scopul acestei secţiuni a fost
stabilirea intensităţii de locuire în zona cea
mai joasă a staţiunii, aflată in apropierea
Văii Orţiţei.

In secţiune n-a fost identificat decît un
singur strat de locuire, ce corespunde cu
stratul superior din S. VI, el fiind însă mult
mai subţire,. n~depăşind 0,50 m, înspre capătul sudic ajungînd
la 0,05-0,10 m. N-a
fost· descoperit nici un complex de Iocuire,
materialul arheologic fiind foart~ sărăcăcios,
in unele porţiuni ale secţiunii chhir iipsiild.

..
•
.

.
1

.,•

Pînă nu: demult, ·staţiunile cele i;riai: n~rd
vestice ale culturii Wietenberg, exceptlnd..:o
pe cea nesigură de la Lăpuş 2, erau cele din
zona văii CrasneFI. Descoperirile Wietenberg
de la O arţa de Jos, la care se adaugă şi cele
încă neexploa.rate de la Oarţa de Sus şi Nadiş4 extind acum limita cunoscută a ariei de
răspîndire a culturii.
Spre deosebire de teritoriile imediat irfvecinate sud-vestice, in Depresiunea Săla
jului evoluţia culturii Wietenberg se opreşte
la cea de a doua etapă a sa, ea fiind succedată aici, aşa mnn o arată in mod clar stratigrafia aşezării de la Oarţa de Jos, de cultura Suciu de Sus.
Cultura Suciu ,~e Sus este o prezenţă masivă in Depresiunea Sălajului.
Ea a fost
identificată in mai multe localităţi. Chiar la
Oaa;a de Jos, in punctul "Alac", există incă
o aşezare ce aparţine acestei culturii. Alte
staţiuni Suciu au fost descoperite la Bulgari,
Sîncraiu Silvaniei, Ariniş şi Oarţa de Sus, in
această ultimă localitate existind chiar mai
mul~ obiective ale culturii5.
Asupra începuturilor şi evoluţiei culturii
Suciu de Sus s-au emis numeroase păreri.
In rezumat ele converg spre două mai im-

pOrtante : una care susţine că această cultură evoluează. in mod exClusiv doar in perioada tîrzie a epocii bronzului şi reprezintă
o sinteză a altor· culturi, in principal a culturilor Otomani şi Wietenberg, şi o alta care
consideră că inceputurile culturii Suciu de
Sus pot fi paralelizate cu orizontul de depozite Hajdusamson-Apa, deci că datează încă
de la inceputurile perioadei mijlocii a epocii
bronzului, ea· urinînd apoi o evoluţie pe mai
multe faze, pînă la -inceputul perioadei Hallstaţt A16 . Trebuie precizat că ambele păreri
sînt specuhttive; mai .ales in ceea ce. priveşte
inceputurile culturii, neexistind probe ·arheologice sigure 1c!are să certifice una sau alta
din ipoteze;
·
Cele mai timpurii elemente de. dat-are pre'l'
c~se descoperite in ~şe~ări Suciu, ~um s,ir:ţţ
tiparul de pandanti'\;" de la_ Culciu Mic şi bră
ţara. cu secţiune semicirculară, ornamentată
cu benzi de linii şi ·romburi incizate de Ia
Boineşti7; ·aparţin perioadei Reinecke Bronz
C. Nici una din descoperirile Suciu de pînă
acum nu poate fi datată deci cu certitudine
intr-o p~ripadă anterioară orizontului de
depozite Ko$zider.
··
··
In liJ?:i~ unor precizări' privind fazele evolutive ale'· culturii Suciu de· Sus pe intreaga
sa arie de dezvoltare, realitatea stratigrafică
de la Oarţa. de ,Jos poate fi abordată in două
mo<f:uri, d~ferite, ~~l rezolvăr:i ce şe. exclud,
~n~ din a.«restea. este consider~rea lOc~j.:.
rii. Suci~ qi~ P~p~~siune:a 'Sălajului ca'
o consecţnţă · Ja penetraţiei cult&ii· ' intr~o
etapă Ulterioară fazeFsale de fonnare 1 :ea
devenirui' :Stăpînă peste o :parte a teritoriulUi
locuit anterior de purtătorii cult~rH-.Wieten
berg. In acest caz s-ar putea admite sincronismele Wietenberg I I - Suciu I şi Wietenberg III - Suciu II. Problema deschisă ar
rămîne aceea a precizării conţinutului celor
două faze Suciu.
In cazul in care descoperirile Suciu de la
O arţa de Jos provin in parte şi din etapa
cea mai timpurie a culturii, stratigmfia aşe
zării ar aduce un argument incontestabil
părerii că cultura Suciu de Sus este doar o
prezenţă relativ tirzie in cadrul epocii bronzului nord-transilvănean, evoluţia sa incepind după s~itul culturilor Otomani IIIIIA şi Wietenberg II. Un argument in acest
sens, fără ca el să fie absolut probatoriu, este
prezenţa in cadrul materialelor ceramice
Suciu de la Oarţa <12 Jos, dar şi in alte staţiuni, a unor elemente de fonnă şi de decor
ce îşi au originee in fazele II a culturilor
Wieten.beTg şi Otomani.
Rezolvarea satisfăcătoare a problemei in
discuţie va putea fi realizată doar in urma
unor noi cercetări. Rămîne cert insă de pe
acum că evoluţia culturii Wietenberg in păr
ţile cele mai de margine ale ariei sale nord-
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vestice încetează după faza a II-a a culturii,
locul ei fiind luat de cultura Suciu de Sus.
Intr-o primă etapă, teritoriile Wietenberg suferă o restrîngere relativ modestă, purtătorii
culturii fiind prezenţi,. aşa cum o dovedesc
cercetările din a~ezarea de la Derşida~. in
continuare, într-un spaţiu imediat învecinat
cu Depresiunea Sălajului. Foarte probabil, ca
urmare a vecinătăţii ariilor Suciu şi Wietenberg reapare in cultura Wietenberg ornamentul striat. Trebuie precizat însă că celor
două culturi le lipsesc importurile ceramice
reciproce. S..;ar părea că aceste culturi se află
pe poziţii de adversitate una faţă de alta. In
mod curio5 însă, aşezările lor sint neintărite,
iar majoritatea locuirilor Suciu din zonă sint
plasate pe poziţii puţin avantajoase din punct
de vedete al apărării, de cele mai multe 'ori
pe· dealuri C'U pante line,· în apropierea unor
văi mici, ~1şor de forţat de un eventual atacator.
Zona văii Crasnei a fost părăsită de purtă
torii culturii Wietenberg la sfîrşitul celei de
a treia faze de evoluţie a culturii. A<feastă
nouă r~trţngere a ariei culturii Wietenberg
a fost determinată de inaintarea dinspre vest
a culturii de mixtură Otomani IV şi dinspre
nord-est a culturii Suciu de Sus. Acum apar
aici aşezări, cum sint cele de la Doh şi
Cra5na9, iri. care sînt prezente materialele
ambelor culturi. Foarte· probabil, tot ·acum
sînt preluate de cultura Suciu de Sus o serie
de elemente tumulare.

Aşezarea Suciu de la Oarţa de Jos dăinuie
în această perioadă, locuirea de aici continuind pină la începuturile Hallstatt-ului

şi

timpuriu.
NOTE
1 I;'e lîngă .autorul raportului, la săpături a participat şi G. M. Iuga de la Muzeul din Baia Mare.
:.! M. Roska, Repertorium, p. 209, nr. 23, fig. 247.
3 K. Horedt, Dacia, N.S., 4, 1960, fig. 4
(harta
ariei de răspîndire a culturii Wietenberg) ; N. Chidioşan, Dacia, N.S., 12, 1968, p. 155 sqq.
4 C, Kacso şi ~- Lako, ActaMP,
4, 1980 (sub
tipar).
5 Ibidem.
6 Vezi enunţul diferitelor păreri la
T. Bader,
Epoca brunzulu~ în nord-vestul României, Bucureşti, 1978, p. 73 sqq.
7 Ibidem:"pl. 46/1 (Culciu Mic) şi 49/17 (Boineşti).
s N. Chidioşan, Cultura Wietenberg la vest de
Munţii Apuseni (rezumatul
tezei de doctorat),
Cluj~a,poca, 1979.
9 Cercetări inedite :e. Lako.

BERICHT UBER DIE FORSCHUNGEN
VON. OARŢA DE JOS,
BZ. 1\IARAMURESCH
ZUSAMMENF ASSUNG
Im Rahmen der bronzezeitlichen Siedlung von
de Jos -,- Vîlceaua Rusului wurden zwei
Schichten ent'deckt : die untere Schicht gehort der
Wietenberg II-Kultur an und die obere Schicht der
Suciu de Sus-Kultur. Diese Stratigraphie zeight
in deutlicher Weise dass, wenigstens in der Sălaj
Niederung, die Anfănge der Suciu de Sus-Kultur
jener der Wietenberg II nachfolgen, indem die
erste Etappe der Entwicklung hier gleichzeitig mit
Wietenberg III-Kultur ist,
Oarţa
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Săpăturile

DUMITRAŞCU

arheologice de la Biharea

Săpăturile arheologice din anul 1979 de la
Biharea au continuat pe cele efectuate in
anii 1977 şi 1978, la nord de cetatea de pă
mînt, la locul "Grădina CAP-Baraj". Au fost
săpate, spre sud, în continuarea suprafeţelor
At, A2 (1977, 1978) patru secţiuni (30X1 m)
.şi casetele aferente odentate pe direcţia
E-V, căzînd perpendicular pe albia piri ului
Ceşmeu.

1. DESCOPERIRI PREISTORICE

Neolitic. In poziţie secundară au apărut
cioburi neolitice răspîndite in toate complexele arheologice ulterioare care au pătruns în
nivelul de locuire neolitică (în descoperirile
de la sfîrşitul epocii bronzului, antrenate in
pămîntul de umplutură a gropilor dacice .şi a
locuinţelor prefeudale şi feudale timpurii).
Intr-un singur caz (in Caseta 2 (sud) aparţi
nînd de S-Ili) a fost parţial dezvelit colţul
unei locuinţe sau al unei gropi neolitice ce
se adincea în lutul galben nederanjat pînă
la 0,60 m.
Sfîrşitul

epocii bronzului

A 1. Mormîntul (?) nr. 5. La adincimea de t
0,40 m (S-I) in continuarea zonei cu descoperirile din 1976 şi 1978 a apărut, din nou o
ingrămădire

de cioburi de la sfîrşitul epocii
bronzului (Br. C-D, Reinecke) constind din
pereţi de vase mari (urne) de tipul cu proeminenţe dispuse in zona perimetrului maxim, avind virfurile indreptate opus, în sus
şi în jos; ceşti mici ornamentate cu proeminenţe şi fragmente de vase-cuptoare portative. Se remarcă două fragmente de căni de
culoare cenuşie, ornamentate cu caneluri şi
un fragment de vas mare (urnă ?) ornamentat pe pîntec cu caneluri late şi cu motive
în formă de raze (se păstrează numai o parte
~in motiv) obţinute prin incizie şi excizie
(fig. 1) 1•
18

-· Materiale şi cercetări arheolOClee - cd. 11

2. Mormîntul (?) nr. 6. Intr-o groapă prela 0,40/0,50 m şi adil)cindu-se
pînă la 0,60/0,70 ·m au fost descoperite numeroase fragmente ceramice, de acelaşi fel
cu cele descrise mai sus, datînd de la sfîrşi
tul epocii bronzuiui (Br C-D, Reinecke). Concentrarea cioburilor, care lasă impresia că au
fost "aruncate pachet", deodată, in groapă şi
asemănarea gropii cu cea descoperită alături
de urna M-1 (1966) ne îndeamnă să nu excludem ipoteza că şi această groapă face
parte din sistemul de descoperiri (funerare ?)
de tip Br C-D dezvelite la Biharea (fig. 2).
B. Materiale ceramice de aceeaşi factură
au fost descoperite imediat sub stratul vegetal (0,25-0,40 m ; S-Ili şi Cl;I.Seta 1 (sud) a
acestei secţiuni) printre rămăşiţele unei locuinţe sau a unei construcţii de cult, foarte
distrusă, străpunsă fiind de nivelele de locuire ulterioare. Au fost prinse citeva fragmente de chirpic în situ indicînd vag o construcţie de formă patrulateră (?), un mic .,depozit" (?) constînd dintr-un vas şi mai multe
greutăţi piramidale de lut ars, porţiuni de
la pereţi (?) de lut, constind din bucăţi mari
de chirpic între care s-au descoperit un .,colac" de lut ars şi două fragmente de liptturi
de lut ars provenind, după cite se pare, de
la un perete şi de la o podea sau vatrd. Pe
aceasta din urmă au fost scrljelate patru
linii verticale dezordonate (?) (flg. 3).
Aceste descoperiri, ce nu mal sint elemente
ale culturii Otomani din epoca bronzului
timpuriu şi mijlociu, se inscriu in nivelul
cronologic al descoperirilor din epoca bronzului tîrziu (Br C-D) şl inceputul Hallstattului (Ha A1), acoperind "golul" dintre culturile
bronzului mijlociu şi cultura Gava, in nordvestul României, in speţă în Crişana. Ele sînt
astfel elemente culturale ne-Otomani şi preGava, contribuind, pe măsura lor, la cunoaş
terea şi identificarea acestui nou orizont cultural. Transformările petrecute la sfîrşitul
epocii bronzului şi începutul Hallstattului
lungă, apărută
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Fig. 3. Biharea,

Ceramică

fl?,

de la

vor conduce gradual la înţelegerea procesului de inchegarea culturii unitare tracice din
Hallstattul timpuriu şi mijlociu. La inţelege.,
rea acestui proces contribuie, pe măsura lor,
şi descoperirile amintite de noi mai sus.
II. DESCOPERIRI DACICE
DE EPOCA ROMANA
In campaniile precedente de săpături au
fost dezvelite sistematic 22 2 de gropi, considerate de noi, ipotetic, ca morminte sau
gropi funerare. In campania de săpături a
anului 1979 au mai fost cercetate încă 6
gropi, pe care le adăugăm, ca ipoteză de
lucru; celorlalte, ca făcînd parte dintr-un
· eventual cimitir dacic de epocă romană.

~~~

sfîrşitul

e

~

epocii bronzului (Br. C-D),

Mormîntul(?), groapa nr. 23
Groapă in formă de
adinceşte pînă la 1,30

sac, cu C/J de 1,60, se
m. In gropi au fost
,găsite amestecate fragmente ceramice dacice
tradiţionale prevenind de la oale-borcan ornamentate cu briu alveolar şi din categoria
celor lucrate la roată din pastă fină de culoare cenuşie şi cărămizie, acestea din urmă
caracteristice epocii romane.
Mormintul (? ), groapa nr. 24

Sub stratul vegetal, la 0,40 m a fost prim:
conturul unei gropi in formă de sac, cu C/J de
1,22 m, care se adinceşte pină la 1,40 m de
la nivelul actual de călcare. Fragmentele ceramice descoperite se împart in cele două
grupuri bine conturate din punct de vedere
tehnologic : ceramică dacică tradiţională, lucrată cu mina din pastă poroasă şi ornamen-
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caracteristic şi ceramlCa cenuşie şi că
la roată, tipică pentru epoc:.l
provinciei romane Dacia. In cadrul ceramicii
cărămizii amintim un fragment ornamenta1
cu striuri (linii simple) peste care s-a tras 0
bandă de linii în val.

tată

rămizie lucrată

Mormîntul (?}, groapa nr. 25 (fig. 4)

La 0,60 m adîncime de la nivelul actual de
călcare se conturează o groapă în formă de
sac, cu (/) de 1,10 m, cu gura, pereţii şi fundul perfect păstraţi, deci fără nici o urmă de
surpare, ceea ce poate indica acoperirea gropii imediat după să pare, deci ca o acţiune
organizată. Se adîncea pînă la 1,90 m de la
actualul nivel de călcare. S-au descoperit
fragmente ceramice lucrate cu mîna din pastă .
poroasă ornamentate tradiţional şi ceramică
cenuşie şi cărămizie modelată la roată din
pastă fină . .In pămîntul de umplutură negrulutos, cu bucăţi de lut şi straturi negre di>
cenuşă şi arsură, cu oase de animale, alături
de ceramică s-a mai găsit un fragment dE'
mărgică {?) din sticlă albastră.
Mormîntul(?), g1·oapa nr. 26

Sub stratJul vegetal la adîncimea de 0,40 m
a apărut gura unei gropi care e adîncea pînă
la 0,90 m. Este mai largă la gură ( (/) 1,40) şi
mai îngustă la fund ( (/) 1,28 m). Alături de
cioburile dacice lucrate cu mîna şi la roată,
de epocă romană, s-au găsit antrenate şi cio··
buri de la sfîrşitul epocii bronzului, începutul Ha.
Mormîntul(?) groapa nr. 27

La adîncimea de 0,50/0,55 m sub stratul
vegetal a apărut gura unei gropi ce se adincea pînă la 1,00 m de la actualul nivel de

DUMITRAŞCU

călcare . Parţial a fost străpunsă, în partea
superioară, de lucrările adînci de grădinărie.
Este aşezată spre vest, mai aproape de zona
salariilor şi a răsadniţelor din Grădina CAP.
Alături de ceramica dacică de epocă romană,
lucrată cu mîna şi la roată, s-au găsit, antrenate şi cioburi de la începutul epocii
bronzului şi începutul Ha, în pămîntuiJ. d&u mplutură.

Mormîntul (?) groapa nr. 28

Sub pămîntul de umplutură a unei locudin secolele VIII-IX, de la nivelul podelei în jos, a fost prins conturul unei gropi.
Groapa se compune din două compartimente
sau poate avem de-a face cu două gropi,
între ele existînd la fund un prag. Diferenţele uşoare de adîncime întăresc o astfel de
afirmaţie. Groapa dinspre sud are 1,76 m
adincime, de la actualul nivel de călcare, iar
cea dinspre nord-est are 1,87 m adincime.
Prima dintre gropi, cea dinspre sud-est, este
mai mică şi are urme de ardere pe pereţi,
greu observabile din cauza arderii superficiale care a lăsat urme uşoare în pămîntul
friabil. Stratul subţire de lut ars se desprinde la cea mai mică atingere de pe pereţii
din fundul gropii. S-ar putea ca arsura să nu
fie intenţionată şi să se fi produs numai la
aruncarea conţinutului fierbinte (?) în gropi.
Conţinutul celor două gropi este cel cunoscut : ceramică dacică de epocă romană lucrată cu mîna şi la roată, aceasta din urmă
din pastă cenuşie şi cărămizie. Repertoriul
formelor este variat şi dă impresia unei olă
rii de excepţie (?), mai ales în ce priveşte
vasele lucrate cu mîna (fig. 5). Ca şi în majoritatea celorlalte gropi, toate sînt sparte.
găsindu-se numai fragmente. Se pare că

inţe

Fig. 4. Biharea. Groapa nr. 25 cu material dacic de
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nu mai aparţine ceramicii clasice dacice au
de epocă romană lucrată cu mîna, ci este mai
tîrziu. Se datează, pînă la noi descoperiri care
să-1 circumscrie mai precis, la sfîrşitul secolului al JIJ.,.lea

Fig. 5. Biharea. Vas-borcan dacic.

avem de-a face, în cazul cînd aces te gropi
sînt morminte, cu un mormînt dublu sau cu
două înmormîntări apropiate în timp.
III. DESCOPERIRI PREFEUDALE,
DE EPOCA ROMANO-BIZANTINA
A. La est de locuinţa din secolele V-VI
e.n. (v. mai jos) a fost găsit, răsturnat, la
baza stratului vegetal, poate transportat de
plug, un vas-borcan, neuniform, lucrat din
pastă grosieră, cu mult degresant, ornamentat pe pîntec în partea unde se contura o
uşoară formă bitronconică a vasului, cu un
şi?· de alveole. Prin pastă şi formă acest vas

Fig. 6. Biharea. Imaginea

locuinţei

şi

în secolul al IV -lea e.n.

B. Colţul de nord-vest al locuinţei din secolele VIII-IX a tăiat resturile unei vetre
(poate vatra unei locuinţe), aflată la adîncimea de 0,40 m, lînga care, spre sud, nedistruse de locuinţa feudală, s-au găsit trei vase
(un fel de mic depozit?), dintre care două
lucrate la roată şi un văscior tronconic miniatura! lucrat cu mîna. Cele două vase lucrate la roată sînt o cană modelată din pastă
fină cenuşie-plumburie, cu toartă şi un vas
bit1'0nconic acum, dar care are gîtul retezat
şi pe pîntec o urmă..de toartă, indicînd o cană
de la care, în vechime, s-a tăiat (poate după
ce s-a rupt) partea superioară, la fel lucrat
din pastă fină, de culoare cenuşie-plumburie.
Sînt vase tipice pentru epoca post-romană şi
se datează în secolul al IV-lea e.n., poate şi
la inceputul secolului al V-lea e.n. La acestea trebuie să adăugăm mici fragmente ceramice găsite în stratul vegetal (dar circumscriindu-se acestei descoperiri) lucr ate din
pastă fină cenuşie, ornamentate cu motive
lustruite şi un fragment ornamentat cu un
motiv stampat (acesta datînd mai degrabă
din secolul al V -lea e.n.).
C.

Locuinţa

din secolele V -VI e.n.

(fig. 6, 7)
La adîncimea de 0,45/0,50 m sub stratul
vegetal se conturează forma patrulateră a
unei locuinţe semiadîncite în pămînt cu dimensirunile .de 3,15X3,20 m, cu vatra aflată
la 0,85 m d'e la nivelul actual de călcare. Se
conturează şi stîlpii locuinţei : pe latura de

din secol le V-VI e.n., in timpul
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Fig. 7. Biharea. Imaginea locuinţei d in secolele V-VI e.n. după degajare.

est trei stîlpi, dintre care ].mul central mai
gros ; pe labura de vest trei stîlpi dintre care
cel din mijloc, central, este, la fel, mai gros
şi cîte unul pe latura de nord şi de sud. Pe
latura de sud locuinţa prezintă o decroşare,
lată de 1,10 m, probabil intrarea. !n colţul de
nord-est se conturează, de asemenea o mică
alveolă ("absidă") şi spre est o "laviţă" care
apare la 0,36 m şi se adînceşte pînă la 0,70 m,
apărînd ca un prag deasupra vetrei locuinţei.
In centrul locuinţei s-au găsit urme de vatră
de foc (cenuşă, cărbuni) şi cioburi.
In pămîntul de umplutură a locuinţei,
cvasiuniform, negru-măzăros, cu dîre de
cenuşă, au fost găsite peste tot bucăţi de vase
~i încă cîteva piese. Astfel inventarul locuinţei se compune din :
1.

Ceramică

a) Majoritatea ceramicii descoperite constă
din vase-borcan lucrate din pastă bună la
roată, zgrunţuroasă la pipăit şi ornamentate
(ornamente de lucru, tehnologice) cu pseudocaneluri groase în exterior şi "coaste" în interior. Fundurile sînt drepte, cu urme de tă
ietură cu sfoara de pe roata olarului. Buzele
sint faţetate în t r epte, ceea ce denotă nu
numai o bună cunoaştere a tehnologiei preparării şi modelării pastei, ci şi o îndelungată
practicare a olăritului, care a permis realizarea acestei rafinate modtelări a buzelor vaselor. Cu mici excepţii, şi fiind pare-se urmele
unor arderi :::ecundare cînd ceramlca are culoarea cărămizie, în absolută majorita te are
culoarea neagră (diferite nuanţe) sau cenuşie-negricioasă (diferite nuanţe).
b) In afară de oale-borcan au mai fost descoperite şi fragmente de la 3-4 castroane,
de tipul roman tîrziu, cunoscut, cu buza

dreaptă şi adusă spre interior. Şi aceste vase
sînt lucrate la roata rapidă, din pastă de
culoare cenuşie-negricioasă după ardere.
c) Alături de ceramica lucrată la roată
s-au găsit puţine fragmente de vase-borcan
lucrate cu mîna şi un vas mic cu picior, lucru.t cu Il15na din pastă grosieră.
2. In locuinţă au mai fost descoperite şi
alte cîteva piese de inventar :
din piatră : o gresie cu două laturi faţe
tate pe care se lustruia şi o cute din gresie
fină.

din os: un pieptene cu dinţiobilaterali păs
trat fragmentar, cu plăcile prinse cu nituri
de fier ; un fragment de corn (de bovină?)
tăiat la ambele capete şi două oase de cal
lustruite pe o faţă, din care se putea înjgheba un "jug" - o "menghină" pentru
prinderea unor piese ce urmau a fi tăiate,
ornamen·tate (de ex : piepteni)3.
din lut: s-a mai păstrat fragmentul unor
mici mărge1e (?) de lut şi un fragment dintr-o greutate de lut ars.
din metal: un cui (sau nit ?) de bronz şi
fragmente mici de la mai multe pie<>e de
fier, printre care s-ar putea reconsidera un
cuţitaş (spatulă ?) de fier. Materialul arheologic datează locuinţa în sec. V-VI e.n:•.
In pămîntul de umplutură au fost antrenate şi fragmente .ceramice neolitice, din
epoca b1:onzului şi dacice de epocă romană.
IV. DESCOPERIRI FEUDALE TIMPURII,
DE EPOCA BIZANTINA
A. Locuinţă din secolele VII-VIII e.n. Sub
stratul vegetal, la 0,50 m adîncime se conturează forma unei locuinţe patrulatere, care
se adînceşte apoi în pămînt pînă la 0,92 m.
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Fig. 8. Biharea. Imaginea locuinţei din secolele VII-VIU e.n. cu cuptorul de piatră dărîmat, In timpul săpăturilor.

Este o locuinţă semiadîncită în pămînt. Are
dimensiunile de 3,45 X 3,20 m. In colţul de
nord-vest, ·I a adîncimea de 0,87 m se conturează un cuptor din piatră , dărîmat (fig. 8).
Este lucrat din pietre de rîu, întregţ sau
sparte. Unele au fost arse şi din pricina focului au crăpat ulterior. In centrul cuptorului se concentrează o ingrăm ădire de căr
buni. Locuinţa are spre nord urmele a doi
stîlpi şi pe latura de sud încă o groapă de
stîlp. Spre sud de această groapă de stîlp
apare o altă groapă mică lunguiaţă şi o altă
urmă de stîlp în colţul de sud-est.
Dup ă
formă, locuinţa a avut acoperişul în două
ape şi în faţă o "pri spă" (?) sau un acoperiş ieşit spre sud pentru a proteja eventual
intrarea. Desigur este o ipoteză, indi.cată, în
urma apariţiei unui contur de continuare
pre sud a locuinţei cu un prag de 1 m .
Inventarul locuinţei este sărac, constînâ
dintr-un fund de vas şi cioburi găsite in pă 
mîntul de umplutură şi cîteva resturi de oase
de animale. Fragmentele ceramice provin
de la vase-borcan lucrate la roată din pastă
zgrunţuroasă ornamentate cu benzi de linii
simple şi în val care se datează în secolele
VII- VIII e.n. In "spatele" locuinţei, spre
nord, o groapă cu umplutura inferioară formată din cioburi dacice de epocă romană şi
parţial tăiate de locuinţa din secolele V-VI
e.n. a fost, la suprafaţă, umplută cu pămînt
în care se găseau multe oase de bovidee ce
par să provină' din aruncăturile locuinţei din
secolele VII-VIII e.n.

B.

Locuinţa

din

secolele

VIII-IX e.n.

(fig. 9).
La adîncimea de 0,40 m, sub stratul vegetal se conturează o locuinţă de formă pcvtrulateră (cu lungimea de 3,80 m şi lăţimea de
2,65 m) care se adînceşte pîn ă la 0,800,90 m. Pe latura de sud s-au prins în colţuri dou ă gropi de .stîlpi şi o altă groapă de
stîlp în colţul ele nord-est. C olţ'ul de nordvest al locuinţei şi centrul acesteia acoperea
o groapă daci~ă (groapa dublă - M ? - 28)
şi a fost .distrus la rîndul său de o gro apă.
pare-se modernă, în orice caz ulterioară locuinţei, în care s-au găsi t amestecate cioburi ce

Fig. 9. Biharea. Imaginea locuinţei din secolele
VIII-IX, sub care se afla groapa dacică (dublă ) .
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se înşintie de la descoperiri neolitice la cele
feudale timpurii. In partea de est a locuinţei,
lîngă peretele ei răsăritean s-a păstrat un
cuptor cu vatra din pietre amestecate cu lut
şi marginile {gardinile, pereţii) cuptorului din
lut frămîntat. Partea păstrată a cuptorului
are lungimea interioară de 0,75 m şi cea
exterioară de 0,89 m iar lăţimea interioară
de 0,56 m iar cea etxerioară de 0,83 m.
In pămîntul de umplutură a locuinţei semiadîncite au fost găsite cioburi feudale timpmii lucrate cu roata din pastă de culoare
neagră, negricioasă şi rar cărămizie folosind
ca degresant nisipul. Sînt omamentate cu
benzi de linii simple şi în val şi mai ales cu
striuri. Materialul descoperit permite plasarea acestei locuinţe din punct de vedere cronologic în secolele VIII-IX e.n.

C.

Locuinţa

din secolele IX-X e.n. (fig. 10)

La 0,35 m, sub solul vegetal s-a prins pata
ce contura o locuinţă de formă patrulateră
(4,80 m X 4,25 m), care se adîncea pînă la
0,82 m de la actualul nivel de călcare. Este,
de asemenea, o locuinţă semiadîncită in pă
mînt. Se pare că a ·a vut intrarea pe latura de
sud. Au fost prinse mai multe gropi de
stîlpi : două pe latura de est, trei pe latura
de nord şi unul în partea de sud (nu lîngă
perete, ci spre interior) a locuinţei. In lutul
peretelui de pe latura de răsărit a fost găsit
un cuptor. Cuptorul de lut (v. Fig. 11) are
lungimea parţială în exterior de 1,00 m şi în
interior de 0,72, iar lăţimea de 0,56 m şi respectiv 0,38. Diferenţa dintre dimensiuni, în
interior şi exterior o dau pereţii de lut aşa
cum au .putut fi degajaţi de pămîntul de umplutură şi de dărîmătmile suferite în ve-

Fig. 10.'

Biharea~

Imaginea

locuinţei

DUMITRAŞCU

chime. Cuptorul se află cu bolta la numai
0,47 m de la actualul nivel de călcare, sub
solul vegetal şi cu vatra la O, 73 m adîncime.
Pe latura de nord-est se pare că se aHa şi un
fel de "laviţă", un prag dte lut mai ridicat.
Nu a putut fi bine studiat din pricina săpă
turilor moderne care au afectat această latură a locuinţei.
Inventarul locuinţei se compune din ceramică şi cîteva fragmente de la piese de fier
puternic ruginite şi distruse. Ceramica este
formată din fragmente
de oale-borcan, lucrate cu roata şi ornamentate cu benzi de
linii în val, cu striuri, inclusiv cu striuri trase
pînă la fundul oalei sau cu striuri acoperite
pe umăr cu bandă în val şi un ornament realizat cu rotiţa, constînd din şiruri de mici
unghiuri sau patrulatere apăsate în pasta
moale a vasului. Pasta, de culoare neagră,
negricioasă şi mai rar cărămizie este degres ată cu nisip în celE;! mai des întîlnite cazuri,
dat• Şi
matet'lal calcaros pisat (scoici, calcar etc.). Ceramica descoperită permite datarea locuinţei în secoleJe IX-X e.n., fără a
se putea, deocamdată, spera o plasare în timp
mai strînsă.
In nici una din cele trei locuinţe feudale
timpurii nu a fost descoperită ceramică cenuşie sau cazane ele lut. Lipsa cazanelor de
lut indi că o plasare cronologică a acestor descoperili de l a Biharea înainte de contactul
cu pecenegii turci şi înainte de pătrunderea
descoperirilor de tip feudal maghiar arpadian spre est în Crişana şi Transilvania. Pînă
la eventualitatea găsirii altor materiale şi
obţine rii altor observaţii aceste descoperiri
~ e plasează înainte de secolul al Xl-lea.
Considemţii finale. Rezultatele cercetărilor
arheologice obţinute în anul 1979 la Biharea

cu

din secolele IX-X e.n., în timpul

săpăturilor.
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Cuptorul de lut di.n
IX-X .n.

în partea de s taţiune de la nord de cetatea
de pămînt, se adaugă celor din anii 1977 şi
1978 din acest loc şi prin m aterialul găsit în
complexe închise va putea furniza noi elemente comparative în eşalonarea cronologică
şi mai atentă a m aterialelor similare rezultate din straturi în săp ăturile din cetate. Ele
se înscriu într-o serie de descopeliri ce contureaz ă, prin m aterial concret, şi la Biharea,
o prezenţă autohtonă în această importantă
st aţiune arheologică din Crişana.
NOTE
1 Desenele figurilor 1-3 au fost executate de
colegul I. EmOdi din Oradea, căruia ii aducem şi
pe această cale mulţumirile noastre.
2 S. Dumitra şc u, Ziridava, 10, 1979, p. 195-214.
3 Această idee ne-a fost sugerată
de colegul
Jurcsâk T. de la Muzeul Ţării Crişuri lor. în urma
unor discuţii avute asupra semnificaţiei celor două
,,oase" care nu ni se păre au a fi "patine".
' S. Dumitraşcu, Ziridava, 10, 1978, p. Sll---100.

REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL
EXCAVATIONS FROM BIHAREA
The author presents the results obtained during
the research works from Biharea in 1979.
In a secondary position or in situ there were
discovered a level of neolithic material culture and

·19

· Materiale

şi cercetăr.l arheologice -

cd.

locuinţa

datînd din

secolele

from the end of the Bronze Age (Reinecke B r CD),
among which a fragment of a large pot grooved
and orned with incision of the Suciul de Sus type,
having similarities with the discoveries from Lăpu.ş,
Maramureş county; some Dacian holcs of the Roman period, having specific pottery stuff - traditional wheel made pottery, grey pottery and brickred pottery of Roman provincial structure. There
were also discovered dwelling vestiges, 4th centur-y
A.D. ceramics and there were completely revealed
four dwellings :
1. 5-6th century dwelliq.g of a
quadrilateral
form . half-d eepened in the ground where there
have been found rough grey ceramics or blac.\tish
made with a quick wheel, of a local traditional
provincial structure (late-Roman, Roman-Byzantine ).
2. 7-Sth century dwelling, of a quadrilateral
form with a stone kiln and only wheel made ceramics orned by strips of simple and waved lin s.
3. 8-9th century dwelling of a q uadrila t·al
form, wilh a stone-and-lay kiln and only wlwt•l
made ceramics orned by strips of simple and w 1 1 ti
lines a nd striations.
4. 9-lOth century dwelling of a qu ·•drll.l 11
form with a clay kiln and wheel mad
orned by strips. of simple and wav d
striations and some ornamental fr
,.the little wheel''.
In none of the la.st t hree dw llln
corvercd clay cauldrons chara l• 1'1
dwelling levels of the region
centuries or grey potteries.

2ii

www.cimec.ro

ELENA LAzURCA, GH. MANUCU-ADAMEŞTEANU

Noi descoperiri arheologice la Enisala
Jud. Tult!ea

In cadrul unui plan mai vast de cercetare
a satului medieval Enisala 1, in anul 1979 s-a
executat un sondaj pe un platou de la poalele cetăţii medievale 2, in punctul numit de
localnici "Palanca". Din perieghezele efectuate in această zonă, intr-o perioadă anterioară, de directorul Muzeului "Deltei Dună
rii", Gavrilă Simion, precum şi din cercetările de suprafaţă ale autorilor au rezultat
o serie de materiale ceramice ce indicau
existenţa unei aşezări din secolele XIV-XV.
Investigarea arheologică a zonei era impusă
şi de lucrările din acest punct. O parte din
teren fiind cultivat cu viţă de vie, in timpul
pregătirii acestuia pentru plantat, au apărut
numeroase fragmente de oase umane3, iar
restul se distrugea datorită excavaţiilor din
ultimii ani (fig. 2).
··In afara vestigiilor din epoca medievală,
aici mai este documentată existenţa unor materiale neolitice, din prima şi din a doua
epocă a fierului, din perioada romană şi feudal-timpurie.
Interesat de materialele hallstattiene, Sebastian Morintz a efectuat un sondaj in acest
punct în anul 1969. Cu acel prilej în straturile superioare au apărut materiale medievale contemporane cu cele descoperite la cetatea medievală~.
In anul 1979 s-a trasat o secţiune de
80 X 2 m, aceasta reprezentind lungimea maximă a suprafeţei ce mai poate fi investigatăs. Aici au fost surprinse unne de locuire
din mai multe perioade : silexuri neolitice,
gropi dintr-o aşezare hallstattiană, ceramică
din a doua epocă a fierului şi din perioada
romană, ceramică şi morminte medievale.
Dintre acestea stratigrafic au fost surprinse
materialele hallstattiene şi monnintele medievale (fig. 1).
De-a lungul secţiunii, pe o distanţă de
numai 31 m au fost descoperite 12 gropi şi o
locuinţă cu podea din lut bătătorit, distrusă
in cea mai mare parte, de pe care s-au recoltat mai multe fragmente ceramice. O parte

dintre ele proveneau de la străchini cu buz:a
arcuită spre
interior şi uşor canelată, iar
altele dintr-un vas mare c;leformat din cauza
arderii secundare. Buza vasului ere dreaptă
iar partea superioară a corpului era decorată
cu un brîu alveolar aplicat şi intrerupt de
proeminente cu virful in sus. Cea mai mare
parte a materialului ceramic, reprezentind
inventarul de bază al aşezării, a fost recoltat
din umplutura gropilor, care erau de mărimi
mari şi mici. La unele gropi pereţii erau
drepţi, iar fonna este in general aceea de sac.
Erau săpate de la baza stratului de cultură,
de culoare cenuşie, mergind in solul galben
pînă la maxim 0,80 m. Pe lîngă materialul
ceramic fragmentar au fost scoase oase de
animale, de peşte, zgură, fier, bombarde, un
frecător, pietre, chirpici cu urme de nuiele,
cenuşă şi o fibulă de bronz.
In cadrul ceramicii descoperite aici distingem două categorii. Din prima categorie fac
parte vasele de bună calitate, lucrate din
pastă aleasă avind culoarea neagră, neagră
cenuşie sau cărămize. Suprafaţa exterioară
a unor vase este acoperită cu slip, lustruit
cu grijă şi uneori are un luciu metalic.
Cea de a doua categorie este fonnată de
vasele lucrate din pastă grosieră, insuficient
frămîntată, avînd multe pietricele in compoziţie. Suprafaţa acestor vase este mai mult
sau mai puţin netezită, iar culoarea este cără
mizie sau bej-cenuşie. Din punct de vedere
cantitativ putem spune că predomină fragmentele ceramice din a doua categorie.
Primei categorii îi aparţin unnătoarele
forme de vase intregite parţial :
Străchinile· sint cele mai frecvente, au
corpul tronoonic, cu buza arcuită spre interior, decorate la exterior cu caneluri oblice,
largi şi uneori mai dese (fig. 4/2-3). O astfel de strachină făcută din pastă de bună calitate, compactă avind la partea superioară
culoarea cărămizie, iar la partea inferioară,
culoarea cenuşie, prezintă pe buză caneluri
foarte fine, uşor incizate şi care apar între-
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1

2
Fig. 2. Enisala . Punctul "Palanca" .

Fig. 3. Enisala.

rupte (fig. 4/ 4). Un exemplar de mărime mai
mică are buza simplă (fig. 4/1).
Cănile bitroncxmice scunde şi cu gura
larg deschisă descoperite în acest sondaj sînt
în număr mic, doar un exemplar este întregibil. Acesta este lucrat dintr-o pastă cu
multe concreţiuni calcaroase, culoare neagră , lustruit bine atît la interior cît şi la exterior, cu buza evazată, iar fundul prevăzut
cu "umbo". Pe umărul puternic profilat se
afl ă o bandă îngustă de canelur i oblice, dese,
întrerupte de două grupe formate din cîte
două mici
proeminenţe
conice alăturate,
dispuse de o parte şi alta •a vasului şi intercalate la rîndul lor de alte proeminenţe
(fig. 5/1, 3). Probabil acest vas a avut două
toarte supraînălţate, dar numai una se păs
trează parţial. Toarta era mult mai lată în
partea superioară şi decorată cu uşoare caneluri longitudinale, care se îngustau spre
baza deprindere pe umăr.
Ceştile descoperite sînt de asemenea în
număr mic. Ele prezintă toarta supraînălţată
în formă de bandă îngustă şi au pereţii arcuiţi. Un exemplar prezintă un strat de slip
de culoare .cenuşie, lustruit mai mult la exte-

de salvare.

decorat pe corp cu un şir orizontal de
circulare care înconjoară şi baza
toartei (fig. 5/2, 4). O serie de exemplare
au pe corp o bandă îngu stă de caneluri
aprO'ape drepte şi întrerupte de mici proeminenţe, iar altele sînt decorate numai cu
proemimmţe sub formă de corniţe cu vîrful
in sus (fig. 6/1-2).
A fost descoperit şi un singur vas de mă
rime mijlocie, cu gîtul oblic, buza era probabil evazată la exterior, corpul foarte bombat, fundul lipseşte. La exterior prezintă un.
strat de slip negru-cenuşiu, care a fost lustruit şi care a căzut in cea mai mare parte.
Trecerea dintre gît şi corp accentuată de un
mic prag. Corpul este decorat cu caneluri
oblice foarte slab redate, întrerupte într-un
loc de o miCă proeminenţă conică (fig. 6/3).
Din prima categorie nu s-au reconstituit
alte forme, totuşi o mare parte dintre fragmentele ceramice provine de la vasele mari.
cu bu~a evazată sau uşor arcuită, iar pe
corpul bombat apar mici proeminenţe.
Formele celei de a doua categorii ceramice sînt puţine chiar dacă predomină cantitativ.
rior

şi

Să pă tura

împun s ături
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Fig. 4. Enisala.
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V ase le mari cu pereţii aproape drepţi au
buza dreaptă sau uşor evazată şi crestată
(fig. 6/5-6). Pereţii au fost neteziţi şi în
cîteva cazuri prezintă un strat subţire de
slip care a acoperit porozităţile. In partea
superioară prezintă un decor format din brîu
alveolar aplicat, întrerupt de proeminente
mai mari, care prezintă pe centru o impresiune digitală sau ruveolară mediană. Un
exemplar prezintă pe lîngă acest decor, brîuri alveolare aplicate sub formă de ghidandă
şi care pornesc de
sub proeminenţă (fig.
7 /1-2).
Vasul în formă de oală, cu pereţii uşor
bombaţi,
de culoare bej-cenuşie neteziţi
puţin, acope1iţi cu un strat de slip, cu buza
uşor arcuită, fundul drept este decorat în
partea superioară cu un brîu alveolar realizat cu un instrument. Sub bdu se află o
singură proeminenţă (fig. 7/3-4).
Vasul mic în formă de bol, din pastă cu
multe impurităţi, culoare cărămizie, urme
de ardere secundară, are buza aproape
dreaptă şi este decorat în partea superioară
cu o mică proeminenţă cu adîncitură mediană (fig. 6/4).
In groapa notată de noi cu 11 au fost descoperite multe fragmente ceramice provenind de la două vase mari reprezentind rebuturi r.ămase probabil dintr-un cuptor de
ars ceramică. Deşi nu este singura groapă de
acest fel, o menţionăm deoar~ este cea mai
bogată.· Acest lucru ne demonstrează că prin
apropiere erta un cuptor sau poate un atelier
pentru fabricarea ceramicii.
In groapa numărul 1, descoperită chiar la
inceputul secţiunii, s-au recoltat cîteva fragmente ceramice neolitice gumelniţene,
care au fost cu siguranţă antrenate, ceramică
hallstla<tti.ană, iar la suprafaţa ei s-a găsit o
fibulă mică din sîrmă de bron~. cu două bucle distanţate şi picior in formă de clepsidră.
Piciorul în formă de clepsidră este înalt şi
uşor bombat pe o parte. Arcul este format
din aceste bucle (fig. 7/5-6). In regiune nu
există analogii şi nici una pe teritoriul ţării
noastre sau în ţările vecine. Totuşi ca formă
apropiată amintim fragmentul de fibulă descoperit în mormîntul nr. 1 scitic de la Simeria care este datat în prima jumătate a
secolului V î.e.n. Fibula prezintă două bucle
alăturate, iar ·piciorul este sub forma unei
plăci îndoite caracteristic6.
Cercetătorul T. Bader ocupîndu-se de tipologia fibulelor încadrează fibula de la "Palanca" în "Varianta A" şi o datează în linii
mari in secolul al VII-lea î.e.n.
In urma acestui sondaj putem spune că
ceramica formează principalul inventar, iar
ca formă mai des întîlnită este strachina
tronconică cu buza arcuită şi canelată, avînd
analogii în descoperirile făcutle la Tulcea-

MANUCU-ADAMEŞTEANU

Tabăra I 7, "Cetăţuia"
aşezarea fortificată de

de la StoicaniB şi in
la Babadag9 , aparţi
nînd Hallstattului mijlociu. Cănile şi ceştile
cu toarte supraînălţate descoperite în numar
mai mic la "Palanca" se găsesc în mod frecvent la Stoicani10 şi la Babadag1 1•
Pentru început putem afirma că materialul ceramic şi fibula de bronz descoperite în
urma sondajului executat în punctul "Palanca" pot fi încadrate în perioada secolelor
VIII-VII î.e.n.

*
*

*

Dintre materialele medievale ne vom opri
numai asupra mormintelor, ceramica destul
de puţină urmînd să fie prezentată cu altă
ocazie. S-au descoperit 15 morminte, o bună
parte din el·e fiind distruse sau deranjate de
lucrările agricole.
Mormîntul 1 - a fost găsit prăbuşit din
malul rîpei. Schelet de matur cu mîinile pe
piept. Nu s-a găsit inventar.
Mormîntul 2 - S 1C9 -mormînt de matur îngropat la adîncimea de 0,30 m. s~a
găsit doar craniul restul fiind distrus de ară
tură. Nu are inventar.
Mormîntul 3 - sicH
- mormint de
copil. Ingropat la adincimea de 0,60 m. Lungimea scheletului - 0,70. Intins pe spate
cu braţele îndoite pe bazin. Nu are inventar.
Mormîntul 4 - S 1C 20 - mormînt de copil
ingropat la adîncimea de 0,30 m. Lungimea
scheletului 0,70 m. Intins pe spate cu braţele
îndoite pe piept. Are craniul spart. Oasele
de la piciorul drept sînt răvăşite de plug. Nu
are inventar.
Mormîntul 5 - S 1C21 mormînt de femeie. Îngropat la adîncimea de O, 70 m. Lungimea scheletului 1,70 m. S-au găsit UFme
slabe de la sicriu. Întins pe spate cu braţele
îndoite : stîngul este pe piept iar dreptul este
adus spre umăr.
Inventar : la urechea stîngă un cercel dintr-o verigă simplă de bronz, cu capetele lipsă.
Dimensiuni : grosimea 1 mm, diam. 20 mm.
inv. 10355. Pe piept s-a găsit o mărgică de
sticlă alb-gălbuie presărată cu mici puncte
cenuşii. Dimensiuni : di,am. 8 mm, înălţimea
5 mm. Inv. 10355.
Mormînt~l 6 S 1C23 - mormint de femeie ingropat la adîncimea de 0,40 m. Lungimea scheletului 1,60 m. întins pe spate cu
braţele îndoite pe bazin. Nu are inventar.
Mormîntul 7 - S 1 C24 - mormînt de matur îngropat la adîncimea de 0,30 m. Oasele
sînt deranjate de arătură. Nu are inventar.
Mormîntul 8-9 - S 1 C 19 • Mormînt dublu:
femeie cu copil. Ingropat la adîncimea dE'
0,50 m. S-au găsit urme de la sicriu.
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Monnintul 8 - mormînt de femeie, lungimea schelet ului 1,55 m. Pe partea stingă
ţine un copil.
Mormintul 9 - copil, lungimea scheletului 0,60 m. Inventar : pe piept s-a găsit un
nasture globular de bronz ce se termină cu
o urechiuŞă alungită, dreptunghiulară în secţiune. Dimensiuni : diam. sf,ePei = 10 mm,
înălţimea~ 15 mm, inv. 10357.
Mormîntul 10 - S:zC20 - mormînt de copil.
Ingropat la adîncimea 0,40 m. Lungimea
scheletului 1 m. Oasele sint deranjate. Nu
are inventar.
Mormintul 11 - S1C 17 mormint de
adolescent. Ingropat la adincimea de 0,70 m.
Lungimea scheletului 1,40 m. Este singurul
mormînt la care s-a păstrat sicriul întreg :
lungimea 1,60 m, latura mare 0,70 m, latura
mică 0,30 m. Oa<>e~e de la braţe sînt aduse
spre umăr. Nu are inventar.
Mormintul 12 - S1 C13 mormint de
copiL Ingropat la adincimea de 0,80 m. Lungimea scheletului 0,80 m. S-a.u păstrat citeva
fragmente de la lemnul sicriului. Intins pe
spate, are braţele ·îndoite pe bazin.
Inventar: este mormintul la care s-a găsit
cel mai bogat inventar şi pe bam căreia s-a
putut data intreaga necropolă. S-au dese~
perit 3 cercei de tîmplă cu o mărgică centrală din bronz. După felul mărgelei cerceii
se pot împărţi in două grupe :
l. - cercei cu mărgi.ca formată prin lipirea a două semisfere. Pe linia de unire este
infăşurart un fir subţire. De o parte şi ~le alta
pentru fixarea ei s....a infăşurat pe verigă un
fir de sîrmă. Dimensiuni : grosimea. verigii
1,5 mm, diam. mărgelei 13 mm, im·. 10360 .
(fig. 8/1).
2. ~ cercei cu mărgica formată din 2 ~emi-: ·
sfere. Fiecare semisferă are 8 petale obţinute
dintr-un fir subţire metalic torsionat. In interiorul semisferelor ca suport a fost lipitil
o foiţă subţire de tablă. Pe linia de unire a
celor două semisfere sint lipite două fire torsionate.
Pe verigă, de o parte şi de alta a mărgelei
ca şi in exemplarul anterior, este infăşurat
un fir subţire de sîrmă. Din acest tip s-au
găsit două exempla~. Unul s-a gi"1sit in partea stîngă a craniului împreună cu exemplarul anterior iar .unul s--a găsit in partea
dreaptă singur (fig. 8/2-3).
Dimensiuni: grosimea verigii = 1,5 mm,
diam. sfel'lei= 12 mnt, inv. 10358-1010359.
Pe lîngă aceştia s..:a descoperit şi o verigf't
simplă din bronz cu care cercelul se prindea.
I?e unul din cercei era lipit un fragme-pt de
ţesătură.

S1 C28 mormint de
ingropat la 'adincimea de 0,30. m.
Lungimea scheletu'lui 1,35 m pînă la omoplaţi. Craniul este "'distrUs şă deplasat ·de ar{)Mormîntul 13 -

bărbat

MANUCU-ADAMEŞTEANU

tură. S-au păstrat citeva fragmente de lemn
din sicriu. Braţele sînt îndoite pe stomac. Nu
are inventar.
Mormîntul 14 - S1 C2!1 - mormintul este
deranjat de arătură.
Mormîntul 15 - S1C32 - mormintul este
deranjat de arătură.
Cercetarea necropolei a fost mult ingreunată, din totalul mormintelor descoperite
doar 6 putind fi cercetate integral ; celelalte
erau deranjate parţial sau total. La aceasta
se adaugă sărăcia materialului arheologic.
Inmormîntările s-au făcut după ritul creş
tin, scheletele fiind întinse pe spate şi orientate cu capul spre vest şi picioarele spre
est.
Mormintele sint îngropate la adîncimi ce
variază intre 0,30-0,80 m faţă de nivelul
actual de călcare.
După adîncimea la care au fost găsite se
.poate incerca o primă clasificare cronologică.
O grupă, majoritară, o formează mormintele
grupate intre 0,30-0,50 m, ele reprezentind
nivelul mai nou. Nivelului al doilea, mai
vechi, ii aparţin 3 morminte a căror adincime variază între 0,60-0,80 m. Două dintre ele sînt morminte de copii. (M 3 0,60 m, M 12 - 0,80 m) adincimile mari la
care au fost găsite impunind o datare mai
timpurie.
La cinci morminte s-au găsit urme de sicriu, restul înmormintărilor făcîndu-se in
gropi simple. Situaţia·nu ne surprinde, descoperirile din restul ţării confirmind că majoritatea mormintelor se făceau in gropi
simple.
Majoritatea mormintelor de la EnisalaPalanca sînt fără inventar. Doar 3 din cele
15 morminte au inventar. S-au găsit 3 cercei, 2 verigi simple de cercei, o mărgică şi
un nasture. Dintre acestea singurii ce pot fi
luaţi in discuţie sint cerceii de tîmplă, restuJ
fiind elemente conservatoare care au o lungă
circulaţie şi nu pot folosi la incadrarea cronologică -a necropolei.
Dintre cercei doar tipul al doilea ne poate
ajuta la incadrarea cronologică a mormintelor, primul avind o circulaţie prea mare in
timp (secolele X-XVI)l2,
Pentru tipul al doi'lea la noi in ţară avem
analogii deocamdată numai la Păcuiul lui
Soare 1:1. ln Bulgaria există analogii pentru
secolul al :XIV-lea la Caliacra 14 iar la Seutopolis sînt incadraţi ceva mai larg in secolcle XII-XIV 15 • Pe baza acestor descoperiri
credem, că putem incadra cerceii de la Enisala-Palanca in secolul al XIV-lea.
ln afara ,materialului descoperit in morminte, la datarea necropolei ne ajută o monedă sîrbească de la Ştefan IV Duşan ~Şi
Elena (1345-1355), găsită in capătul secţi
unii in C2 16•
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Fig. 8, Enisala. Ceroaj de

Pe baza descoperirilor menţion ate pîn ă
acum credem că nu greşim dacă încadrăm
necropola de la Enisala-Palanca în secolul
al XIV-lea. Dacă luăm în considerare şi descoperirile ceramice putem ·ă o încadrăm
cronologic puţin mai larg : începuturile încă
din a c}oua jumătate a secolului al XIII-lea
iar ultimile înmormîntări la începutul seca·
lului al XV-lea.
NOTE

* Prima parte a raportului cu descoperirile
hallstattiene a fost redactată de Elena Lăzur că , iar
a doua, referitoare la perioada medievală, de
h. Măn;ucu-.Adameşteanu .

3
timplă

(secolul XIV).

se cerceteaz!l o altă
din secolele XV-XVIII din
care s-au descoperit, pma în anul 1979, 209
morminte. Pentru rezultatele de aici vezi : Gh. Mă
1

In pun9tul "La

nec.ropol ă

Biserică"

medievală

n ucu-Adameşteanu,

Nec1·opola medievalif. de la
Enisala (j ud. Tulcea). Raport preliminar asupra
camJJan iei de săpături din anul 1977, P u e, 8 (sub
tipar) ; idem, Necropola medievali! de la Enisala
(jud. Tulcea). Raport preliminar asupra campaniei
de săpături din anul 1978, tn Materiale şi. cercetări arheologice, Oradea, 1979, p. 379-386.
2 Pentru cetatea Enisal
vezi : I. Barnea, Ştefa n
Ştefănescu, Din istoria Dobrogei,
III, Bucureşti,
1971, p. 380 ş i urm. ; Radu Ştefan Ciobanu, BMI,
40, 1971, 1, p. 21-30; 1. T. Dragomir, Danubius,

6-7, 1972-1973, p. 29- 48; idem, SCIVA, 25, 1974,
1, p. 131-137.
3 1. T. Dragomir, Danubius,
6-7, 1972-1973,
p. 34.
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4 Informaţii Sebastian Morintz.
5 ln anul 1979 Sebastian Morintz

s-a deplasat
din nou la Enisala pentru a localiza săpăturile arheologice executate de dînsul. Din nefericire zona
respectivă a fost distrusă, nemaiexistînd posibilitatea unei racordări cu vechile săpături. Mulţumim
şi pe această cale tovanlşului
Sebastian Morintz
pentru bunăvoinţa cu cm·e ne-a pus la dispoziţie
informaţiile necesare.
li M. Roska, DolgCluj, 4, 1913, p. 234, fig. 2/3.
7 V. H. Baumann, Peuce, 4, 1976, p. 218, pl. 2/5.
~ M. Petrescu-Dîmboviţa, Materiale,
1, Hl53,
p. 134, fig. 60/12-16.
9 Sebastian Morintz, Dadn, N.S., 8. 1964, p. 106,
fig. 4/7.
JO Mircea Petrescu-Dîmboviţa, op. cit.,
p. 136,
fig. 60/17-18. 21, fig. 61/1-6, 8-9.
11 Sebastian Morintz, op. cit., p. 106. fig. 4/1-4.
12 Dorin Popescu, N. Constantinescu, Gh. Diaconu. Sebastian Morintz, Materiale, 6, 1959, p. 741.
fig. 8/3 ; Petre Diaconu, Silvia Baraschi, Păcuiul
lui Soare ..ilşezarca medievală (secolele XIII-XV).
U, Bueureşti, p. 123-124 şi fig. 97/21-22 ; Gh. Mă
nucu-Adameşteanu, Peuce, 8 (sub tipar).
1:1 Petre
Diaconu, Silvia Bara5chi. tlp. cit.,
Jig. 97/26.
14 G. Djingov, Kaliakra, Sofia, p. 33. fig. 32.
1:; 1. Cangpva, Srednovekovnoto selisce naei twkiskija grad Seutopolis, XI-XIV, Sofia, 1972.
fig. 94/3, p. 147.

.

J6 Moneda a fost iden.tificată
Oherlănder-Târnoveanu:

de colegul Ernest

NOUVELLES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES A ENISALA
(DEP. DE TULCEA)
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demeure au plancher en terre glaise, detruite, dont
on a recueilli de nombreuses fragments ceramiques
hallstattiens.
La plupart de la ceramique .recuiellie provient
des fosses. On peut y deceler deux categories ; vases
confectionnes en pâte fine, noire, noire-grise ou
brique et vases modeles en pâte grossii~re, couleur
brique ou beige-grise.
Les formes caracteristiq ues de la premiere categoric sont : les ecuelles tronconiques au bord recourbe
vers l'interieur et cannele, les brocs bitronconiques
a l'anse surelevce. les tasses ; â la seconde categorie
appartiennent : les vases-"sac", les pots, les bols.
Au dessus du fosse no. 1 on a decouverte une
fibule en bronze, a deux boucles et pled en forme
de C'lepsydre, datce, largement au VII • s~ecle
av.n.e.
La ceramique trouve ses analogies a Tulcea-Tabăra 1, "Cetăţuia"'-Stoil'ani, ainsi que dans !'habitat fortifil~ ele Bahaclag, appartenant au Hallstatt
moytm.
Au cours des I·ec·hercllC's on a surpris aussi
15 tombl'S medieYaJl's. dont 6 Ont cte integralement
im;estiguces, le reste etant partiellement dctruite
par les labourages. Les enterrements onl ete faites
selon le rite chrL'tien, la pluparJ des squelettes
gisaient clans des fosses simples, tandis quc pour
5 d'cntre eux on a trouvc des traces dE' bois provenant des cercueils.
·
L"inYcntaire en est tres J;)auvre: on a trouve
s~'ulcment 3 boucles de tE'mpc en bronzc, 2 anneaux
simples de boucle d'oreille, un bouton et une perle
en verre. Les boucles de tempes nous fournissent
l'unique support chronologique : le XIV•hnesiecle.
Comptc tenu des decouvertes ceramiques de l'habiUJt voisin, les tombes pcun•nt etrc dat(•cs plus,
largement: seconde moitie du XIIIi-nwet premi~rr
moi tic du XV cnw siecle.
EXPLICATIONS DES FIGURES

RESUME
Pendant !'etc de 1979 on a execute une foui!le de
sauvetage au lieu-dit "Palanca", dans le voisina~e
de la localitc Enisala (comm. Sarichioi, dep. de
Tulcea), sur un terrain, qui etait en train d'etre bien
moclirie par des labourage> r[•petes et l'exploitation ele l'argile.
On a tracc une tranchl>e' de 80 m X 2 m, orient(·e
N-S. Sur :H m on a dccouvert 12 fosse et une

Fig. 1. Enisala. Zone an:hcologique.
Fig. 2. Enisala. Lieu dit "Palanca".
Fig. 3. Enisala. La fouille de sauvctage.
Fig. 4. Enisala. ll:cuelles hallstattiencs.
Fig. 5. Enisala. Uroc et petite tasse.
Fig. 6. Enisala. Fragments ccramiques hallstattienes.
Fig. 7. Enisala. 1-2 fragment de vas-"sac" ; 3-4
pot; 5-6 fibule en bronze.
Fig. 8. Enisala. Boucles de tempe (XIV siecle).
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Sondajul efectuat In aşezarea
ele la Vişin a

antică

fo01. Jurilo-vca jud. Tulcea

Cel:Jii.etarea a~e cărei prime r_e~u.lta!e fac
obiecrtil acestm raport a fost 1mţ1ata, sub
forma unui sondaj, în toamna anului 1979 pe
teritoriul localităţii Vişina- corn. Jurilovca,
jud. Tulcea şi se înscrie în programul complex ele cercetare a oraşului greco-roman
Argamum (C. Dolojman), fiind chemată să
răspund[l problemelor legate ele raporturile
acestuia cu lumea incligenă.
Topografic, punctul investigat se situează
la circa 10 km vest de Capul Dolojman, pe
malul lacului Goloviţa 1 • Morfologic este
vorba ele un mic promontoriu separat printr-o albiere naturală ele restul falezei înalte,
loessice, ce mărgineşte lacul între localităţile
Jmilovca şi Vişina, fostă Paş.ad:şla. Cercetările ele suprafaţă au oferit ele-a lungul acestei faleze pe o lăţime variind între
50-150 m, fragmente ceramice hallstattiene,
greceşti, feudal-timpurii şi material de construcţie (ceramic) romana-bizantin (fig. 1).
Amplasarea sondajului, cu dimensiunile de
50X2 m, pe micul promontoriu amintit a fost
determinată de densitatea materialului arheologic, (ceramică, piatră, ţigle) ce sugera
o locuire mai intensă şi îndelungată. Faţă de
această primă impresie, săpătura a indicat
existenţa unui singur strat de depuneri arheologice, datînd din secolul al VI-lea î.e.n. t
şi inceputul celui următor.
Prezentată sumar, stratigrafia dă urmă
toarea succesiune de straturi : sub vegetalul
actual, de culoare brun-negricioasă, urmează
un strat brun-gălbui cenuşos, a cărui grosime variază de la 0,30 m la 0,60 m, acesta
suprapune direct loessul care va fi constituit nivelul de călcare antie.
Planimetric au fost surprinse 8 gropi şi
2 locuinţe, aparţinînd se pare la două faze
de locuire nu prea îndepărtate in timp, întrucît materialul ceramic rezultat se prezintă
destul de unitar, tipologie şi cronologic. Presupunerea noastră se bazează pe constatarea,
în două. cazuri, a suprapunerii parţiale a
U:nor gropi şi pe identificarea a două nivele

incendiate în locuinţa L1 . Toate gropile sînt
în formă de clopot, fiind săpate de la baza
stratului brun-gălbui cenuşos pînă la adîncimea maximă de .2 m. In privinţa tipului de
locuinţă, situaţiile surprinse nu ne îngăduie
certitudini, din pricina dimensiunilor reduse
ale sondajului. Cu speranţa că săpăturile viitoare vor aduce mai multă lumină asupra
acestui aspect, ne limităm pentru moment
la presupunerea că în cazul celor două locuinţe investigate parţial avem de-a face cu
bordeie sau semibordeie cu pereţii săpaţi în
loessul dur şi placaţi cu împletituri din nuiele, podeaua fiind din lut bătătorit~. In interiorul acestor locuinţe nu s-au surprins
instalaţii de foc, deşi podelele lor prezintă
urmele unor incendii. De remarcat cvasitotala absenţă a pietrei la aceste construcţii,
ca dealtfel în tot stratul de locuire, deşi la
suprafaţa terenului actual există multă piatră măruntă de calcar, provenind în mod
sigur de la construcţii antice:1• Materialul arheologie apărut in acest context constă dintr-o mare cantitate de ceramică, bucăţi de
chirpic şi lipiturii. cu impresiuni de nuiele,
oase de animale şi de peşte, cenuşă. El apare
in stratul brun-gălbui eenuşos, pe podele şi-n
umplutura gropilor, a căror funcţie finală se
defineşte astfel : gropi de gunoi (deşi forma
şi urmele de lipitură surprinse în interiorul
unora sugereaz[l că destinaţia lor iniţială era
adăpostirea alimentelor). In umplutura a
dou[l dintre aceste gropi au apărut, alături
de celelalte materiale, vîrfuri de săgeată
premonetare".
Abundentul material ceramic poate fi împărţit in trei mari categorii :
a) ceramică grecească orientală de uz curent;
b) ceramică greceao.;că cenuşie, lucrată la
roată;

c) ceramică locală lucrată cu mîna.
Din cadrul acestora, cea mai bine repre-·
zentată cantitativ este ceramica grecească
orientală, în rîndul căreia predomină amfo-

www.cimec.ro

158

M. MANUCU ADAMEŞTEANU

'

~~-0.2.0

~2/)(J6

'
\

·.-

"'

..._,

....,

"'
-.v

"''

·-\:
...y

-~

-li

\li

:

...,

-;.J

JJ

...;;

.,V

...,

""

-It

......

'"'

-11

-.v
'il

*

""

~l

'-1/

o
Fig. 1.

Vişlina-Tule('a.

rele de tipul celor generic numite de M. Lambrino "ioniene" 5, purtind decorul specific,
format din benzi de culoare, variind de la
negru spre roşu, dispuse pe buza îngroşată
inelar, longitudinal pe torţile elipsoidale, in
două registre pe pansă. Gîturile sint in general umflate, argila roz, uneori acoperită
cu o angobă alb-găiJ.buie sau roz-gălbuie.
Citeva poartă pe git un cerculeţ trasat cu
vopsea brun-inchis. Fragmente din astfel de
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1-2 sondajele din 1979.

amfore au fost descoperite în stratul arhaic
cercetat pe platoul histrian, fiind datate în
secolul al Vl-lea î.e.n.6 Ele constituie pînă în
prezent, singurul nostru suport in atribuirea
cronologică a aşezării de la Vişina. Alături
de ·ele apar, in număr mai mic, fragmente de
pansă care, după subţirimea peretelui, pot
fi atribuite unor vase mai mici - oinochoai,
şi un fragment de vas deschis
(strachină)
a\·ind trasate în interior două linii circulare
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cu vopsea roşcată, asemănătoare cu cea de
pe fragmentele de amforă şi oinochoai. A
doua categorie apare şi ea destul de numeroasă, fragmentele
ilustrînd, în general,
forme de străchini, castroane cu buza puternic trasă spre interior şi ornamentată pe
margine cu o incizie exterioară. Forma esTe
comună şi este atribuită în studiul M. Coja
asupra ceramicii cenuşii de la Histria secolelor VI-V î.e.n. 7 datare care ne ajută în
incadrarea cronologică mai exactă a aşeză
rii noastre. Repertoriul ceramicii cenuşii
este completat cu cîteva fragmente de căni.
Asociată cu ceramica grecească în toate
complexele, dar cu o pondere numerică inferioară, apare ceramica lucrată cu mîna, reprezentată prin fragmente de vase clopot, tip
urnă, de dimensiuni medii, ornamentate sau
nu cu brîu alveolat sau crestat, cu un şir de
alveole imprimate sub buză, ambele intrerupte de apucători pline, laterale. ln afară
de acestea mai apar şi cîteva fragmente de
străchini cu buza trasă spre interior, lipsit<\
de decor, şi cîteva torţi supraînălţate provenind, probabil, de la căni sau ceşti. FragmeRtele poartă uneori urme de lustruire mecanică,. îndeosebi cele lipsite de decor, fără
a atinge însă întotdeauna luciul caracte1istic.
Asemănă1i în privinţa formelor şi decorului
sugerate de fragmentele noastre am. g<1sit tot
la Histria în cercetările de pe platou, unde
se disting două grupe ceramice - una de
.tradiţie autohtonă traco-getică, cealaltă de
tradiţie nord-pontică 8 • Deoarece şi acolo, ca
şi la- hoi, ceramica lucrată cu mina a apărut
împreună cu cea grecească arhaică, ne limităm a sublinia rolul acestei asocieri in problema datării primei categorii, care, prin
forme şi tehnica decorului, aparţine fazei finale a Hallstatt-ului.
O menţiune aparte se cuvine făcută unei
descoperiri ce conţine o anumită doză de
.senzaţional : .în timpul executării sondajului nostru am fost informaţi că intr-un punci
situat la mai puţin de 150 de metri de locul
investigat, apăruseră recent un număr de
aproximativ 20 virfuri de săgeţi din bronz.
Efectuînd o verificare in punctul respectiv
am mai recuperat de la suprafaţa actuală a
terenului 3 asemenea piese, toate de tipul
foliform cu nervură mediană, cunoscute in
literatura de specialitate ca semne cu valoare monetară!' sau, mai nou, monede 10 • Importanţa descoperirii ne-a determinat să încercăm recuperarea unui număr cît mai
mare de astfel de piese şi, eventual, surprinderea contextului arheologic relativ. In acest
scop am efectuat un al doilea sondaj în ·
punctul respectiv, avind dimensiunile de
12 X 4 m. El a dus la descoperirea parţială a

locuinţe semibordei,
cendiată puternic. Materialul

unei

cu podeaua inarheologic descoperit pe podea sugerează o datare pe la·
mijlocul secolului al VI-lea Lan. Din păcalte
restul de piese recuperate, atingînd un număr de aproximativ 600, nu poate fi raportat decît indirect la această situaţie, întrucit se găseau împrăştiate, în această zonă, în
stratul superficial, arabil. Menţionînd că un
studiu amănunţit al acestui veritabil tezaur
de manete vîrf de săgeată se află în pregă
tire, ne limităm să subliniem că este al cinci1ea tezaur de acest fel (după cele de la
Jurilovca 11 şi Enisala12 descoperit în vecină
tatea cetăţii de la Capul Dolojman, fapt care
nu ni se pare lipsit de o anume semnificaţie.
In contextul săpăturii noastre el constituie, alături de vîrfurile descoperite izolat
în gropile din S1 şi de cantitatea abundentă
de ceramică grecească, de import şi cenuşie,
o dovadă de netăgăduit a unor raporturi active greco-indigene în secolul al VI-lea î.e.n.,
bazate n;,1 numai pe tentaţia exercitată de
produsele greceşti asupra lumii autohtone,
ci, mai ales, pe o remarcabilă putere economică a acesteia din urmă, reflex al unei anumite etape a dezvoltării culturii materiale
şi spirituale, care-i îngăduia nu numai receptarea concretă a unor produse de calitate
superioară, ci şi acceptarea şi minuirea unui
mijloc de schimb abstract : .moneda.
NOTE
1

Punctul ne-a fost semnalat de M. Coja.
tip de locuinţă apare în exclusivitate
la Tariverde, cf. SCIV, 3, 1952, p. 269-274; SCIV,
4, 1953, 1-2, p. 129-135 ; SCIV, 5, 1954, 1-2,
p. 101-103; SCIV, 6, 1955, 3-4, p. 543-547; Materiale, 4, 1957, p. 78 şi urm, Materiale, 7, 1961,
p. 273 şi urm. La Hi!>tria nu s-a semnalat decît un
singur bordei, la niv<'lul arhaic, Il, cf, S. Dimitriu,
Cartierul de locuinţe din zona de vest a cetăţtt; fn
epoca arhaică. Săpătul"i 1955-1960, in Histria,
Bucureşti, 1966, p. 25.
3 Deşi este greu de acceptat nu este exclusă o
modificare contemporană a configuraţiei locului
(poate prin lucrări agricole) care să fi distrus eventuale straturi arheologice suprapuse celui identificat de noi. Aşa s-ar explica şi diversitatea materialului aflat la suprafaţa solului.
~ Asemenea descoperiri s-au făcut şi la Tari verde.
Cf. supra, nt. 2, fără a mai aminti pe cele din perimetrul Histriei.
5 M. Lambrino, .Les vases archalques d'Histria,
Bucureşti, 1938, p. 100-132.
G S. Dimitriu, op. cit.
i M. Coja, Dacia, N.S., 12, 1968, p, 306 şi fig. 1.
s S. Dimitriu, op. cit.
9 Fl. Preda, AUB, 9, 1961, 16, p. 7-16, cu bibliografia la' zi. Se adaugă· lucrările mai noi publicate
de A. Aricescu. SCN, 6, 1975, p. 17-23: A. G. Zaghinailo, Materiali po orheologhii Severnogo Pricornomoria, Kiev, 1976, p. 84.
10 Gh. Poenaru-Bordea,
E~ Oberlănder-Târncr
veanu, Les monnaies point de fleche ii la lumiere
des tresors de Jurilovca. Bucureşti, 1980,
2 Acelaşi
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11 Un studiu detaliat al tezaurului de la Vişina
se află in pregătire, urmînd să fie comunicat ulterior.
12 Vezi, supra, n. 10
J:J A. Aricescu, op. cit.

LE SITE ANTIQUE DE VIŞINA
(comm. JURILOVCA, Df:P. DE TULCEA)
RE:SUME

On present les premiers resultats d'un sonclage
effectue en 1979 dans un site antique situe a 10 km
est de l'ancien centre urbain greco-romain d'Argamun (C. Dolojman, comm. Jurilovca, dep. de Tulcea). On y a decouvert des traces d'habitation du
VI" debut du v• siecles av.n.e.: deux planchers
de demeures-huttes et plusieurs fosses en cloche.
La cerarnique tres abbondante, peut etre divisce en trois groupes quantitatives :

a) ccramique greco-oricntale-surtout des amphores au col renfle, decorees de filets ou de bandes
ele Ycrnis brun-rougeâtre (du type Chios)
b) ccramique grecque grise
c) ceJ·amique indigene appartenant a la phase
finale du Hallstatt (D).
A 150 m Nord du sondage on a. recueilli, dans
la terre labouree, cea 600 points-de-fleche monetaires, appartenant, vraisemblablement, a un tresor. On a fait un sondage sur place, en decouYrant le plancher incendie d'une demeure du
milieu du VI • siecle av.n.e.
L'abbondance de la ceramique grecque assuciee
a la ceramique indigene, ainsi que la preseQce du
tresor ele points-de-fleche-monetaires dans ce site
antique temoignent des rapports actifs greco-indigimes etablis peu apres la fondation des colonies
milesiennes d'lstros et Argame (fin du VII • siecle
m·.n.e.)
EXPLICATION DE LA FIGURE

Fig. 1
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Verificări

în· incÎ11ta sacr~l
a Sartltizegetttsei

In anul 1979, lipsa relativă a mîinii de
lucru şi necesitatea de a efectua pregătiri în
vederea lucrărilor de restaurare proiectate
pentru 1980 au făcut ca săpăturile în incinta
sacră a Sarmizegetusei să se limiteze la verificarea .şi completarea anumitor observaţii
efectuate în campaniile anterioare.
Sanctu.arul A 1 . De-a lungul paramentului
exterior al laturii sudice a zidului care încingea sanctu.arul A (aşa-numitul .. ~anctuar
vechi"), susţinînd masiva umplutură pe care
acesta era aşezat, s-a trasat o secţiune largă
de 5,70 m, observîndu-se cu acest prilej modul in care a fost amenajată acea<;tă porţiune a terasei a XI-a. S-a constatat astfel
că umplutura este formată din mai multe
straturi : cel inferior este un strat de lut
galben, aşezat în aşa fel incit să atenueze
pamta naturală a dealului, dar fără a forma
o suprafaţă orizontală. Peste el s-a aşezat,
tot în pantă uşoară, un strat de micaşist sfă
rîmat şi apoi un strat compus din p;imîn t
brun şi sfădmături de micaşist, acesta din
urmă formînd o suprafaţă orizontală pe care
au fost aşezate plintele (bazele de coloanc.i)
ale sanctuarului. Aceste straturi nu au peste
tot aceeaşi grosime.
f
Prin secţiunea trasată s-au redezvelit
treptele de calcar ale licării ce urca de-a lungul zidului sudic al sanctuarului A.
La o distanţă de 2,55 m de acest zid a apc"trut faţa internă a unui alt zid din blocuri de
calcar, lat de 1,08 m. Zidul porneşte din
dreptul celei de-a cincea trepte a scării şi
continuă pe
o distanţă de 7,02 m (ultimul
bloc dinspre vest lipseşte, dar locul lui este
bine vizibil). Zidul urcă în trepte de la est
spre vest. Primul palier (cel mai de jos) are
3,84 m lungime, al doilea 1,22 m, iar al treilea 2,4 7 m ; este de remarcat dt al doilea
palier se suprapune peste primul pe o di~
tanţă ~e 10 cm, iar al treilea peste cel de-al
doilea pe o distanţă de 38 cm. Faţa externă
'(sudică) a acestui zid este prost conservată,
multe blocuri lipsind; pe o anumită pm·ţi21 -· :\Iateriale

şi cercetări

arheologice -

cd. 25

une ea nici n-a putut fi urmftritft din pricina
unei conducte de teracotă (vezi mai jos).
O casetă de 4 X 3 m, deschisă spre nord, în
partea inferioarc.i a secţiunii, a permis redezvelirea colţului ele sud-est al zidului de
susţinere al sanctuarului. S-a confirmat cu
acest prilej observaţia f<.icutft în 1958 că latura ele sud a zidului fusese dublată : la zielul iniţial, lat ele 2,30-2,50 m, s-a adosat
un zid lat de 1,30 m, lftrgimea totală a laturii
sudice a zidului de susţinere devenind astfel ele 3,1)0-3,80 m (fig. 1-2). De zidul adasat a fost apoi lipită scara cu trepte din lespezi de calcar.
Rolul zidului adosat pare să fi fost dublu : pe de o parte, el sporea soliditatea zidului iniţial de susţinere, iar pe de altă parte,
el flanca scara. Nu se poate spune că el susţinea scara, deoarece dalele acesteia erau lipite de zid, dar nu aşezate pe el. Diferenţa
cronologică dintre zidul adosat şi zidul iniţial
nu poate fi precizat<i. In orice caz, platforma
mai riclicatft care se afl[t la extremitatea de
vest a latm·ii sudice trebuie să fie contemporană cu zidul adosat şi cu scara, deoarece aici
nu ~'e observă nici o urmă de dublare a zidului iniţial. Aceasta sugerează că zidul iniţial
nu dep[tşea in înălţime nivelul de călcare din
sanctuarul A sau îl depăşea foarte puţin, formind un fel de bordură.
Din scara de calcar, demontată probabil
clup{t cucerirea romană, nu s-au păstrat decît zece trepte, a căror lungime variază intre
GG şi 108 cm. Este evident că aceasta nu putea fi lărgimea totală .a scării. Ea trebuie să
fi avut o lărgime de cel puţin 2,55 m (distanţa dintre zidul sudic al sanctuarului şi zidul descoperit în 1979) ; totuşi, este probabil
că dalele din .partea sudică a scării se sprijineau pe acest din urmă zid şi că, în consecinţă, lcirgimea scării a fost cevra mai mare.
La 3,43 m spre sud de zidul sudic al sanctuarului s-a descoperit capătul estic al unei
conducte de teracotă (fig. 3). Orientată
NVV-SEE, conducta a putut fi urmărit<.i pe
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Fig. 1. Sarmizegetusa.

Colţul

sud-estic al zidului de

Sarmizegetusa. Cele douil ziduri adosate
la capătul sudic al sanctuarului.
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VERIFICARI IN INCINTA SACRA A SARMIZEGETUSEI

o distanţă de 2,06 m, fiind compusă din trei ·
tuburi intregi şi .dintr-unul fragmentar (cel
mai estic). Conducta a fost aoşezată pe un
pat de lut galben, lat de J5 cm şi gros el~
4-5 cm, sub care urmează st1·atul mijlociu
(sfărîmături de micaşist) din umplutura terasei. La o distanţă de 4,62 m de tubul cel
mai vestic al conductei, a apărut un tub izolat, orientat însă diferit: NV-SE. Totuşi,
deoarece intre cele două tronsoane de conductă s-au mai găsit fragmente de tupuri, e
probabil că avem de-a face cu o conductă
unică ce coboară pe ling;'i latura sudică a
scării de calcar. Verificări viitoare vor stabili dacă aceast2i conductă se racordează la
cea descoperită in 1957 la nivelul sanctuarului A, care părea să fie adus apa din izvorul aflat pe terasa a XI-a .
Construcţia pentagonală de lîngă drumul
pavat2• Pentru cercetarea interiorului acestei
construcţii s-a deschis
trapezoidală, orientată
turi măsurau 18 m (cea

o suprafaţă oarecum
NV--SE, ale cărei lade SV), 15 m (cea de
NE), 8 m (cea de SE) şi 5 m (cea de NV).
S-au putut face următoarele observaţii :
a) Cele două laturi ale construcţiei pentagonale ce privesc spre est şi spre sud sint
formate dintr-un zid din blocuri de calcar
cu două · paramente, dar foarte ingust
(1,20-1,25 m lăţime). Acest zid s-a păstrat
pe o înălţime de două asize, cea inferioară
ieşind puţin (4-10 cm) spre interiorul construcţiei ; acest ieşind s-ar putea explica şi
prin alunecarea spre exterior a ambelor paramente ale asizei superioa1~e.
b) Latura de est, care se îndreaptă spre
piaţeta pavată, are paramentul exterior format din blocuri numai pe o dista:nV1 el~
3,30 m, măsurată de la imbinarea ei cu latura de sud, care se îndreaptă spre izvor. In
rest, paramentul exterior e format din lespezi subţiri (7-8 cm) de calcar, aşezate vertical, în timp ce paramentul interior continuă
să fie format din blocuri.
c) In interiorul construcţiei stînca se află f
la nivelul asizei superioare sau chiar mai sus
şi poartă urme de nivelare artificială. Intre
stînca masivă şi laturile menţionate ale construcţiei se află un spaţiu cu pămînt şi sfă
rîmături de micaşist, larg de 0,80-2,50 m pe
latura de sud şi de 3 m pe latura de est.
Probabil că aici stinca a fost tăiată tocmai
pentru aşezarea blocurilor.
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d) Nivelul de călcare în interiorul conse află cu apmape 1 m mai sus decit nivelul de la care s-a inceput săpătura,
adică la acela!?i nivel cu drumul pavat.
e) Pereţii construcţiei trebuie să fi continuat în lemn. De la ei pot proveni numeroase fragmente de cuie şi de piroane, descoperite în interior.
Rostul acestei construcţii nu s-a putut,
deocamdată, stabili.
strucţiei

NOTE
1 Rezultatele sCtpăturilor din sanctuarul A au
fost publicate în rapoartele preliminare din Materiale, 5, 1959. p. 393-399 : 6, 1959, p. 33î-341 ;
Î, 1961, p, 304-:305.
~ Vezi SCIV, 3, 1932, p. 290.

VERIFICATIO.NS DANS L'ENCEINTE
SACREE DE SARMIZEGETUSA
Rl:SUM"€
Au cours des fouilles de 1979 on a procedl' a
des \'t•rifications des resultats precedemment obtenus dans deux constructions de l'enceinte sacree
ele SaJ"ITiizegetusa.
Le sancWaire il. Cn a Yerifie !'existente d'un
mur double le long du cote sud du sanctuaire
(fig. 1 et 2) et de l'escalier en dalles de calcaire
juxtapose a ce mur. A 2,55 m de celui-ci un a
d(·c·oun•rt un autre mur, dE' faible epaisseur
( 1.08 m), qui devait flanquer et, peut..etre, suutenir
!'autre cilte de l'escalier.
A 3,43 m du mur sud du sanctuaire un a de' ou·, crt. sur une distance de 2,06 m, un tronc;on
c:·un conduit d'eau en terre cuite (fig. 3).
Le sondage effectue le long du mur sud du
~anctuaire a mis en lumiere le mode d'amenagement de la XIi·mc terrasse de Dealul Grădiştii a cet
cndroit. En bas. une epnisse couche de terre ~laise
adoucissait le pente de la culline ; la couche intermediaire. composee d'C:•clats de micachiste, ne
fol'lnait. ellc non plus. unc surface horizontale ;
celle-ci etait realisee par la troisieme coudll' dl·
remplissagc, sur Llqtwllc 1<> sanctuaire a et{• l'onstruit.
La construction pentagonale pres du chemin
pat·e. On a constat(· que les c6tes est et sud la cl'ltl'
construction l'Onsistcnt en un mur a dNtx parrments, mais peu epais (1,20-1,25
A l'inu~rlt'ltr
de la nmstruction, le niveau antJQUl' se lrouvall
il. pt·es d'un metre plus haut que la sur[lll'l' adu<'ll<'.
ce qui fait penser que les parois C"onlinuai•·nl •·n
bois. La destination de cettE' conslt'UC"tlon n'a pa!l
ete etablie.

www.cimec.ro

:n>·

VIOLETA VETURIA BAZARCIUC

Cetatea

geto-dacă

de la
Bob ului

Buneşti-Dealul

Jud. Vaslui

Colectivul Muzeului "D. Cantemir" din
şi-a desfăşurat campania ele cercetări
arheologice în vara anului 1979 la staţiunea
arheologic[\ ele la Buneşti-Dealul Bobului,
continuînd lucn'irile începute în 1978.
Cetatea geto-dac<'i de la Buneşti este situată în partea de SE a satului Buneşti, pe
un promontoriu denumit de localnici Dealul
Bobului, la o distanţă de 3,5 kg spre E ele
şoseClllla Huşi-Dolheşti-Iaşi. ln apropierea
cetăţii sînt amplasate încă două
cunoscute
vestigii arheologice : cetăţile traco-getice ele
la Arsur·a şi Moşna. Ni se pare interesant ele
subliniat că în zona Huşilor au fost depistate,
în cadrul cercetărilor de suprafaţă, şi alte
aşez<'iri întărite dacice, la o depărtare
de
20-30 km faţă de staţiunea în discuţie. 1
Acest fapt ne determină să includem şi cetatea ele la Buneşti în categoria acestor aşe
zări fortificate,
construite probabil impotriva raiclurilor scitice frecvente în secolul
al IV-lea i.e.n., locuirea de la Buneşti persistincl şi in secolul al Il-lea i.e.n. după cum rezultă din urmele de cultur[r materială ce au
fost scoase recent la iveală. Cetatea de la Buneşti are o suprafaţă de 10-12 ha, cu un val
de apărare înalt actualmente de 4-5 m. Iniţial, valul a înconjurat toată suprafaţa cetăţii, fiind mai inalt in partea de S singura cale de acces in cetate, porţiune unde
a fost construit şi şanţul (inaintea valului).
Unele porţiuni din val sînt distruse din cauza
alunecărilor de teren, cea mai afectată fiind
partea de NE.
In campania anului 1979 s-au deschis 9
secţiuni, dintre care S IX, S VIII, S VII, S X,
S XIII perpendiculare pe val, cu orientarea
N-S, iar S VI, S XII, S XV paralele cu secţiunile anterioare, orientate
NE-SE. La
aceste secţiuni au fost deschise 11 casete
pentru degajarea locuinţelor şi recuperarea
materialului arheologic.
In campania elin 1979 au fost clezvelite fi
locuinţe dispuse în şiruri aproape paralele,
un şir de locuinţe (L 10, L 5, L 7, L 6) fiind
Hu~i

plasate imediat lîngă val. In sta eli ul actual
al cercetărilor putem afirma c<l locuinţele
sînt de suprafaţă, de formă rectangular[t, cu
colţurile uşor rotunjite, după cum o dovedesc
urmele podelei bătătorite, prezentînd în colţul de NE sau NV o vatră. La unii elin pereţii
exteriori ai locuinţelor se observă urmele de
la bîrnele de susţinere a acoperL~ului (L 5).
Referindu-ne la stratigrafia aşezc"1rii, este
necesar să subliniem că in trei secţiuni deschise de noi (S II, cas. B, S V şi S XV) se
observă foa.rte clar suprapunerea a clouă nivele! de locuire, locuinţele aparţinînd nivelului II fiind distruse deoarece erau situate
imediat sub solul vegetal. Pînă în prezent
nu a fost descoperită decît o singură groapă,
avînd forma ovoidală, din care s-au recuperat materiale arheologice.
Nivelul II de locuire este într·e 0,35-0,60 m,
iar nivelul I între 0,60-0,80 m.
In afara materialelor arheologice aparţinînd Latime-ului geto-dacic, în partea vestică a cetăţii au mai fost depistate şi alte
urme de cultură materială aparţinînd aspectului cultmal Cucuteni A-B, la distanţă de
circa 700 m faţă de secţiunile noastre.
Materialul arheologic dacic recoltat anul
trecut este bogat şi variat : ceramică, constituind cantitatea cea mai mare, unelte, arme,
obiecte de podoabă etc.
Uneltele sint lucrate din fier, probabil
chiar in cetate, deoarece în săpătură apar
frecvent bucăţi de zgură provenite de la prelucr·area
acestora.
Amintim
secerile
(fig. 1/3-4) cu lama uşor curbată, cuţitele
de dimensiuni mijlocii cu mînerul din os,
prins cu I).ituri (fig. 1/1-2), aşa cum apare
pe un exemplar descoperit de noi în L 8, o
furc<l de dimensiuni mici (fig. 2/3), topoarele
din fier (fig. 2/1, 2) etc. Dintre anne remarcăm prezenţa săgeţilor din bronz cunoscute
sub denumirea de tip scitic, vîrfurile de
lance şi de suliţă din fier.
Toate aceste materiale au clare analogii şi
în alte descoperiri aparţinînd Latene-ului
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Fig. 1. Buneşti..pealul Bobului. Unelte din fier.
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2
1

3
Fig. 2. Buneşti-Dealul Bobului. 1-2 topoare de fier ; 3 furcă fragmentară.

geto-dacic, ,de la Cîmpuri-Surduc 2, Răcătău::l,
Popeşti, 4 , EnisaJa,5 StrîmbuG.
Aşa cum arătam mai sus, materialul arheologic cel mai numeros este ceramica, pe
care o putem împărţi în trei mari catlegorii ;
1. Ceramica groasă cu mult degresant în
pastă, cioburi pisate, nisip, pietriaele, de cu-

loare roşie-cărămizie şi cenuşie. Din ea fac
parte vasele de uz comun. Tipurile de vase
frecvent întîlnite sînt : urna bitronconică, că
nile cu toarta supraînMţată, oeşti fără toartă,
vase în formă de sac şi clopot, străchini. Marea majoritate a fragmentelor ceramice prezintă pe suprafaţa exterioară
proeminenţe
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B U NEŞTI-DEALUL

•
Fig. 3.

16'1

BOBULUI

Buneşti-Dealul

Bobului. Străchini lucr ate cu
mina (secolul al IV-lea i.e.n .).

conice sau rotunde, apucători în cele mai
frecvente cazuri; motivul decorativ format
din brîuiJ. alveolar sau crestat este dispus între acestea, alteori înconjoară sub forma unor
ghirlande suprafaţa vasului. Unele din aceste
vase prezintă la suprafaţa exterioară un luciu metalic, păstrînd în formele lor pr~
nante tradiţii hal<lstattiene. Toate aceste vase
pot fi încadrate pe baza caracteristicilor formei, ale compoziţiei pasttei, ale decorului în
secolul al IV-lea î.e.n. avînd ana!logii în descoperirile de la Poiana 7, necropolele de la
Murighiol,s Enisala,9 Corni-H~i 1o. Nelipsite
în acest nivel de locuire sînt fragmentele de
amfore greceşti , cît şi cîteva fragmente provenind de la vase greceşti de tip kantharos
şi un pahar grecesc întregibil, care a avut
iniţial două torţi, decorat fiind pe suprafaţa
exterioară cu palmete incimte cu firnis negru pe întreaga s uprafaţă (fig. 8/1- 3).
Spre deosebire de niv~lul secolului al
IV-lea î.e.n., în nivelul datat de noi în sec~
lele IIl-II î.e.n. una din formele des întîlnite sînt cănile cu o toartă, gît cilindric de

dimensiuni mici şi mijlocii, corp ovoidaJ. sau
bitronconic, unele din ele avînd buza uşor
răsfrîntă în ad'ară, vasele-borcan cu pereţii
aproape drepţi, străchinile, oaJele simple
(fig. 6--7). Din acest nivel provine şi un vas
de dimensiuni mijlocii de culoare gălbuie cu
pereţii arcuiţi şi gîtul scurt, prezentînd două
tortiţe laterale găurite. Acest tip de tortiţe
sînt prezente şi pe un vas cu gura largă, împreună cu două proemin enţe conice şi cu un
brîu în relief, alveolat, dispus între acestea ;
vasul e luc!"at din pastă de culoare cenuşie,
bine frămîntată . !ntr-o proporţie m ai mare
apar vasele lucrate la roată din .p astă fină,
compactă , bine frămîntată. Formele specifice
aces tei ceramici sînt str ăchinile , căn ile cu gîtul cilindric înalt, vasele-borcan cu buza îngroşată şi uşor r ă sfrîntă în afară , strecurăto 
rile etc. CeMmica de import este prezentă
la Buneşti prin amfore fragmentare atît în
nivelul I cît şi în nivelul IL Materialul descoperit îşi g ă'-> eşte analogii pregnante în necropola de la; Teliţa11 , la Moşnal2, Arsura1il,
Poiana - nivelul II 14 şi altele.
Obiectele de podoabă sînt variate, constînd
din mărgele de sticlă colorată în diverse culori (fig. 12/ 1) (albastru, maron deschis şi
verde), cu diferite ornamente cunoscute şi pe
alte asemenea piese, descoperite pe întreg teritoriul locuit de geto-daci, fiind prezente
încă de la sfîrşitul Hallstrattului după cum o
d emon strează descoperirile de la Ferigele15,
cît şi cele din alte staţiuni din Latene :-Papeşti w, Histria17 , Tinosu 1B.
Frecvente sînt fibulele din bronz, fier şi
argint, panidantivele, brărţările (firg. 11/2).
Pînă în prezent, la Buneşti au fost descoperite două tipuri de fiibule ; tracic (fig. 11/3)
şi celtic (fig. 11/1), fibula de tip celtic aparţinînd nivelului II de locuire. Acest tip de
fibulă este datat pe baza altor descoperiri in
Latene II, fiind identică cu exemplarele din
ci mi tirul celtic de la Tărian (jud. Bihor) trl,
Ciumeşti, Căbeşti, cît şi cu o fibul rt fr
mentară descoperită la Buhăeşti-N g 1 li 1,
!n legătură cu fibulele de tip tra i , •IL t l
cunoscute încă din cercetările m .li Vt li
efectuate la Tinosu21, Răcătău22, Enl 1 '
Căţelul Nou24, Tei25.
Referindu-ne la descopcl"il'i l
unele din fibule sînt de tip lt c
cu clare analogii la His trl 1 ",
coperire databilă în a dou J an
lului al III-lea i.e.n ., 1.u •lt 1
evoluat, putînd fi dnt.tl • 1 1
lui arheologic în t•
secolul al II-1 n a. •.n ,2 •
Ală turi el
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Buneşti-Dealul

Bobului.

au secţiunea octogonală, prezen tînd la
capete cinci rînduri de cerculeţe incizate, numărul acest ora variind între 13- 10. Acest
tip de bră ţară este similar cu o piesă de la
Poiana28, aparţinînd nivelul II. Cele două
brăţări din bronz sînt identice ca formă cu
brăţara prezentată anterior, motivul ornamental fiind completat şi cu linii paraleJ.e incizate dispuse între şirurile de cerculeţe
(fig. 11/2).
N~lipsite in locuinţele ce1:cetate de noi sînt
şi greutăţile din lut ars de formă bitronco-

Ceramică

nică

din secolele IV-II î.e.n .

au circulară pentru războiul de ţesut,
fapt ce ilustrează o diversificare a meşteşu
gurilor în lumea geto-dată (fig. 14).
In 1979 şi-au făcut apariţia şi trei figurine
antropomorfe de tip Poiana, cunoscute şi în
alte staţiuni din secolele IV- II î.e.n. (fig. 15).
In nivelul II au apărut şi trei monede de
argint dacice de tipul Huşi-Vovrieşti, două
aparţinînd locuinţei 5 şi una locuinţei 10,
fapt ce ne permite datarea acestui nivel de
locuire în secolele III-II î.e .n. (fig. 13/ 1, 2).

www.cimec.ro

CETATEA GETO·DAC Ă DE LA BUN EŞTI- DEALUL BOB ULUI

169

2

3

4

5
Fig. 5.
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Bobului.

Cerami că lucr ată

TEZAURUL GETO-DACIC DE LA
BUNEŞTI-DEALUL BOBULUI
Tot în campania anuJ.ui 1979, în capătul de
nord-est al secţiunii S•12, imediat sub solul
vegetal, s-a profiltat ' o. groapă de formă
aproape ciroul•ară. In groapă, între 0,350,50 m, a fost descoperit un tezaur de obiecte
de podoabă din argint, care probabil au fost
depuse într-un vas ceramic, din groapă recuperindu-se atît fragmente ceramice provenite de la un vas din pastă de culoare cem.işie, cît şi o amforă spartă din vechime. Obiectele au fost .ad!l.mate din bulgării de pă22 - Materiale

şi cereetări

arheologice -

cd. 25

la

roată

din secolele III-II i. .n .

mînt. Din acest tezaur au fost r ~·up rat
fibule de argint de tip traci , ~ in ·1 •, c •re ·
cu capetele terminate cu p1·o rnin( nţ conic
cît şi două coliere mici. T z·mrul mai con ...
ţine şi 4 brăţări din argint, dintr
· u· două
spiralice, avînd cap t 1 t rrninat m forma
unui cap de şarpe, iar clou lin l ·m de argint cu secţiune oc togor1 111. Tot. din această
groapă a fost r
up nt.t ·i o drahmă de argint histriană (fi'· 12/'2).
In legătură u pl sar in timp a acestui
tezaur, unel din pi sele componente (colie-:
rele, brăţările) işi găsesc analogii în mai toate
descoperirile de tezaure geto-dace datate în
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Buneşti-Dealul

Bobului.

secolul al II-lea şi în prima jumătate a secolului I i.e.n. In acest sens, subliniem darele analogii pe care cele două coliere le au
în tez;aurul de 1a Sărăcsău cît şi analogia dintre brăţările din bară de argint octogonal/!1
şi cea descoperită la Poiana
în nivelul Il
(fig. 10/1, 2).
In legă tură cu fibul·e le din tezaur, ele sînt
fibule cunoscute sub denumirea de tip Certosa, varianta oarpato-balcanică (fig 10/3-4).
După cum se ştie, fibulele de acest tip au
fost împărţite diferit şi anume : Radu Vulpe
le sistematizează în trei variante, V. Micov

Cerami că·

din secolele III-II î.e.n .

le împarte in patru, iar D. Berciu le grupează în cinci variante29. Fibulele de la Buneşti, pe baza particularităţilor pe oare le au,
aparţin tipului II după împărţirea lui Radu
Vulpe şi V după D. Berciu. Este, credem,
interesant să subliniem faptul că în 1922, nu
departe de Buneşti, a fost descoperit un tezaur de argint ce cuprindea 4 fibule de acelaşi tip cu cele descoperite de noi şi două
brăţări, găsite împreună cu 76 de monede de
tip Huşi-Vovrieşti. C. Preda, luînd în discuţie tezauru~ de la Vovrieşti, subliniază şi
această descoperire, pil~sînd cele 4 fibule în.

www.cimec.ro

171

CETATEA GETO-DACA DE LA BUNEŞTI- DEALUL BOBULUI

2

1

3
Fig. 7.
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.
f
secolul a II-lea î.e.n. după cronologia profesorului Radu Vulpe. Ţinînd cont de intregul
context în care a fost descoperit tezaurul, încadrarea lui poate fi făcută în limitelle secolelor III-II î.e.n., urmînd ca cercetările
viitoare să ne ofere date noi în ce priveşte
dabarea exactă a tezaurului şi a ceiorlalte
descoperiri.
In stadiul actual al cercetăriilor putem conchide următoarele : bogăţÎia şi varietatea materialului arheologic descoperi.lt demonstrează
că locuirea de la Buneşti a fost de lungă durată. PrezenţJa uneltelor agric&e (secerile)
atestă că una din ocupaţiile principale ale
geto-dacilor era agricultura, marea majori-

Ceramică

din secolele III-II î.e.n.

tate a uneltelor din f1er fiind prelucrate chiar
în cetlate, flapt constatat prin prezenţa nenumăratelor urme de zgură în secţiunile cercetate de noi. Remarcăm de asemenea prezenţa
unui număr mare de fusaiole din lut ars folosite pentru războiul de ţesut. In perioada
secolelor IV-II î.e.n. asistăm la o intensificare a schimburilor comerciale cu coloni.ile
greceşti de la nordul Mării Negre, produse<le
greceşti fiind preferate de aristocraţii getodaci. Stadiul înalt al civilizaţiei din zona Ruşilor este elocvent subliniat şi de folosirea diverselor obiecte de podoabă, atît cele ce erau
procurate pe calea ~chimburilor, cit şi obiectele prelucrate local dtn argint şi bronz.
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Existenţa

unui număr însemnat de aşezări
geto-dace în jurul acestei cetăţi (Pîhneşti,
Armăşeni, Comi-Huşi, Arsura, Lohan etc.)
demonstrează existenţa unei puternice civilireţii a geto-dacilor în zona centrală a Moldovei.
Cercetările viitoare de la Buneşti vor elucida credem o serie de probleme legate de
sistemul de fovtificaţie a staţiunii şi alte a pecte legate de civilizaţia geto-d~că din podişul central moldovenesc.
NOTE
1

A. C. Flm·escu

şi

Gh. M elinte, Carpica, 4, 1971,

p . . 130.
2 Mircea Valea ş i Liviu Mărghitan, Sargetia, 4,
1966, p. &9.
J Viorel . Căpitanu, Carpica, 8, 1976, p . 54.
" Radu Vulpe, Materiale, 3, 1957, p. 234.
5 Gavrilă Simion, Peuce, 6, 1977, p. 71, pl. II/a-b.

.Ceramică

de import

grecească.

6 I. Berciu şi Al. Popa, SCIV, 14, 1963, 1, p. 135·~
fig. 2/7-9.

7
8

Radu Vulpe, SCIV, 3, 1952, p. 191-230.
E. Bujor, Materiale 3, 1957', p. 247, şi urm.
9 Gavrilă Simion, ep. cit.
10 Material la Muzeul din Huşi din săpăturile organizate în 1972-1975.
11 Gavrilă Simion. op. cit.
12 A. C. Florescu şi Gh. Melinte. SCIV, 19, 1968, 1.
13 Silvia Teodor, Materiale, 9, 1970.
H Radu Vulpe, Revue Archeologique, 34, 1931. 2.
15 Alexandru Vulpe, Ferigile,
Bucureşti,
1967,
p. 72, fig. 22.
1G Radu Vulpe, Materiale. 6, 1959, p. 307.
17 Em. Condurachi şi colab., Materiale, 9, 1970.
iB Radu şi Ecaterina Vulpe, Dacia, 2, 1924.
19 N. Chidioşan şi D. Ignat, SCIV, 23, 1972, 4,
p. 560, pl. 4/3\7.
20 Dan Gh. Teodor, SClV, 8, 1957, 2, p. 340, fig. 3.
21 Radu şi Ecaterina Vulpe, Dacia, 1, 1924, p. ·219,
fig. 42/2 şi 43.
22 V. Căpitanu, op. cit., fig. 41/2.
2.3 Gavrilă Simion, op. cit., pl. 11/c.
2t, M. Turcu, Materiale de istorie şi muzeografie,.
9, 1972\ p. 69.
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Bun~ti-Dealul

BobuluL Fragmente de

Ibidem.

Em. Condurachi şi colab., Materiale, 9, 1970,
p . 218, fig. 32.
27 C. Preda, ArhMold, 4, 1966, p. 165.
26

28

L.

Mărghitan,

Bucureşti,

CITE G:ETO-DACE DE BUNEŞTI
DEALUL BOBULUI, DEP. DE VASLUI
H.f;,SUM:e

Tezaure de argint geto- dacice,

Bucureşti, 1976, pL 12/1.
29 M. Turcu, Geto-dacii din cîmpia Munteni ei ,

1978, p. 152.

amforă grecească.

En 1979 le ~:: oll ec t.H du Musee de Huşi a continue
ses travaux l'archeologiques dans la forteresse getodace de Buneş ti-Dealul Bobului. Cette annee ont
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Fig. 10.

Buneşti-Dealul

Bobului. Obiecte de

ete dckouvertes six logements rectangulaires de
surface dont les coins sant lcgerement arrondis.
On a recupere des precieux matcriaux m·chcologiques: ceramique, outils en fer, armes, monnaies
geto-daces du type Huşi-Vovrieşti, une gamme
variee d'objets de parure.
Dans l'eta pe actuelle des travaux de recherchc
on peut affirmer l'existence de deux niveaux : le
plus ancien date du IVilmcsiecle av.n.e. et le deuxieme
des III emc -I er siecle av.n.e. Les principaux
elements de datation sont la ceramique d'impor.tation grecque et les objects de parure. A Bune9ti

podo abă

din argint: piese componente din tezaur.

on a deeouve1•t dcux types de fibul es (celtiquc et
thrace), aussi bien que des bracelets en bronze et
en argent a seetion octogonale, ayant des analogies dans les trouvailles de Tinosu, Poiana, Să
răcsău.

C'est toujours pendant la campagne de 1979 de
qu'on a dccouvert un tresar dace en argent
compose de 14 fibules du type Certosa, de 2 bracelets a section octogonale, de 2 bracelets en spirale a protomcs de serpent, de 11 boucles d'oreille
et un drachme cn argent histrienne .

Huneşti
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Fig. 11. Buneşti-Dealul Bobului. Obiecte de podoabă din bron z din secolele III-Il î.e.n. : 1 fibulă
de tip celtic ; 2 brăţară din bronz cu secţiune octogonală ; 3 fibulă de tip tracic.

Fig. 12. Buneşti-Dealul Bobului. Obiecte de podoabă din secolele III-II i.e.n. : 1 mărgele de sticlă
colorată ; 2 tezaurul de la Buneşti (1979).
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Fig. 13. Buneşti-Dealul Bobului .. Monede dacice
din secolele III-II î.e.n. de tip Huşi-Vovrieşti.
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Fig, 5. Buneşti-Dealul Bobului. Ceramique
travaHee â la roue, III enw -II emc siecles av.n.e.
Fig. 6. Buneşti-Dealul Bobului. Ceramique
de III ~m<·-u cmc siecles av.n.e.
. j:F(g. 7. Buneşti-Dealul Bobului. Ceramique
de Incmc -II cm.· s!ecles; av.n.e.
Î Fig.· 8. Buneşti-Dealul Bobului. Ceramique
·. ,r,cque importe,.-'
··Fig. 9. Bune~ti-De.alul Bobului. Fragmaints
d'amphore grccque.
.
iFig .. 10. Buneşti-Dealul Bobului. Objects ele parufe en argcnt : pieces du tresar.
Fig. 11. Buneşti-Dealul Bobului. Objects de parure en bronze (IIIemc·-u ~"'"siecles av.n.e.) : 1 fibule de type celtique ; 2 bracelets en hronze a section octogonale ; 3 fibule de type thrace.
Fig. 12. Buneşti-Dealul Bobului. Objects de parure (IUeme_u cmcsiecles av.n.e.) : 1 perles en YeJTc
vernis ; 2 iresor de Bun«:şti (1979).
Fig. 13. Buneşti-Dcalul Robului. Monnaies daces du III"111 ''-II i'm< siecles av.n.e. de type Huşi-Vo

Les objects du tresor trouvent des analogies dans
les decouvertes de Epureni, Şărmăşag, Sărăcsău,
Poiana (IIilmc niveau), fait qui nous permet de
suggerer l'integration du tresor dans le.s limites
1
dl.l- nrcmc-rJllme siecles.
La multitude des materiaux archeologiques
decouverts prouve le haut degre de la civilisation
des Geto-Daces, les etroits $pports~· commerdaux
avec les colonies grecques du nord de la Mer Noii·
aux rvcmc_IIcmc siecles ; il s'inscrivent dans la
grande serie de decouvertes geto-daces c;le }fi
periode mentionnee dans le plateau centi-al de la
Moldavie (Arsura. Moşna, Corni-Huşi, Pihne~ti.
Armăşeni etc)
EXPLICATIONS DES FIGURES

Fig. 1. Buneşti-Dealul Bobului. Outils en fer.
Fig. 2. Buneşti-Dealul Bobului. 1-2 haches en
fer ; 3 fourche fragmentaire en fer.
·
Fig. 3. Buneşti-Dealul Bobului. Ecuelles travaJlees a la maln.
Fig. 4. Buneşti-Dealul Bobului. Ceramique
crvcmc -II mac si~cles av.n.e.).

vrieşti.

Fig. 14. Buneşti.,-Dealul Bobului. Poids en terre
C'..l.Îte pour metier a' tis&er.
·Fig. 15. Bune~ti-Dealul Bobului. Idols anthropomorohs.
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Fig, 5. Buneşti-Dealul Bobului. Ccramique
travailee â la roue, III cnw -II emc sieclcs av.n.e.
Fig. 6. Buneşti-Dealul Bobului. Ceramique
de III ''""'-II cmc siecles av.n.e.
;Fi'g. 7. Buneşti-Dealul Bobului. Ceramique
de IIIcmc -II cm.· siecle si av.n.e.
~ Fig. 8.
Buneşti-Dcalul
Bobului. Ccramique
lfrţcq ue importe,. .
.
• ··Fig. 9. I3une~ti-Dealul Bob ului. FragnKtints
d'amphore gn'cque.
.
Fig. 10. Buneşti-Dealul Bobului. Objects ele parure en argent : pieC'es du tresor.
Fig. 11. Buneşti-Dealul Bobului. Objects ele parure en bronze (III"nv_n i'm"siecles av.n.e.) : 1 fibule de type celtique ; 2 bracelets en hronze a section octogonale ; 3 fibule de type thrace.
Fig. 12. Buneşti-Dealul Bobului. Objects de parure (IIIilme_II emesiecles av.n.e.): 1 perles en vet-re
vernis ; 2 tresor de Buncşti (1979).
Fig. 13. Buneşti-Dealul Bobului. Monnaies daces du IIterw·-II i'm< siecles av.n.e. de type Huşi-Vo
vrie1!ti.
Fig. 14. Buneşti..,-Dealul Bobului. Poids C"n terre
cuite pour metiei· ii tis9Cr.
·Fig. 15. Bune~ti-Dealul Bobului. Idols anthropornorphs,

Les objects du tresor trouvent des analogies dans
les decouvertes de Epureni, Şărmăşag, Sărăcsău,
Poiana cueme niveau), fait qui nous pernwt de
suggerer l'integration du tresor dans le.s limites
1
du Incmc-Iv~me siecles.
La multitude des materiaux archeologiques
decouverts prouve le haut degre de la civilisation
des Geto-Daces, les etroits ~pports.: tommerciaux
avec les colonies grccques du nord de la Mer Noii·
aux IVcmc_IJCmc siedes ; il s'inscrivent dans la
grande serie de decouvcrtes geto-daces <;le )fi
pcriode mentionnee dans le plateau central de la
Moldavie (Arsura, Moşna, Corni-Huşi, Pihne~ti.
Armăşeni etc)
EXPLICATIONS DES FIGURES

Fig. 1. I3uneşti-Dealul Bobului. Outils en fer.
Fig. 2. Buneşti-Dealul Bobului. 1-2 haches en
fer; 3 fourche fragmentaire en fer.
Fig. 3. Buneşti-Dealul Bobului. Ecuelles travailees â la maln.
Fig. 4. Buneşti-Dealul Bobului. Ceramique
crvcmc -II eme si~cles av.n.e.).
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Noi elemente de f(>rtificatii în
dacică de la Brad
Jud.

aşezarea

Bacăti
•

Cerc etă rile arheologice din ultimii 30 de
ani au da t posibilitatea cunoaşterii unor noi
aspecte privind fortifioaţiile la geto-dacLi
Fă ră a manifesta, cu unele excepţii, o preocupare anume pentru acest gen de vestigii
(ne referim, în special, la aşezările întărite),
majoritatea arheologilor au incercat să cuprindă in sfera preocupărilor lor şi elemente
de fortificaţii ale acestona.
Rezultatele acestor investigaţii au dus la
dive1·se încercări de a clla.Sifica aşezările şi
cetăţile în funcţie de poziţia geog1"~afică, sistemul tehnic al con strucţiilor defensive sau
din punctul de vedere al funcţiei unor fortifica.ţii ori a unui anumit grup,
fără a se
ajunge însă la o împărţire unanim acceptată

şi folo sită 2 .

O clJasificare simplă a fortificaţiilor dacice
în cetăţi şi aşezări întărite constituie, în momentul de faţă, cel mai acceptat punct de vedere privind definirea acestora, mai ales din
punctul de vedere al funcţiei pe care o are
un anumit tip de fortificaţii;;. Prima categorie ar cuprinde numai cetăţile de piatră cu
caracter de reşedinţă, care au mai ales o
funcţie milH;ară, i:ar cea de-a doua aşezările
întărite care au construcţii
defensive formate din valuri, şanţuri şi palisade din lemn
şi pămînt, în incinta cărora există o intensă
locuire. Prima categorie poate avea şi fortificaţii mai vechi formate din valuri de pă
mînt sau palisade din lemn4.
In literatura arheologică se foloseşte termenul de cetăţuie pentru a desemnra un anumit tip de fortificaţie care s-ar plasa între
cetate şi aşezare întărită 5 • Cel mai adesea termenul de cetăţuie este întrebuinţat, chiar şi
pentru alte epoci decît rea daJckă, pentru a
evidenţia o poziţie mai înaltă faţă d.e aşeză
rile din jur, după cum cel de acropolă este
folosit pentru partea dominantă a unei aşe
zări dacice de tip "dava". Acest tip de fortificaţii ar avea elemente comune atît cetăţi
lor cît şi aşezărilor întărite.
In continuare vom prezenta o aşezare dacică întărită de pe valea Siretului,
de tip

.,dava",· a c ă rei cercetare din ultima v reme a
avut in vedere cu noaşterea mai am ănunţită
a sistemului de fortificaţiili.
Aşezarea draci că de la Brad, corn. Negri,
jud. Bacău, este situ<'ltă în partea de SV a
satului amintit, la jumătatea dis tanţei dintr e
Bacău şi Roman, pe tenasa stîngă a Siretului, acolo unde acesta pătrunde mai adînc,
formînd un mic platou cu o mare vizibilitate
asupra terenului din jur, beneficiind de o
apărare naturală apa Siretului - şi o
fortificaţie artificială, făr cUJtă în partea de NE
(fig. 1).
Stra:tul cu resturi cler cultură maJte~ · ală
are o grosime de circ-a 3 m şi comportă mai
multe epoci :
I. Epoca neolitică - Cultura Cucuteni A
şi A-B.
II. Perioada de trecere de la neolitic la
bronz.
III. Epoca bronzului - Culitura Monteoru
Ic2-II a.
IV. Aşezare din prima epocă a fierului H.allstatt B.
V. Epoca dacică (secolul al IV-lea î.e.n. secolul I e.n.).
VI. Epoca feud.Wă - a.şeoore din sec. XIV.
VII. Necl'Opolă din secolele XVI-XVIII.
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Pînă în prezent au fost efectuate 22
de
secţiuni, din care 10 au av ut în vedere cunoaşterea anumitor aspecte legate de siste-

mul defensiv al aşez ării.
·I n epoca bronzului s-a făcut prima fOl"~tifi
caţie ar,tifidală, prin separarea din terasă a
unei porţiuni cu ajutorul unui şanţ şi val de
apărare. Acestei epoci îi aparţine şi un al
doilea şanţ de apărare, la ciroa 500 m de primul, care închidea o a doua incintă.
După mărimea valului,
păstrat în unele
porţiuni destul de bine, putem presupune că
şanţul în epoca bronzului, nu avea dimensiuni prea mari. Dimensiunile lui pot fi apreciate, după mărimea valului, La 1,50 m adîncime şi Q deschidere de cel mult 3 m. Valul
era plJacat, pe toată suprafaţa, cu un strat df'
pietre de rîu (fig. 2).
Datarea şanţului de apărare şi a valului
aferent, din care nu se mai păstrează decît
mici poarţiuni, este asigurată atît de poziţi·a
stratignafică nivelul stratului de pietre
care plrachează valul se află sub stratul de
cultură haHstattian cît şi de structura valului, care are în compoziţie numai materiale
arheologice aparţinînd epocii neolitice, în
speciral chit-pic şi fragmente ceramice de la
locuinţele distru e cu prilejul construirii lui.
Şanţul şi valul de apărare din epoca bronzului au fost folosite şi de către locuitorii primei epoci a fierului. .Jn unele locuri se observă o mică înălţime a valului, tot cu pă
mînt şi pietre de du, lucrare efec tuată de
către aceştia din urm ă .
De asemenea, primele d o u ă niveluri dacice
(secolele IV- II î.e.n.) au folosit fo rtificaţia
veche, fără însă a-i acorda mare a.tenţie de
vreme ce s-au con struit lo c uinţe chiar pe valul de apă t·are, existînd tendinţa de aplatizare a lui 7•
Incepind cu mijloc ul sec. I î.e.n., a şezare a
de la Brad a căpă ta t o for tific aţie m ai puternic ă prin cons truirea unui şanţ de apărare
m ai mare şi mai adînc ş i a u n ei p albade din

lemns (fig. 3).

Şanţul

de

apărare

din

această

epocă porneşte din zona valului
din epoaca
bronzului, tăindu-1 uneori chiar de pe coama
lui. Noua fortificaţie nu va mai avea val, fapt
explicabil dacă ne gîndim că supraf•aţa acropoalei şi aşa mică, moştenită din epoaca bron-

zului şi prima epoacă a fierului, folosită şi de
dacii din secolele IV-II î.e.n., nu mai putea
cuprinde în interiorul ei şi un val ale cărui
dimensiuni, faţă de şanţul săpat, ar fi trebuit
să fie foarte mari9.
Şanţul din secolul I î.e.n. avea o adîncime
de 10 m şi o deschidere maximă de 56 m
(fig. 4). DimensiunHe foal'te mari ale şanţu
lui de apărare făceau inutil aproape un alt
element defensiv în interiorul cetăţuii. Cu
toate acestea, pe marginea acropoalei, în zona
şanţului de apărare, s-a construit o palisadă
de lemn, destul de simplă, un fel de gard
dublu de lemn intre care era bătut pămînt;
distanţa dintre cele două paramente ale palisadei nu era mai mare de 0,60-0,70 m
(fig. 5). Rolul acestei palisade era de a
apăra, într-o oarecare ,măsură, locuinQele ce
erau construite imediat în spatele ei. Inăl
ţimea pali adei nu era prea mare, fapt dovedit de adîncimea de circa 0,50 m la care erau
îngropaţi stîlpii de susţinere ·to.
In zona intrării pe acropoală, odată cu şan
ţul mare şi palisada de lemn din sec. I î.e.n.
a fo st construit un sistem de întărire a escarpei şanţului de apărare şi o amenajare
specială a intrării
(fig. 6). Aceasta începe
printr-o zonă de circa 5,5 m ·lăţime, adincită
în nivelul din epoca bronzului şi distrugînd
forti[icaţia acesteia, în care s-a bătut pămînt
galben lutos cu mare aderenţă, form[ndu-se
o platformă cu o grosime de circa 0,70 m
peste care erau desigur construite alte ele-

,

F ig. 2. Valul din ep oca bronzului, placat cu pietre
de rîu .
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Construcţia

de lemn din zona

intrării.

men te din lemn, ·ale căror ur me nu nu mai
fost surprinse în . săpă.turile noastre, cu excepţia .cîtorva gr opi de pa1·i.
După această
cohsţrucţie începe • şanţul
de apărare dracie,
era re ' a.t:e· trei faze :
• I:· !n prima fază escarpa şanţului are o în:..
cli naţie ele peste 45°, tăiată în pămîntul galben pîn ă .la adîncimea de 7 m, fundul cu
multe clenivelări !: au chiar gropi, nu pr·e a
adînci, iar conh-ae..;;caDpa în pantl lină pentru a permite intrarea pe acropolă. Pe fundul
şanţului se ,gă s eau pietre, c eramică din epocile anterio·a re, inclusiv din primele niveluri
dacice, oase de animale.
II. A doua fază a fost impusă de faptul
că în zona intrării, datorită micşo ră rii rezistenţei escarpei, s-a trecut la o întărire
a
acesteia. Astfel, pe linia şanţu.lui, de sus pîn ă
jos, s-a b~1 tut un strat de pămînt galben şi
negricios-humos, cu o lăţime de 0,35o,·.fo m, după care au fost puse bîrne de lemn
în po ziţie perpendiculară pe panta şanţului.
lntre rindurile de bîrne se află cîte un strat
de pă mînt bine bătut de circa 0,10-0,12 m.

Fig. 7. Urmele parilor de la
intrării.

construcţia

din zona

Dimensiunile bîrnelor erau de circa 0,15 m
în diametru, cîteva ajungînd pînă la 0,25 m.
Din loc în loc erau puse şi bîrne tran ver~
sale, la care se adaugă pari înfipţi vertical.
Nivelul bîrnelor se termina la 3,5-4 m
adîncime, de unde apare un rînd de pari ver-·
ticali, care susţineau probabil toată această
construcţie. Urma un alt rînd de pari, de data
aceasta aşezaţi oblic, la circa 2 m de· primul
rînd pentru ca la 1,50 m să apară un 13lt rînd
de pari verticali. In această fază
-ar
putea vorbi de un pod de lemn care s·e
arunca - în zona intrării - între primul şi
al treilea rind de pari, după care, pe bîrne,
care apar în trepte, se putea urca pe aâ'Opolă. ~ntre primul şi al treilea rînd de pari
apar urme izolate de bîrne de· lemn, probabil
de la podul amintit.
Nivelul de c ă lcare din această fa ză est·e
foarte gros şi conţine multă ceramică, oase
si mai ales pietre, un aqetvărat pavaj' din piatră, precum şi o mare cantitate de : cărbune
de lemn, probabil de la palisada s'au cbnstrucţiHe de lemn de sus, care au ars cu diver e
prilejuri.
. III. După un strat destul de Sl,lbţire ele pă
mînt alunecat peste construcţia de bîrne,
apare a treia şi ultima fază a şanţului, cînd
şanţul a cunoscut o oarecare amenajare. Este
vorba de întălirea pantei cu 'un strat de pă
mînt bine bătut, în trepte, după care, pe
fundul şanţu1ui, apare un alt nive1 de călcare
cu multe resturi cel."amice, osteologice, căr
bune de lemn şi piatră. Intre cele două niveluri de călcare apare un pămîn.t gaJlbenmurdar provenit de la construcţiile pantei
şanţului sau chiar de la locuinţele de pe acropolă .

Peste acest nivel de amenajare a şanţului
apare mult material de scursură, foarte mult
cărbune de lemn, probabil
ultimele con-·
strucţii de lemn de pe marginea acropolei,
vetre de foc, cuptoare, demnnstrînd faptul că
de aici înainte şanţul nu mai reprezenta un
element de fortificaţie care merita întreţinut
·ca atare.U
Cele trei faze ale şanţului de apărare şi
construcţiile de lemn apar
numai în zona
intrării pe acropolă. In pal'tea de E a acrapolei escarpa şanţului nu mai era întărită cu
bîrne de lemn, iar contra.escarpa avea o înclinaţie mult mai mare. Către sfîrşitul celei
de a treia faz~ se observă însă şi aici o cantitate mai mare de cărbune de lemn, precum
şi diverse construcţii gospodăreşti : v-etre,
gropi menajere, cuptoare. Zonele din apropierea vetrelor şi cuptoarelor, precum şi
contraescarpa, erau amenajate în trepte.
Din cele observate se poate constata că
fortificaţia dacică apare în secolul I î.e.n. din nivelul III dacic de pe acropolă - şi a
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fost ,bine întreţinută pînă către sfîrşitul secolului I i.e.h.; ··după care importanţa ei a
scăzut treptat, aşezarea căpătînd un caractet·
mai mult administrativ-comercial sau chiar
politic. Este perioada cînd ~n şanţul de apă
rare se fac gropi menajere, vetre de foc, cuptoare sau chiar bordeie.
Intrucit situaţia ~ste oarecum identică la
toate aşezălile fortificate din zona Siretului
mijlociu, din această perioadă, putem formula unele car::tcteristici ale acestora :
1. Populaţia dacică din secolele IV-II
î.e.n. nu a con~truit fortificaţii, cel puţin în
zona de la ~t de Carpaţi, pe cursul mijlociu
al Siretului, folosind sau mai bine zis locuind
zonele fortificate din · epQca . bronzului .c;;i
prima epoctt a fierului. In conâiţiile în care
o popnlaţie dadcă numeroasă, dovedită . în
aşezările amintite, nu a acordat atenţie fortificării aşezărilor în care. locuia; este de presupus că acest lucru· se întîmpla peste. tot
acolo unde nu era un pericol imecUat 12 •
2. Apariţia aşezărilor dacice fortificate la
mijlocul secolului I î.e.n.; la care s.~ adaugă
un mare număr de .cetăţi, presupune un sistem general ele apărare, :care, chiar dacă din
punct de vedere constructiv nu prezenta o
unitate, cel puţin din punct de vedere politic şi militar însemna existenţa unei autorităţi unice, care avea puterea de a ordona tuturor uniunilor de triburi de aceeaşi seminţie
o operă constructivă de a·~emenea proporţii.
Această autoritate, la mijlocul secolului I
î.e.n., nu putea fi decit Burebistal:l.
Dacă analizăm toate descoperirile de pînă
acum, ne putem da seama că apariţia sau
dezvoltarea unor aşezări întărite la mijlocul
secolului I î.e.n., la care se ,adaugă majoritatea cetăţilor din aceeaşi perioadă, reprezintă o etapă cu totul nouă, deosebită, in
viaţa comunităţilor dacice, care nu era posibilă în condiţiile unei fărimiţări politice sau
militare.
3. Fortificaţiile construite la mijlocul seca- f
lului I î.e.n. au avut o viaţă foarte scurtă (cele
de tip "dava"), fiind in general abandonate nu
după multă vreme. Caracterul paşnic al aşe
zărilor in perioada următoare este dovedit
de faptul că fortificaţiile nu mai erau intreţinute, pe pantele şanţurilor de apărare apar
elemente gospodăreşti, prin construcţia de
cuptoare, vetre de foc sau gropi me111ajere.
Este epoca de după moartea lui Burebista
pînă la Decebal. Ultimul rege dac a avut in
vedere [ntărirea, in primul rind, a cetăţilor
din Munţii Orăştiei şi mai puţin celelalte
fortificaţii, care nu prezentau un interes deosebit. Cel puţin pentru aşezărHe întărite din
zona Siretului mijlociu acest interes era
iJ!existeTit în condiţiile in care aceste aşezări
intraseră deja sub influenţa Moesiei Inferior,

poate chiar înglobate in aceast~ provipd,e,
care ct1prindea o mare parte din sudul Moldovei, înaintea ultimelor confruntări dacaromane.
· 4. In condiţiile în care marile aşezări da.cice întărite din zona Siretului mijlociu au
avut, din punct de vedere strategic, o viaţă
destul de scurtă, trebuie remarcată marea
putere economică, comercială, administrativă
şi chi~1· politică pe care o reprezentau, ca importante centre într-o regiune intens locuită
de geto-<laci, atraşi din ce în ce mai mult
de civilizaţia avansată a Europei acelor timpuri ----:- civilizaţia romană.
Numai aşa se explică marea bogăţie. de
ma,teriale ce caracterizează aceste aşezări,
demonstrînd g1;adul inalt de dezvoltare · a.ţ
comunităţilor
geto-cLacice în perioada .d.e
maximă înflorire. a civilizaţiei lor (se<!olul I
î.e.n.,.- secolul I e.n.).
.
.
NOTE
•' 1

N. Gostur, in Materiale,. 8, p. 505-511; idem,

:(:etăţi dacice din Moldova, B.ucureşti, 1969 ; A. Niţu, I. Zamoşteanu, M. Zumoşteanu, Sondajele . de
la Piatra Neamţ, în Materiale, 6, p. · 359-'-574 ;

Niţu, M. Zamo~teanu, Sondajul fn cetiiţuia getică de la Tiseşti, in Materiale, 6,
p. 375-382 ;
V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Mu-

A.

zeul de istorie din Roman in zona rfurilor Siret
si Moldot•a, în Carpica, 1. 1968, p. 171-184; idem,
Contribuţii la problema aşezărilor dacice de pe valea Siretului, in Memoria Antiquitatis, 1, 1969.
p. 105-119; V. Căpitanu şi V. Ursachi, O nouă cetăţuie dacică pe valea Sir~tului, in Carpica, Il, 1969,
p. 93-130.
.
2 N. Gostar, Cetăţile dacice din Moldova şi cel
ele-al doilea război dacic, in Memoria Antiquitatis,
1, 1969, p. 93-94; idem. Cetăţi .•. p. 5-9; H. Dair·oviciu, Cercetări arheologice privind cunoaşterea
sistemelor de f ortijicaţii la get o-daci, in Revista
Muzeelor şi Monumentelor, seria Monumente istoricf .~i d~. ~rt·~·.. I, 1978 •. p. 3-:-8.
H. D'au.:m 1c1 u, op. ctt., p. 3.
~ Idem, op. cit., p. 3-4.
5 N. Gostar, Cetăţi ... , p 32.
G V. Ursachi, in Carpica, I, 1968, p. 171-184;
iclem, în Memoria Antiquitatis, l, 1969, p. 105119.
; Situaţie identică ~i la alte aşezări de tip
.. cluva" din zona Siretului mijlociu, cum ar fi la
Riicătău, jud. Bacău (cercetări V. Căpitanu şi V. Ur~·•achi), şi Piatra Şoimului", jud. Neamţ (cercetări
recente Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
R Majoritatea <Jşezărilor de tip ,,dava" apar In
această perioad<"i. Pentru aceasta vezi : S. Dwnitra~cu, .tlşezări fortificate şi cetăţui dacice In partea de vest a munţilor Apuseni, in Crisia, 1972,
p. 121-148; R. Vulpe, Aşezările getfce dtn Muntenia. Bucure~ti, 1966 ; N. Gostar, Cetilţt ... : V. Ursachi in Memoria Antiquitatfs, 1,1969 ; V. Cl!.pitanu
si V. Ursachi, in Carpica, Il, 1969 ; M. Babeş, Problemes de la chronologie de la culture geto-dace
(L la lumiere des fouilles de Cfrlomiineşti, în Dacia,
N.S., XIX, 1975, p. 125-HO; M. Macrea, I. Glodariu,

Aşezarea dacică
1~76,
9

laţi,

I. H.

Cri~an,

de la Arpaşu de Sus, Bucureşti,
Ziridava, Arad, 1978.

In aşezarea de la
au fost surprinse
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mint, de dimensiuni nu prea mari, cf. R. şi Ee.
Vulpe, in Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 263, fig. 10;
p. 268-270, fig. 14-16.
10 Urme ale unei palisade simple de lemn au
fost descoperite şi la Răcătău (cercetări V. Căpi
tanu şi V. Ursachi). La Barboşi, jud. Galaţi, palisada de lemn este foarte mare raportată la suprafaţa mică a acropolci şi la unele construcţii de
cult existente aici; aceasta apropie aşezarea de
aici mai mult de cetăţi decit de aşezările întărite,
unde suprafaţa acropolei era intens locuită.
H Aceeaşi situaţie şi in aşezarea de la Răcă_tă~.
Pentru celelalte, din cauza puţinelor cercetăn m
zona şanţurilor de apărare, detaliile de acest gen
nu se cunosc.
12 Prezenţa unor cetăţi de mari proporţii la est
de Carpaţi în aceeaşi perioadă, dovedeşte faptul
că populaţia dacică de aid era pregătită să înfrunte eventuale atacuri ale populaţiilor din est.
Pentru aceasta vezi : A. Florescu şi S. Raţă, Complexul de cetăţi traco-getice (sec. V -III î.e.n.) de
la Stfnceşti-Botoşani, in Materiale şi Studii, Suceava, 1969, p. 9 şi urm. ; A. Florescu, Unele consideraţiuni asupra cetăţilor traco-getice (Hallstattiene) din mil. I f.e.n. de pe teritoriul Moldovei,
in Cercetări Istorice, Il, 1971, p. 103-118 : S. Teodor, Cetatea traco-getică de la Arsura {jud. Vaslui), in Materiale, X, p. 53-60 ; M. Brudiu, P. Păl
tânea, Cetatea traco-getică de la Briihăşeşti in
A.M., VII, p. 225-239.
13 Vezi nota 8.

NEW ELEMENTS OF FORTIFICATIONS
IN THE LITTLE DACIAN FORTRESS
FROM· BRAD
ABSTRACT
The first fortification in the Brad ~ttling, Negri
Yillage llacău district, was built in the bronze
age and consists in a ditch and a defence wave.
A second ditch, at about 500 m distance from the
first, was from the same period. This fortification
was also used in the first iron age.
Begining with the half of the 1 5 T centur! B.C.
the Brad settling gets a powerful strengthem~ by
the digging of a defence ditch much larger (with
a maximum opening of 56 m and a depth of 10 m)
and the building of a wooden palisade.
A new element appearing in this settlement is
a strengthening system of the escarpe of the
defending ditch in the North Western part of the
beight, which consist in a buldi.ng made up of
wooden beam.
At the same time with the big ditch and the
wooden palisade was built a system of mobile
bridge sustained by a wooden scheleton, that made
the entering in the little fortress easier.
The strengthening of the defence ditch of the
escarpe, with wooden beams and. the b~ilding in
side eonstitute ali new elements m Dac1an sett!Pments, bclonging to the classical period of the
Dacian culture.
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Săpăturile

arheologice de la Ocnita
Jud. \'îl cea

In 1979 au continuat cercetările din comJlexul geto-dac de la Ocniţa-Cosota, în apropiere de Ocnele Mari. In camrpa111ia din 1979
;-a procedat la trasarea unei noi secţiuni în
otşemrea civilă, cu scopul de a se completn
Jlanul locuirii şi al pla<>{trii locuinţelor. S-H
~ontrolat de asemenea stratigrafia în sectoruJ nordic al aşezării, confirm[ndu-se concluda că sectorul de nord şi cel de nord-vest
au fost cele mai intens locuite in secolul 1
i.e.n. Au foot degajate în intregime locuinţele rămase în taluzul şanţurilor
din anul
precedent. Locuinţele sint în general aşezate
in rînduri paralele şi construite la suprafaţa
solului. Planul lor este patrulater. Una dintre
locuinţe avea intrarea la est şi era prevăzută
cu un pridvor. Vetrele sint amenajate în interiorul locuinţelor sau in imediata apropiere
a lor, pe un pat de pietre de riu sau din fragmente ceramice.
Inventarul locuinţelor dezvelite în 1979
este deosebit de bogat el constînd din unelte
felurite (topoare, cosoare, cuţitaşe, foarfeci),
podoabe de argint şi bronz (fibule, pandantive, mărgele de sticlă), un instrument medical roman, două monede de bronz şi numeroru>e vase întregi sau fragmentare, lucratet
cu mîna şi la roată, ceramică pictată şi ceramică romană de import.
Au fost continuate săp{tturile pe acropola
Cetăţii nr. 1 şi pe terasele adiacente.
Pe
Terasa II s-a golit complet pămîntul dintr-o
încăpere săpată in tu! dacitic şi care poate
fi considerată drept cisternă, datind din perioada mai veche a locuirii de pe înălţimi,
adică cel mai tirziu din sec. II i.e.n., dacă nu
chiar mai devreme, materialul scos din încăpere urmînd a fi studiat ulterior. Cu timpul, cistema şi-a pierdut funcţiunea şi a devenit loc de locuire, documentată şi de resturi de locuinţe şi vetre, care durează pînă la
sfîrşitul sec. I e.n. Tot pe Terasa II au fost
dezvelite şi două mici locuinţe, a căror temelie a fost săpată in stîncă. In apropierea

lor se găseau două gropi de provizii, săpate
de asemenea in stîncă.
De pe Terasa III şi pînă la Terasa VI a fost
trasată o secţiune de 188 m şi lată de 2 m
(atît cit permiteau arborii, aci terenul fiind
împădurit), cu scopul de a vedea dacă şi
aceste te1·ase au fost locuite sau folosite in
alt scop. U1me sporadice de loouire au fost
descoperite pe Terasa IV. In schimb, pe Terasa V au fost săpate în smncă mai multe
gropi de provizii, de felul celor întîlnite pe
acropola Cetăţii 1 şi pe Terasa I şi II.
Intre Terasa V şi Terasa VI, s-a amenajat
un loc anume de acces spre Cetatea m·. 1.
Aici există o gîtuitură artificială, spre care
vine un drum dinspre vest şi un altul de la
sud, indicind, probabil, căile de acces spre
c~tate.

Deosebit de interesante au fost rezultatele
de pe Terasa VI. Aci s-a dat peste
temelia unor turn-foişor, patrulater, prevă
zut în faţ[l cu palisadă în unghi, pentru care
găsim foarte bune analogii pe Columna lui
Traian. Turnul era de lemn şi cu etaj, in felul foişorului. Inrtrarea in turn se făcea dinspre sud. In spatele turnului-foi~r se ,atfla o
altă palisad{l, cu şanţul de fixare a parilor
săpat în stîncă. Turnul datează
din sec. I
i.e.n.
Pe Terasa VI, nu prea departe de tw-n, au
fost descoperite două morminte de incineraţie, unul avind un bogat inventar : colier de
bronz, fibulă, inel, brăţară de bronz, 10 măr
gele de sticlă cu decor colorat in mai multe
nuanţe. Resturile de la incinerare şi inventarul erau aşezate direct pe tu!U!l dacitic.
Urme sporadice de locuire au apărut şi pe
Teresa VI, unde insă a fost identificat acelaşi orizont de incendiu care a mistuit şi edificiile de pe Cetatea 1 şi in care dispare şi
turnul-foişor de pe Terasa VI.
Un alt sector de cercetări a fost pe panta
de sud a acropolei Cetăţii 1, unde au foot
trasate citeva mici secţiuni. Intr-una dintre
ele s-a dat peste resturile unei locuinţe amesăpături
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Fig. 1. Mormint de

incineraţie, în groapă săpată în stîncă
piatră de răşniţă rotativă, creuzete etc.

; în inventar : vase,

2. Mărgele din mor:m.in.tul 1 de pe Terasa VI ; mormint de incinera\ic ;
sec. I e.n.

Fig. 3.

Ceramică lucrată

cu mîna ; sec. IJi î.e.n.
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najate prin terasare şi delimitarea unei lavite pe latura de nord. In această locuinţă au
fost descoperite mai multe vase mari. Locuinţa va fi dezvelită în intregime in 1980. In
orice caz, se poate spune de pe acum că
această locuinţă servea şi ca depozit.
Secţiunile amintite au fo'>t prelungite pînă
la liziera pădurii dinspre satul Cosota. La limita pa!lltei şi peretelui prăpastiei s-a dat
peste un şanţ săpat în stîncă pînă la o adincime ce atinge pe alocuri 0,95 m. Este vorba
de şanţul, in care se fixau parii s.au scîndurile groase ale palisadei, pentru care, din nou,
găsim asemănări perfecte
pe Columna lui
Tr.aian. In faţa palisadei se aflau stîlpi de
care ea era fixată, şi, desigur, a<;igurată. Gropile acestor stilpi se succed la distanţa de
1,50 m.
Intr-o locuinţă, mai modestă, de pe aceiaşi
pantă sudică a Cetăţii 1, s-a descoperit un
vas de bronz, de tip oenochoe, import roman
din atelierele italice.
In cursul campaniei de săpături din 1979
s-au continuat de 13.semenea cercetările, intr-un ritm mai lent, - pe latura de nord
a acropolei Cetăţii 1, în punctul numit de
noi "palisadă". S-a confirmat concluzia obţinută din cercetările anterioare că in acest
punct materialele arheologice sint amestecate, datorită depunerii lor după nivelarea
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acropolei. Au fost descoperite, - găsite îmmateriale aparţinînd culturilor
Glina, Verbicioara, Basarabi şi Latene geto-dacic.
S-a cOIIlstatat şi in acest sector de nord al
Cetăţii 1 că pa1isada construit[t aci a fost
distrusă în aceeaşi perioadă, cind au dispărut
in incendiu toate edilficiile de lemn de pe
acropole şi palisada de pe latura de sud.
Această distrugere a avut loc pe la începutul
sec. I e.n., foarte probabil în urma unui atac
roman. Locuirea continuă .şi după această
dată, dar complexul îşi pierde caracteru[ militar. Nivelul III din aşezarea civilă se detaşează clar de nivelul II, atit din punct de vedere stratigrafic cit şi prin conţinutul său.
Acest nivel datează din sec. I e.n. In campania de săpături din 1979 s-au adus noi date,
care imbogăţesc·.cunoaşterea civilizaţiei getodacilor din ultimele două secole dinaintea
cuceririi romane. Pe terase au fost descoperite şi morminte in gropi săpate în stîncă
(fig. 1), care ne amintesc pe cele de Ja Moigrad şi din alte părţi ale teritoriului locuit
de daci. Materialul 13.rheologic, - şi cel de
anul acesta, - oglindeşte unitatea civilizaţiei dacice şi documentează peonetraţia activă
a bunurilor de civilizaţie romană in sec. II
î.e.n. - sec. I e.IIl., cit şi receptivitatea localnicilor la această civilizaţie.

preună, Coţofeni,

f

·•

•
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Aşezarea daco-getică
de la Socu-Bărbăteşti
.

Comuna Bărbăteşti, judeţul Gorj, este aşe
pe dreapta rîului Gilort şi este străbă
tută de şoseaua judeţeană Tîrgu Căvbuneşti
Filiaşi. Aici, pe raza satului Socu, săpăturile
din var'la anului 1978 au 1denti!ficat o aşezare
daco-getică de mari dimensiuni, care se încadrează în categoria celor rurale, deschise1•
Ea era aşezată pe una din terasele inferioare
ale rîului Gilort, iar în partea de apus se
termina cu un deal semeţ, numit de localnici
Cioaca Boia" care a fost folosit de popui~ţia aşezădi' pentru refugiu şi ap3rar#
(fig. 1).
Din cele 9 secţiuni deschise în sectorul A,
în anul 1978, 8 au fost continuate îrn 19793
şi au dus la recuperarea unui bogat şi Wlriat m aterial arheclogic : fragmente ceramice vase de mărimi şi forme diferite unel~ din ele frumos omamentate - , obiecte
de podoabă din sticlă, pastă sticloasă şi
bronz o monedă de la Augustus, datată în
anii 19-15 î.e.n.", un creuzet, inele de coasă,
un brăzdar de plug, un fragment de cosor.
limbi de briceag sau cuţitaş, un cuţit dacic,
o custură, un cleşte, un dorn, un dispoziti,v
pentru întreţinerea arderii şi menţiner~a u_nei
temperaturi ridicate in cuptoarele de ft1unre,
zată

Fig. 1. Socu-Bărbăteşti. Vedere de ansamblu a dealului "Cioaca Boia" (fotografii realizate de V. Barbu
şi P . Gheughe).

resturile podinei 'u nei locuinţe de suprafaţă
şi 3 podini de la locuinţele semiângropate de
tip bordei.
Vom începe cu descrierea locuinţeilor.
Locuinţa de suprafaţă a fost identificată în
secţiunea S. II, caseta A, la o adîncime d.c:0,10-0,15 m de la nivelul actual al solului
şi a avut, probabil, o formă dreptunghiulară 5 .
Lăţimea locuinţei era de 5, 75 m, iar laturile
lungi m ăso ară în prezent circa 3 m şi respectiv, 7,45 m (fig. 2). Pereţii erau construiţi
din stîlpi şi împletitură de nuiele lipită cu
pămînt, iar în partea inferioară şi superioară
erau limitaţi de grinzi fasonate. O bucată din
grinda fasonată de la talpa peretelui, adică
din partea inferioară, a fost găsită carbonizată pe latura de apus a locuinţei.
Dovadă că pereţii erau din nuiele lipite cu
pămînt este cantitatea mare de lipitură că
zută atît în exteriorul cît şi în interiorul locuinţed. Cele două oomere car·e fonnaiU locuinţa erau inegale ca su prafaţă şi separate
de un perete pe lungime.
Lîngă pereteie de apus, in exterior,
au
fost identificate resturile unei gropi de provizii, de pe fundul căreia s-au mai putut
recupera boabe de mei carbonizat.

Fig. 2. . Secu-Bărbăteşti. Locuinţă de suprafaţă distrusă parţial de alunecările de teren.
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In interiorul locuinţei s-au găsit o vatră de.
foc, puţine fragmente ceramice, un creuzet,
un cleşte de fierar, bucăţi mici de zgură şi ·
cîteva cuie. ln camera cea mkă, dinspre vest,
a mai fost identificată urma unui şanţ albiat,
lat de 10-15 cm şi adinc de 5-6 cm faţă
de nivelul de călcare al locuinţei. In el se
găsea foarte multă cenuşă de culoare neagră ;
prin panta pe care o avea, şanţul permitea
evacuarea acesteiiCl în exteriorul locuinţei. In
apropierea construcţiei, în anul 1979, printre altele, a mai fost descoperit şi un dorn
din fier.
Avînd în vedere inventarul descoperit : un
cleşte de fierar, un dorn, un creuzet, cele
cîteva bucăţi de zgură şi cantitatea mare de
cenuşă din şanţ, credem că avem de-a face
cu un atelier de fierărie.
Locuinţele de tip bordei, spre deosebire de
locuinţa de suprafaţă, se găsesc la o adîncime de 0,80-1 m de la nivelul actual al solului, sînt mai mici ca suprafaţă şi au forme,
uneori, uşor ovalizate. Podina bordeiului
este bine bătătmită, are culoarea castaniunegricoasă şi se deosebeşte foarte uşor
de
restul terenului.
Au fost identificate 3 locuinţe tip bordei :
în secţiunea S III, caseta A ; S III, caseta B
şi S VI, caseta A. Singure iocuinţă nederanjată de alunecările de teren a fost cea din
S III, caseta B (fig. 3), asupra căreia vrem
să stăruim.

Bordeiul are o formă aproape rotundă, mă
între 6 şi 6,80 m şi are podina bine
bătătorită. Pe latura de apus s-a identificat·
şi urma unui stîlp. In interioruil locuinţei au
fost descoperite o vatră de foc cu diametru!
de aproximativ 0,40 m şi, lîngă ea, cîteva·
fragmente ceramice ce provin de la vase diferite.
soară

Răspîndite la înfflmplare, în interiorul locuinţei, au fost găsite şi citeva vase între-

gibile de dimensiuni mici sau mijlocii, predominînd căniţele lucrate dintr-o pastă în
general biiile frămîntată, arsă neuniform, de
culoare vînăt~negricioasă.
In afara locuinţei, în partea de răsărit, la
o distanţă de 1,50 m, se găsea o vatră de
foc cu diametru! de peste 1 m. Grosimea
stratului de cenuşă şi cărbune ajungea pînă
la 15-20 cm. In acest amestec de cenuşă şi
cărbune se găseau multe fragmente ceramice
ce proveneau de la V'ase de mărimi diferite,
unele dintre ele frumos ornamentate.
Cerainica este reprezentată în continuare
prin cele două categorii de pastă - poroasă
şi fină şi aparţine principalelor tipuri de
vase executate cu mîna şi la roată, de culoare roşcat-cărămizie, maronie sau cenuşie.
Ca motive ornamentale întîlnim : valurile 6,
briuri'le şi ghirla.ndele cu alveole, butonii
circulari, aplcrlizaţi sau în formă de şa, încadraţi uneori de grupuri de linii incizate,
cele mai multe pe verticală oou oblice.
Afară de vasele amintite mai sus, au mai
fost descoperiţi căţui, picioare şi buze de
fructiere, fusaiole, greutăţi pentru războiul
de ţesut, lustruitoare şi un picior de opaiţ cu
analogii in descoperirile de la Poiana 7 Dar
asupra materialului ceramic rezultat, nu insistăm deoarece acesta este aproape· identic
cu cel prezentat în Raportul preliminar pentr~ ahu~ 19788. Ne vom opri mai mult asupra
unea.telor descoperite.'
Brăzdarul de plug a fost descoperit în secţiunea S VI, caroul 5, hi adincimea de 0,60 m.
Este ronfecţionat dintr-o bară masi;vă de fier,
aplatizată, prevă~ută cu o nervură mediană.
Capătul opus se îngustează şi se termină cu
un cârlig pentru fixare (fig. 4). Este lucrat
prin martelare şi are o lungime de 24,2 cm,
iar lăţimea maximă a părţii active este de
7cm.

' 1

Fig. 3. Secu-Bărbăteşti. Vedere de ansamblu a unei
• Jocuinţe de tip bordei (secţiunea S ·III, caseta· B).
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Fig. 4.

Socu-Bărbăteşti. Brăzdar

de plug .
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Brăzdare de plug asemănătoare
au mai
fost descoperite la Grădiştea Muncelului.
Poiana, Popeşti, Suteşti!) ş.a.
Custura (cuţitaşul) este executată prin
martelare, din fier, şi a fost descoperită în
secţiunea S V, caroul 34, la adîncimea de
0,80 m. Are formă s emilunară, ascuţită doar
pe partea conveocă (fig. 5). Iniţial, cre(lem
că a avut un mîner de lemn şi se folosea la
jupuirea şi prelucrarea pieilor.
Asemenea piese au mai fost descoperite la
Pecica Hl şi Grădiştea Muncelului şi sînt datate în secolele I î.e.n. - I e.n.
Cleştele a fost detSCoperit în secţiunea S II,
caseta A, la o adincime de 0,45 m, şi are
braţele gurii aplatizate şi cu capetele îndoite
în afară . Sistemul de închidere şi priiildere
aă gurii nu se face prin suprapunerea braţelor, datorită capetelor îndoite.
Mînerele
sînt lungi, se lăţesc în zona nitului, apoi se
rotunjesc şi se subţiază spre capăt. Este lucrat prin martelare ; are o lungime totală de
44,5 cm şi lăţimea braţului gurii de 9,5 cm
(fig. 6 şi 7).
Piese asemănătoare s-au de coperit la Gră
diştea Muncelului, numai că se deosebesc de
cel în discuţie, prin faptul că doar un singlll' braţ, are aripioare la capete, iar celălalt
prin închidere intră între cele două aripioare
(fig. 8). Lungimea lor este între 42 şi 68 cm
şi se încadrează în tipul IX. Cronologic aparţin secolului I e.n. şi începutului veacului următor.11

Dornul a fost descoperit lîngă locuinţa din
secţiunea S II, la o adîncime de 0,10 m, şi
considerăm că a aparţinut acesteia. Are formă

Fig. 5.

tronconică,
tremităţile

corpul circular în s ecţiune, cu exrotunde (fig. 9). Lungimea este

de 11 cm.
Avînd în vedere tipologia făcută în lucrarea "CiviHzaţia fierului la daci", acesta se
încadrează în tipul II şi aparţine' secolelor
I î.e.n. - I e.n.i2.
Dar piesa care ne-a reţinut atenţia în mod
_pecial a fost descoperită în secţiunea S VI,
caseta A, la o adîncime de 0,20 m. Ea este
executată din lut şi s eamănă cu un creuzet,
numai că este prevăzută cu două orificii :
unul la bază, mai gros, şi altul pe late/ală,
mai subţire, aşezat imediat sub jumătatea
înălţimii (fig. 10). Ea are fundul gros, iar
pereţii se subţiază treptat către buză. In interior se văd urmele unor linii inciz,a te ce
pleacă de lîngă buză şi merg pînă aproape de
orificiul de la bază.
După aspectul pies ei, am considerat
că
aceasta putea fi utilizată într-un atelier de
fierărie, eventual pentru
suduri mici, iar
prin cele două orificii se introduceau probabil ţevi de lut care dirijau jetul de aer ce
intreţinea
arderea şi temperatura ridicată.
In sprijinul acestei ipoteze, stau şi urmele
de arsură secundară din interion1l văscioru
lui.13
Am făcut această succintă trecere în revistă a principalelor descoperiri din aşezarea
draco-getică de la Socu-Bărbăteşti pentru a
ilustra varietatea pieselor, dar şi gradul îna!lt
de dezvoltare a populaţiei daco-getice din
această zonă a Gorjului. care, beneficiind de
o climă blîndă şi de ape cu debit constant,
a fost intens locuită din cele mai vechi tim-·
puri.

Socu.,Bărbăteşti. Custură {cuţitaş) .

Fig. 6.
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Socu-Bărbăteşti. Cleşte.
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Fig. 8. Cleşţe descoperit la Grădiştea
Muncelului (după 1. Glodariu şi
E. Iaroslavschi).

www.cimec.ro

Fig. 9.

Socu-Băr

băteşti.

Dorn.

Fig. 10. Socu-Bărbăteşti. Dispozitiv pentru întreţinerea arderii
şi temperaturii ridicate în atelierul de fierărie.
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Fig. 11.

Socu-Bărbăteşti.

Vase ceramice descoperite in

aşezare.

CITE GETO-DACE DE SOCU-BARBATEŞTI

NOTE
1 Pentru analogii vezi Mioara Turcu, RMM, MIA,
2, 1977, p. 58.
2 Petre Gherghe, în Materiale şi cercetă ri arheo- '
logice, a XIII-a sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979, p. 91~
3 Din colectiv a făcut parte Gh. Caloloiu, muzeograf la Muzeul judeţean Gorj.
" Identificarea a fost făcută de Carmen Petolescu de la Muzeul de istorie al R. S. România,
căreia îi mulţumim şi pe această calc.
5 Am spus probabil, deoarece o bună parte din
locuinţă a fost distrusă de alunecările de teren.
6 Un decor asemănător a fost întîlnit şi la ceramica descoperită la Poiana (Radu Vulpe, Ecaterina Vulpe, Dacia, 3-4, 1927-1932, p. 306, fig.
79/13-16).
7 Ibidem, p. 290, fig. 43/15-16.
8 Petre Gherghe, op. cit., passim.
9 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizaţia fierului
la daci, Cluj-Napoca, 1979, p. 59, 60, fig. 23/7 şi
24/3 - notele 236, 241.
10 Ibidem, p. 110, fig. 35/4.
u Ibidem, p. 50 şi fig. 16/1-4.
12 Ibidem, p. 54, fig. 19/17, 21.
13 La identificarea piesei am fost ajutaţi de colegul C. Tătulea, căruia îi mulţumim şi pe această
cale.

Rf:SUMf:
La commune de Bărbăteşti apparticnt au dcpartcment de Gorj. Elle est situec sur la rive droile
de la riviere Gilort, etant traversee par la route
departamentale Tirgu Cărbune ~ ti - Filiaşi.
Lâ, sur le tenitoire du village de Socu, on a
decouvert un habtiat gcto-dace ouverte, dont les
logements ont murs de nettes vergcs endruites
d'arglle ; les habitations sont disposes au hasard
et non selon un plan etabli d'avan ce.
A l'occasion des rechcr ches , on a de ouvert sur
les âtres ou â cote d'eux, des vases ceramiques,
des couteaux, un soc de charrue, des polissoirs, de
tenailles de forgeron, et une monnaie en bronze
d'Auguste, frappee entre les annces 19-15 av.n.e.
D'apres les maleriaux decouverts,
!' habitat
s'inscrit chronologiquement aux II ~mc - I crcsiecler
av.n.e. ; il constitue une preuve supplemenlaire
que le vallee de Gilort offrait des conditions de
Yie favorablCS des Jes epoque les plus reculees.
Cela explique le grand nombre des endroitr
presentant un inlen\?t at·cheologique, dec0uve1--ts
dans cette zone.
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MIOARA TURCU

Cercetări asupra aşezărilor
de la Bragadirti-Bucureşti

Bragadiru este situată în afara
în partea de S- V a capila
marginea
comunei
cu acelaşi nume.
talei,
Săpăturile arheologice de scurtă durată întreprinse în anul 1979 reprezintă continuarea celor din anii precedenţi.
Tn cele trei secţiuni cercetate s-au putut
continua observaţiile anterioare privind stretigl~fia staţiunii unde se suprapun două locuiri : una din epoca geto-dacă (sec. II-I
~ -e,n.), a doua aparţinînd feudalismulni t~m
puriu.
~In pa['1tea de nord! a ter.asei, pe locul de
desfă.<;;urare a recentelor cercetări, straitul Latene geto-dac de culoare cenuşie este foarte
Staţiunea

oraşului Bucureşti,

Fig. 1.

subţire

(0,30--0;35 m) şi sărac în inventar,
fiind com1pus mai ales din fragmente ceramice neîntregibile. Aşezarea geto-dacă, aJ.că
tuită pînă în prezent din. 22 locuinţe şi bordeie, a fost completată cu încă o locuinţă de
suprafaţăl (notată B 39) răvăşită de iucrărHe
agricoJe. Avînd forma apDoximativ patrulateră, locuinţa ce pare de dimensiuni modeste,
nu a fost prevăzută cu nici un sistem de încălzire. Din inventarul său rămas in situ fac
parte fragmente ceramice lucrate la roată sau
cu rnî.na (Fig. 2/1-2) şi o toartă rhodiană ou
ştampilă (Fi,g. 2/3), singura găsită pînă în
momentul de faţă în cadrul aşezării Latene
geto-dace de la Bragadiru.

Bragadiru-Bucureşti.

Aspect din timpul cercetării
feudalismului timpuriu (B 40).
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10
Fig. 2. Bragadiru-Bucureşti. 1-2 fragmente ceramice geto-dace lucrate la roată şi cu mina ; 3 frar{ment
de amforă rhodiană cu :')iampilă ; 4 fragment ceramic decorat cu incizii ; 5-6 fragmente ceramice decorate
cu linii orizontale asociate cu alveole şi impunsături; 7 profil de vas-borcan nedecorat, lucrat la roala
înceată ; 8 vas-borcan cu tortiţă ; 9-10 funduri de vase-borcan ştampilate.
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De formă angulară, toarta păstrează partea superioară şi o foarte mică porţiun~ din
cea inferioară. Pa<;ta foarte fină are o culoare roz-pal şi conţine ~ suprafaţă urme
de angobă. Ştampila dreptunghilară cuprinde
următorul text2.

EHI APil:TOTIOA
10~

âAAIOY
După

numele preotului eponim rhodian
Aristopolios, imprimat pe ştampila torţii,
piesa se datează in a doua jumătate a sec. II
i.e.n.
Tot in cadru~ cercetărilor din anul 1979 a
fost descoperit<"! o altă locuinţă, notată B
ce se încadrează in perioada feudalismului
timpuriu. Este dealtfel a 17--a locuinţă din
acest timp descoperită pînă acum la Bragadiru3 (fig. 1). Groapa, de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite
are laturile de
4, 70 X 3,80 m, iar adîncimea variază de la
S-E spre N-V intre 1,15 şi 0,98 m. Incă
de la adincimea de 0,40--0,80 m, afară de
fragmente ce1·amice, de puţine resturi de
zgură, in mijlocul bordeiului a mai apărut o
masă compactă de pămînt înroşit, precum şi
resturi de la gardina vetrei sau a cuptorului
existent iniţial. Continuind cercetarea, prin
golirea complexului de fragmentele ceramice,
pe latura de vest s-au observat două resturi
de bîrne de lemn carbonizate (lungi de
0,75 m şi 0,68 m), care desigur că făceau
parte din suprastructura casei. In pămîntul
de umplutură, puternic înroşit, au apărut budiţi de vatră spartă şi imprc\ştiate, fragmente
de vase, cărbune, oase de animale şi păsări,
precum şi bucăţi mari de chirpic provenit de f
la pereţii ce s-au prăbuşit spre interiorul locuinţei. AnaliZJa acestor vestigii dovedeşte c[t
pereţii încăperii erau făcuţi in tehnica paiantei, pămîntul fiind amestecat cu paie tocate.
Din existenţa cantităţii masive de păm[nt înroşit, a c<irbunilor, a grinzilor arse şi a felului răv<Işit in care s-au aflat atit ceramica
cit şi bucăţile de vatră, rezultă că locuinţa
a fost părăsită şi apoi puternic incendiată.
Materialul Hrheologic existent in B 40 este
aproape in exclusivitate ceramic. Tipul de
vas caracteristic este oala-borcan fără torţi
cu umă~;,ul rotund uşor înălţat şi pintecul
ar,cuit. Ardere'a s-a realizat la roşu-cărămi
ziu; rare sint fragmentele de nuanţă ca<;ta-

4o.

25 - Materiale

şi cercetări

arheologice -

niu inchis. Suprafaţa extelioară a recipientelor a fost ornată cu incizii (Fig. 2/4), linii orizontale asociate cu cele verticale, brîu, în
val, nelipsind nici chiar decorul alveolar
(fig. 2/5-6), ceea ce ne determină să considerăm că bordeiul se poate data in plin sec. X
şi la inceputul celui următor. Dealtfel, campaniile de cercetări anterioare au dat posibilitatea de a se distinge, pe baza categoriilor ceramice din locuirea feudală timpurie,
două faze de locuire. Prima este cuprinsă intre sec. al IX-lea şi inceputul celui următor,
iar a doua, in care se încadrează şi acea<;tă
locuinţă, in sec. X şi inceputul celui următor.
Pe lîngă tipul de ceramică descris, in locuinţa respectivă ..~-a mai găsit partea superioară din profilul unui vas-borcan, nedecorat, lucrat la roata înceată (Fig. 2/7), precum
şi un vas-borcan fără ornament, de mici dimensiuni, cu torţi laterale, executat tot la
t·oata înceată (Fig. 2/8). Acest tip de vas-borcan a fost descoperit şi in nivelul superior
de locuire de la Străuleşti, datat in secolul
al XI-lea".
Menţionăm faptul
c~t ceramica
cenuşie
apare în cantitate mult inferioară faţă de
categoria de va-;e ornamentate cu motiv
-;triat exterior.
Ţinem să subliniem prezenţa
in acelaşi
c~mtext de la Bragadiru a douH funduri de
vJ.se ştampilate (Fig. 2/9-10), a unei lame
drepte de cuţit lucrat din fier, precum şi a
două silexuri probabil neolitice (un nucleu
cu plan dublu de execuţie şi o aşchie atipică)
refolosite.
Campania din 1979 de la Bragadiru a adus
noi precizări asupra celor două aşezări plasate în apropierea riului Sabar de pe teritoriul capitalei.

NOTE
t Mioara Turcu, Bucureşti, 8, 1972, p. 55-69 ;
idem, în Materiale şi cercetdrt arheologice, a XIII-a
sesiune de rapoarte, 01·adea, 1979, p. 125-126.
~ Descifrarea a fost realizată de cercetătoarea
Victoria Androncscu, dlreia ii mulţumim şi pe
această cale.
3 Mioara Turcu, llucurer;;ti, 8, 1972, p. 63-66 ;
idem, in Materiale ... , Cradea, 1979, p. 125 şi urm.
~ Informaţia o deţinem de la cercetătorul Panait I. Panait, care cu multă amabilitate ne-a dat
relaţii asupra situaţiei stratigrafice a aşezării din
secolele IX-XI de la Străuleşti.

cd. 25
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RECHERCHES CONCERNANT
LES HABITATIONS DE BRAGADIRU
BUCAREST

la hL:tte en sous-sol furent trouves des fragments
de ceramique travaillee â la roi.le, dont le decor
permet de situer l'habitation entre la fin du X-eme
et le commencement du XI-eme siecles.

RESUME

EXPLICATION DES FIGURES

Les fouilles de 1979 representent la suite de
celles des annees precedentes. Parmi les nouvelles
decouvertes, il faut mentionner une habitation de
type Latlme, d'ailleurs ravagee par les tracteurs,
et qui contenait surtout de la ceramique geto-dace
travaillee ă Ia main ou â la roue, de meme qu'une
anse d'amphore grecque, rhodienne, timbree, datant de la seconde moitic du 11-eme siecle av.n.e.
on a decouvert, encore, une hutte en sous-sol du
commencement du feodalisme et dont une minutieuse recherche mena â la conclusion qu'elle
avait l>te abandonee et incendiee. A l'interieur de

Fig. 1. Bragadiru - Bucure!';ti. Aspect pendant la
reeherche de l'habitation du eommencement du
feodalisme (B 40).
Fig. 2. Bragadiru - Bucureşti, 1-2 fragments
ceramiques geto-daces travaillees â la maln ou â la
tour ; 3 anse d'amphore rhodienne timbree ; 4
fragment ceramique orne ă bandes orizontales;
7 profil de· vase sans decoration, travaillee â la
taur lent ; 8 vase avec petit anse : 9-10 fonds
de vases timbrees.
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Cercetări arheologice în aşezarea
geto-dacică de la Cătunu
Jud. DîDtbo-vija

In campania arheologică din vara anului
1979 s-au efectuat săpături in partea de sudest a terasei Ialomiţei, într-o zonă necercetată pînă acum, In scopul depistării şi localizării necropolei aferente aşezării geto-dacice
din sec. ll-1 i.e.n., identificată in campaniile
anterioare (fig. 1).
Au fost trasate trei şanţuri notate S. F
(40X1 m), S. G (40X1 m) şi S. H (10X1 m)
primul orientat nord-sud, celelalte est-vest
(fig. 2).
In.~ţul F, cu excepţia locuinţei IV şi a
gropn A, nu au putut fi depistate alte comP!exe, deşi in carourile 2, 7 şi 10-13, imedlat sub stratul vegetal, inb·e 0,25-0,33 m,
apare un strat de pămlint maroniu negricios
cu.urme slabe de pigment şi cioburi, indicind
exlStenţa unor locuinţe astăzi dispărute.
S. G, trasat perpendicular pe S. F, nu prezintă urme de cultură materială, imediat sub
stratul vegetal profilîndu-se pămîntul galben
lutos steril, deşi la suprafaţa solului au apă
rut numeroase cioburi. Stratul de cultură a
fost distrus de plantarea în această zonă a
unui răzor cu viţă de vie, în săpătură descoperindu-se rădădni.Jle salcîmilor care mărgineau răzorul.
·
In
S.
H,
la
-0,28
m, sub stratul vegetal • pe t
.
o d lStanţă de cea. 4 m, au apărut urmele unei
locuinţe de suprafaţă, de formă dreptunghiulară, distrusă în intregime de lucrările agricole. moderne : bucăţi mari de chir pic provenind din pereţii locuinţei, fragmente de lipitură de vatră, fragmente de vase lucrate la
roată din pastă cărămizie şi fragmente de
vase din pastă pomasă. Locuirea în acest
complex a încetat în urma unui incendiu în
umplutura locuinţei găsindu-se cenuşă şi 'bucăţi de lemn carbonizat.
Locuinţa IV a fost surprinsă în S. F, în
carourile 15, 16, şi parţiad. 17. Este de tip
semibordei, dreptunghiulară, cu colţurile
uşor rotunjite, orientaltă nord-sud, av[nd di.mensiunile de 3,50X3 m. Nu s-a găsit va-

tra locuinţei, deşi in umplutura ei au fost
depistate mai multe fragmente de lipitură de
vatră.

Pe fundul locuinţei, la -0,46 m, au apă
rut bucăţi mari de chirpic, fapt ce confi·nnă
ipoteza că aceasta se înscrie in tipul locuinţelor puţin dncite in pămint, cu pereţii
construiţi din lut aplicat peste un schelet de
nuiele, tip predominant in aşezarea getodacică de la Cătunu.
Profilul laturii vestice a locuinţei prezintă
următoarea stratigrafie : humus actual
de
culoare neagră şi păm.int întors de plug, pînă
la -0,25 m ; pămînt brun-negricios cu pete
rare de cărbune pînă la -0 40 m - O 50 m
corespunzind perioadei de locuire geto-da~
cică ; pămînt maroniu clisos, steril (fig. 3).
La --{),40 m, pe fundul locuinţei, în caseta
din malul vestic, au apărut fragmente de oase
calcimate şi fragmente mici de oa<;e foarte
friabile care nu prezentau urme de ardere
•
1
,
aşezate mtr-o a veolare de formă aproximativ ovală, cu adîncimea de 5 cm, de dimensiunile 0,46 X 0,33 m şi mientarea axului lung
în direcţia nord-sud (fig. 4).
Din analiza materialului osteologie efectuată de profesorul Ioan Ursu de la Facultatea de medicină din Cluj şi cercetătoarea
Laura Georgescu de la Laboratorul de antropologie din Bucureşti 1 , a rezultat existenţa
unor fragmente foarte mici de diafiză femural<i şi de porţiune petro-mastoidiană provenind de la un incinerat adult, oasele indicînd un proces puternic de calcinare, clt şi
fragmente din corpul mandibular aparţinînd
unui cal în vîrstă de 7-8 ani, care nu prezentau urme de ardere. 2 Menţionăm că unele
fragmente de oase calcinate au fost găsite·
lingă alveolarea semnalată mai sus, direct pe
fundul locuinţei.
Depuse lîng<i fragmentele de oase inhumate provenind de la cal s-au găsit cîteva
f1·agmente din pastă cărămizie, lucrete la
roata, atipice, aparţinînd aceluiaşi va<; şi
două fragmente din pastă prost arsă, de cu-
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loare cafenie cu miezul negr u, de la un vasborcan, lucrat cu mîna şi decorat cu brîu
crestat.
.
Materialul ceramic de coperit în cadruf
complexului>L. IV ecte sărac , în m ajoritatea
cazurilor neîntregibil, cu urme de corodare
care - ar putea datora acid it ăţii puternice a
solului.
Ceramica lucrată cu mîna este de culoare
bej-maronie sau cărămi ziu-roşcatlă, din paBtă
impură , arsă incomplet,
cu miezul negru.
Majoritatea fragmentelor provin ele la vac;e-

borcan decorate cu butoni şi brîu-şnur, b1iu
cu crestături, brîu aJ.veolar, butoni-apucători.
de formă dreptunghiulară, butoni rotunzi cu
două alveole. Un singur buton ecte prevăzut
cu 2 găurele perforate care permiteau trecerea unui şnur3 (fig. 5 a-d).
Tot din cadrul acestei grupe amintim şi un
fragment de vas miniatura!, de tipui unei
cupe, cu muchea uşor îngroşată, găsit pe fundul locuinţei IV, la -----(),46 m, care prezintă
analogii cu un exemplar ele coperit în aşeza
rea dacică de la Poiana.4

b

Fig. 5. Fragmente

ceramică lu c rată
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Din pastă fină cenuşie, lucrate la roată,
menţionăm : frngmente provenind de la strecurători de formă conică, fragmente de cac;troane cu buza răsfrlntă în afară, uneori prevăzută cu două faţete, fragmente de căni de
dimensiuni mijlocii cu torţile pornind chiar
din buza vasului, fragmente de fructiere, iar
din categoria ceramicii cărămizii, lucrate la
roată amintim : un fragment
de buză de
chiup, mult răsfrîntă în exterior, cu muchea
foarte groasă, fragmente mari din corpul
chiupului, trei torţi cu mulmi, precum şi numeroase fragmente ati.pice (fig. 6 a-el).
Din categoria ceramicii de impm·t semnaUlm cîteva fragmente de amforă şi o toartă
cu secţiunea ov·ală, lucrate dintr-o pastă fină
de culoa1:e roz-pal (fig. 6 e).
Categoria pieselor de lut cu destinaţie utilitm·ă, casnică, este reprezentată prin două
fusaiole cilindrice, una plată confecţionată
dintr-un fragment de va<; lucrat la roată di~
pastă cărămizie, de tipul celor de la Poiana;,,
cealalt[t prezintă ca decor mici incizii oblice,
fiind asemănătoare cu exemplarele g[tsite în
staţiunile geto-dacice de la Tinosu(•, Poiana7
şi Piscul CrăsanF'.
Groapa A, de formă cilinclrică, cei diametru] de aproximativ 0,90 m, surprinsă in profilul malului estic al şanţului F, în caroul17,
s-a profilat la -0,26 m de la nivelul actu.a1
al terenului.
Corespunde
locuinţei IV,
fnncţionind in aceaşi perioadă
cu locuinţa
menţionată. Timpul de folosire a fost scurt,
adincimea gropii fiind de numai 15 cm, iar
inventarul sărac, constind dintr-un vas-borcan in stare fragmentară, lucrat cu mina din
pastă roşietică-dtrămizie, decorat cu butoni
rotunzi, dintr-un fragment ceramic elin pastă
cenuşie, lucrat la roată provenind de la o
cană bitronconică de dimensiuni mici, şi un
fund inelar din ceramică cărămizie, lucrat Ia
roată. Din umpl.utura gropii mai menţionăm
două fragmente de os care
nu prezentau
urme de ardere şi bucăţi mici de chirpic.
Cercetările arheologice întreprinse în vara
anului 1979 în aşezarea geto-dackă de la
Cătunu ne-au permis să identificăm urme
de locuire în sectorul sud-estic al terasei Ialomiţei, respectiv într-o zon<"t pe care pînă
atunci o consideram nelocuiUt. Deşi nu s-au
putut delimita precis decît locuinţa IV şi
groapa A, materialul ceramic ca şi fragmentele de lipitură de vatră, bucăţile de chirpic,
petele mici de cărbune, găsite la mică adîncime, pînă la -0,35 m în cuprinsul stratului
vegetal, în toate cele 3 secţiuni trasate,
arată că şi această zonă a fost locuită, locuinţele fiind distruse
probabil de arăturile
practiJCate în decursul anilor. Materialul ceramic numeros găsit la suprafaţa terenului
arabil ar pleda pentru ipoteza existenţei unor
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locuinţe de suprafaţă, aşa
celei surprinsă parţial în S.

cum este cazul
H.
Lipsa unor elemente certe de datare, cit
si similitudinile existente intre materialul ce~amic găsit în campania 1979 şi cel descoperit în săpăturile anterioare, converg spre incadrarea co~lexelor menţionate mai sus în
datarea general valabilă pentru ~ezarea
geto-dacică de la Cătunu, respectiv a doua
jumătate a sec. I I - sec. I i.e.n.
Descoperirea unor fragmente de oase
umane incinerate cît şi a unor fragmente de
maxilar de cal, care nu prezentau urme de
ardere, in cadrul locuinţei IV, furnizează date
inedite asupra riturilor funerarea practicate
de geto-daci în sec. II-I i.e.n.
Analiza complexelor funerare descope1ite
pînă în prezent şi atribuite perioadei citate
mai sus demonstrează că geto-dacii, în majoritatoo cazurilor, ··aveau cimitirele constitllite în afara aşezărilor, dar în imediata lor
apropiere. Cazurile, cînd în literatura de
specialitate, se citează descoperirea de morminte răzleţe în perimetrul aşezării (Poiana)
ori chiar sub locuinţe (Crăsani, Tinosu) sint
rare şi mi-i totdeauna sigur că acele inmormint<iri sint contemporane cu faza de locuire
intens{\ aşezărilor respective ori că gropile
considerate morminte de incineraţie au caracter sepulcral.!J
Publicarea unor date preliminare asupra
rezultatelor cercetărilor din dava de la Ocniţa, jud. Vilcea, în anul 1977, de către profesorul Dumitru Berciu, confirmă ipoteza,
potrivit căreia, unele depuneri izolate de
oase incinerate găsite in perimetrul ~ezării
sau sub locuinţe şi vetre, pot fi considerate
morminte de incineraţie. La Ocniţa, separat
de necropola plană, aferentă ~ezării, conţinind 357 morminte de incineraţie in groapă,
datind din sec. II-I i.e.n., au fost descoperite monriinte răzleţe în mai multe puncte
elin aşezare, fărCi a se putea trage vreo concluzie asupra unei reguli anume. 10
f
Ritualul ele înmormîntare practicat la Cătunu, cu mici excepţii, îşi găseşte cele mai
blme analogii în descoperirile de la Ocniţia,
în morminte'e ele incineraţie din perimetrul
aşezării civile.
Considerăm că prezenţa in locuinţa IV a
oaselor provenind de la un incinerat adult,
cît şi a fragmentelor din corpul mandibular
aparţinînd unui cal, este legată de practicarea unui anumit ritual de inmormintare care
consta din depunerea simbolică pe fundul
locuinţei a resturilor rezultate in urma procesului de incinerare a defunctului la un loc
cu. p~rţile di~ ~nimale depuse ca ofrandă. 11
Inventarul ceramic sărac, neîntregibil, lipsa
unor obiecte de fier sau alt material, în ge-
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Fig. 6. Fragmente de

cera:mică lucrată
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neral a obiectelor care ar putea fi reutilizate,
ar pleda în favoarea ipotezei părăsirii locuinţei.

Nu s-a putut depista zona unde a fost ame- '
najat rugul funerar.
Menţionăm că in apropierea locului unde
au fost depuse oasele s-au găsit o parte dintr-nn vas miniatura! şi două fusaiole care putea face parte din inventarul mormîntului
semnalat de noi, fiind cunoscut faptul că,
aceste obiecte sînt nelipsite din inventarul
mormintelor de incineraţie (considerate ca
elemente legate de ritul funerar) 12, prezenţa
fusaiolelor fiind rm indiciu că ar fi vorba de
un mormint de femeie.
Deoarece pînă in ·prezent consideraţiile
a<;upra sistemului de inmormintare a1 dacogeţilor in a doua epocă a fierului se bazează
pe un material arheologic nu intotdeauna suficient de concludent, iar diferite variante rituale ale incinerării nu sint îndeajuns cunoscute, concluziile trase de noi asupra ritualului
practicat in cazul monnintu:lui de incineraţie
de la Cătunu reprezintă ipoteze de lucru.
NOTE
t Mulţwnim şi
tători care ne-au

pe aceastA cale celor doi cerceajutat la identificarea fragmentelor de oase descoperite in LIV.
2 Fragmente foarte mici de premaxilă : fragmente p up••••• • şi M npo•••• ' cu urme de uzură
prin exces de abraziune. Singurii dinţi prezenţi sint
fragmentari reprezentaţi, indicind un exemplar in
vîrstă de 7-8 ani.
3 R. şi E. Vulpe, Dacia I, 1924, p. 196, fig. 23/6.
' R. şi E. Vulpe, Dacia III-IV, 1927-1932,
p. 319, fig. 100/21.
6 Ibidem, p. 316, fig. 95/10, la', 20.
8 R. şi E. Vulpe, Dacia 1, 1924, p. 208, fif. 38/11.
1 1. H. Crişan, Ceramica dac~eetică, Bucureşti,
1969, p, 206, f!ig. 113/9.
B 1. Andrieşescu, Piscul Crăsa.Di.- Bucureşti, 1924,
p, 84, fig. 239.

9 D. Protase, Riturile funerare la daci şi dacaromani, Bucureşti, 1971, p. 180 ; 1. Andrieşescu,
op. cit., p. 29.
!O D. Berciu., B.M.I., 2, 1977, p, 6-8.
· u Cercetările întreprinse in campaniile 1970 şi
1971, la Cătunu, au permis identificarea a două
îngropări independente de cai (depuneri rituale de
cai) : complexul nr. 1 CQJlţinind craniul (numai
max.ilarul inferior) aşezat intre oasele lungi şi
complexul nr. 2, respectiv groapa menajeră nr. 19,
conţinînd scheletul unui cal aşezat in poziţiP
chircită.
12 D. Protase,

op. cit., p. 53
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SCAVI ARCHEOLOGICI NEL SITO
GETO-DACICO A CATUNU,
PROVINCIA DI DIMBOVITA
RIASSUNTO
L'autore presenta. i risultati degli scavi effettuati nel 1979 nel sita geto-dacio di Cătunu, nella
provincia di Dimboviţa. Sono state portate a luce
due abitazioni e una f-qssa casalinga.
Nell' abitazione IV di tipa mez~tugurio sono
stati individuali frammenti di ossa calcinate e frammenti di ossa molto frlabill posati in un alveolare
avendo le dimensioni 0,46X0,33 m.
Dall'analisi del materiale osteologico
si· e
accer-tato che tali frammenti sono provenienti
tanto da un adulto incenerito qunto dai corpo mandibolare di un cavallo di 7-8 anni, il che fa supporre l'esistenza di una tomba di incinerazione
nell'abitazione IV.
L'inventario ceramico permette l'inquadrare
delrabitazione nelln datazione generalmente accettata per il sitO get<rdacio di Cătunu, e cioe la
seconda metă del II secolo a.C. - 1 secolo d.C.

ELENCO DELLE FIGURE
1. Pianta di sltuazlone con l'ublcazione del sitO
getCH:lacio di Cătunu.
2. Pianta generale degll scavl effettuatlsi.
3. Spaccato del nord-ovest A. IV.
4. Schizzo dell'abitazione IV con l'ubicazione
della tomba di lnclnerazlone e della fosst. ·casalinga A.
5. Frammenti di ceramica, lavorati a mana.
6. Frammenti dl ceramlca, lavorati a ruota.
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Săpătura

de salvare
de la Ocnita-Dîmbovita

La circa 1 km sud de localitatea Ocniţa
(fig. 1) in punctul "La ROAGA", (fig. 2) s-au
descoperit cu prilejul unor lucrări deregulari:z;arE: a piriului Ocniţa, afluent al Slănicului,
in aprilie 1979, urmele unei aşezări geto-dacice. Ln punctul amintit mai sus, situat la
circa 50-100 m de drumul comunal, pe malul drept al pinului, a fost senmalată de că
tre Ioana Gheorghe, primarul de atunci al comunei Ocniţa, colegului Gabriel Mihăescu
prezenţa unor fragmente ceramice de 'factura
d,~ică. După recuperarea la faţalocului şi a
altor fragmente, în zilele de 1 şi 9 mai 1979,
s-a putut reconstitui parţial un vas de provizii· din ceraniică lucrată cu mîn<:'r, decbl·ât
cu bliu alveolar in relief.
In ziua de 9 mai o .echipă formată din Gabriel Mihăescu, Petre Diaconescu şi V alemtin
Drob a 'pt'ocedat la practic~ţea unei ·casete
cu dimen!'!iunile 1,5X.1,8 m in albia minoră
a pîrîului, în scopul ·degajării locuinţei. S-a
pus in evidenţă o vatră, recuper:indu-se chirpiC, cărbune şi numeroase fragmente ceramice ,şj oas~ de ~ni:rna1e, Toate acest~ materiale ce atestă ·existenţa aşezării dacice au
determinat conducerea muzeului să iniţieze
o săpătură de salvare.
Şantierul s-a deschis la 27 iulie sub conducerea lui Valentin Drob. Din colectiv a
făcut parte şi praf. Mihai Diaconescu de ia
Liceul industrial nr. 2 din T[rgovişte.
De la început s-a impus constatarea că aşe
zarea a fost deranjată de numeroasele lucrări de foraj pentru sonde petroliere, încă
de la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Materialul arheologic a fost afectat de salinitatea ridicată a apei, aşezarea situîndu-se în tl'-o
zonă inundabil<i, unde de-a lungul timpului
s-a depus un strat gros de cit·ca 1 m de aluviuni.
S-au practicat trei secţiuni (fig. 3) : S I,
cu dimensiunile 12 X 2 m, perpendicular pe
albia pinului ; S II, cu dimensitl[lile 26 X 1 m,
in albia minoră ; S III, cu dimensiunil.e
26 X 2 m, in albia minoră, ultimele două rea-

lizîndu-se prin devierea succesivă a cursului
apei. Dacă pentru S I a fost posibilă oh.<;ervarea stratigrafică de la nirvelul. actual de
călcare pînă la solul viu, situat la adincimea
de 2,40 m, în cazul secţiunilor II şi III lucră
rHe hidrotehnice, efectuate pînă la adincimea
de 2 m, au distrus nivelul de cultură pe o
adîncime mat·e (s-a mai pf1strat numai pe o
grosime de 0,40 m). Săpăturile au pus in evidenţ<i un singur stl'at de cultul'ă materlală
Latene, constînd din numeroase fragmente
ceramice, pal'te din ele întregibile, obiecte de
lut, mult chirpic, căt•bune, o mare cantitate
de oa<;e de animale, zgută de fier, obiecte.de
fiet·, o mărgea, un fragment de 1işniţă,' gresij
pentru ascuţit obiecte de metal.
Monede, fibule - elemente precise de datare - nu s-au găsit în această campanie
a~heologică ; totuşi, m!ltei:ialul ceramic (prin
formă şi decor) al' putea plasa aşezarea în
secolele II-I î.e.n., rămînînd ca cercetările
următilare să aducă noi precizăl'i cronologice.
· Ceramica este bogat l'ept~ezenţată •. atit din
punct de :vedere cantHativ, cît şi ca varietate>
tipologică. Ea poate fi imp<irţită după compoziţia pastei in urmt'ttoal'ele categorii :
a)

Ceramică

grosieră

lucrată

cu mîna.

Pasta conţine din abundenţă pietricele şi nisip. Culoarea l'oşie (cu nuanţe diferite) este
rezultatul arderii reducătoare, inoxidante.
Formele de vase cărora le aparţin fragmentele din aceastt't categorie sînt următoarele :
oala, ceaşca dacică (căţuia ; fig. 4 a) şi paharul (fig. 4 b). Primele două forme sînt arse
secundar. Din întreg materialul aceste fol'me
reprezintă 60-700fo. Din cauza salinităţii
apei şi a pastei de calitate inferioară, o pat·te
din materialul ceramic este pt:ost conservat.
b) Ceramică j'ină lucrată cu mîna. Constă
dintr-un singur fragment de toartă de culoare cenuşie (fig. 5 a).
c) Cerwnică roşie lucrată la roată. Este
ilustrată prin cîteva fl'agmente de chipurl, cu
partea exterioară lustruită, pasta conţinînd
nisip.
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PLANUL l'ON.
Fig. 2.
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Fig. :l. OcnHa-Dimbo'lfţa. Planul săpăturilor din 1979.

d) Ceramică fină lucrată la roată. Fragmentele din această categorie reprezintă
20-25o;0 din materialul ceramic. De culoare
cenuşie, aceste fragmente dovedesc o deosebită preocupare pentru alegerea pastei şi
pentru tehnica de execuţie. Din această categorie intilnim fragmente de fructieră intregibile (fig. 6), străchini, strecurătoare (un
singur fragment) şi o cană (cu toarta lipsă;
fig. 5 b). S-au găsit şi alte numeroase frag-'
mente atipice.
e) Ceramică de import. Este reprezentată
prin•citeva fragmente de amforă de culoare
gălbuie, din care două
torţi fragmentare
(fig. 5 c).

Ornamentaţia este de o mare diversitate,
mai ales pentru vasele lucrate cu mina, şi se
inscrie in formele tradiţionale geto-dacice.
a) Briul alveolar (fig. 7 a), frecvent lnt11nit pe corpul oalelor, este realizat In relief,
fiind dispus atît orizontal cit şi vertical, intretăindu-se. De asemenea, se Intilnesc butoni in număr variabil şi de mărimi diferite
(fig. 7 b, c).
b) Benzile de linii· in val, realizate prin
incizie, se intilnesc sub buza oalelor, de cele
mai multe ori fiind încadrate de linii sau de
benzi drepte, orizontale, (fig. 8 a).
c) Incizii succesive, realizate pe torţile
Unora din vasele lucrate la roată, (fig. 8 b).

www.cimec.ro

204

MIHAI DIACONESCU, VALENTIN DROB

..
,._
1

'\

1

'' '

\

'

\
1
1

'

•
1

b

a

o
t

Fig. 4.

1

2

B
1

Ocniţa-Dimboviţa. Ceramică rudimentară lucrată

d) Brîul în relief în formă de şnur, realizat prin incizii paralele oblice, făcute cu un
obiect ascuţit (fig. 7 d).
e) Alveole plac:;ate la baza vasului (fig. 7 e).
f) Decor în relief în formă de meandru
foarte pronunţat (fig. 7 f).
Obiecte ele lut. Au fost găsite două fusaioale (fig. 9 a), din care una fragmentară, şi
un lustruitor de olar.
Obiecte ele fier, constînd din două cuţitaşe
curbe (fig. 9 b), dintre care unul în stare
fragmentară, iar celălalt în stare bună, păs
trînd şi nitul de fixare a mînerului. Un fragment de topor este puternic corodat.
Obiecte ele podoabă. S-a recuperat un singur exemplar de mărgea (fig. 9 c).
Chirpi.cul aflat î111 cantităţi însemnate e--te
surprins în general grupat şi în asociaţie cu
mult cărbune, oase de animale, fragmente
ceramice, fapt care ne permite să afirmăm
existenţa mai multor locuinţe (vezi fig. 3).
Este semnificativ şi faptul că fusaiola întreagă şi fragmentul de topor au fost gă . ite
în perimetrul în care am identificat locuinţa
Ll.

MateriaJul recuperat în timpul campaniei
arheologice, încheiată la data de 9 augus,t
1979, dovedeşte o locuire destul de intensă.
Acest fapt poate fi explicat şi prin rezervele
de sare existente în apropiere. Avem de-a
face cu o populaţie dacică paşnică. Cantitatea însemnată de oase de animale mari permite aprecierea că această zonă oferea din

cu mîna.

antichitate condiţiile cele mai prielnice pentru creşterea animalelor. De asemenea, s-au
descoperit mai mulţi colţi de mistreţ, dovadă
că pădu rile dese din împrejurimi ofereau o
sursă importantă de vînat.
Materialul cero.mic predominant, lucrat cu
mîna, indică o slabă frecvenţă a folosirii roţii
olarului. Decorul lustruit este puţin folosit,
spre deosebire de faza următoare, ela ică, în
care motivele ornamentale realizate prin lustruire capătă o largă utilizare. In acelaşi
timp, cu toate că cercetările sînt la inceput,
se impune constatarea că meşterii olari, continuînd tradiţia secolelor IV~III î.e.n., au
perfecţi0111 at tehnica de lucru, realizînd vase
mai proporţi onat e , unele elegante chiar, prin
formă şi alegerea pastei, anunţînd realizările
deosebite din faza clasică. Existenţa eeramicii de import indică activitatea de schimb
cu lumea greco-romană.
Cercetările ulterioare vor trebui să clarifice probleme legate de prezenţa în cantitate
destul de mare a zgurei de fier în toate cele
trei secţiuni. Intr-o casetă practicată în S I
(caseta 3, fig. 3) s-a descoperit, lîngă resturi-le unei fructiere, un bulgăl'e de zgură acşe
zat pe un pat de piatră, în greutate de circa
2 kg. De asemenea, în S III s-au descoperit
bucăţi de chirp[c ce prezintă unnele scurgerii
unui metal topit. Aceste elemente ne fac să
credem în existenţa unor cuptoare de redus
minereul.
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Săpătura

a reliefat existenţa unei aşezări
geto-dacice din zona de deal a Munteniei,
zonă relativ retrasă, care oferea condiţii bune
de trai unei populaţii ce se ocupa cu meşte
şugurile, creşterea animalelor, vînătoarea şi
schimbul de produse.

FOUILLES DE SAUVETAGE
DE OCNIŢA-DlMBOVIŢA
RJ!:SUME

En 1979 on a decouvert une station geto-dace au
point "La Hoagă", situc â 1 km sud du village
"Ocniţa", sur la câte de la riviere. La
fouille a
releYe une seule couche de culture appartenant â
la pcriode de La Tene, ou l'on a trouve des nombreux fragments ceramiques des objects en terre

culte, en fer, de nombreux os d'animaux, du charbon, des gres pour aiguisage etc.
Les auteurs datent la station au Il'~mc et au Jer
sitkles av.n.e. en s'appuyant exclusivement sur le
materiei ceramique.
Les principales categories ceramiques y trouvees
sonli:
- ceramique grossit~re fa~onnee â'la main (6070%)

- ceramique fine, travaillee au tour (20-250fo)
On a trouve en petites quantites la ceramique
rouge, faconnee au tour. L'ornamentation est diverse et elle continue la tradition des siecles anterieura (IV~mc_ni~mc siecles av.n.e.).
Les objects en fer -petits couteaux courbes et
une hache en etat fragmentaire - et en meme
temps la scorie troU:vee dans la premiere section
(III~mc cassete), pouvalent indiquer l'existence d'un
fow· pour rediure le minerai de fer. On peut
attester aussi l'existence de quelques habitations.
La station etait habitee par une population pacifique qui pratiquait l'elevage des animaux, la
chasse, les metiers domestiques et moins l'agriculture.

www.cimec.ro
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Cercetările arheolo~ice (le
Jud. Brăila

Aşezarea (Pl. I, fig. I) se află pe un martor
de eroziunel situat în stinga rîului Buzău ia
cea 5 km în aval de comuna Grădiştea.
Acesta are forma cvasitriunghiulară cu
baza de cea. 130 m şi lungimea de cea 170 m,
suprafaţa depăşind un hectar. Inălţimea absolută maximă este de 46,49 m, faţă de nivelul Mării Negre, iar ini1lţimea faţă de lunea
din jur de 16-17 m. Pînă in prezent nu s-au
sesizat urme artificiale de fortificare.
In campania din 1979 s-au trasat 5 secţi
uni S 1:1-S 1, însumînd 500 m~.
Exist[l un singur strat de cultur{\ 2 , unitar,
gros de 30-80 cm, exceptînd gropile care
pot atinge 2,70 m adîncime.
Menţion[lm că aşezarea fiind folosită pentru culturi agricole stratul cultural a fost distrus pînă la adîncimea de 10-25 cm.
Prin S 1:1 trasată longitudinal s-a observat
c[l toaU1 suprafaţa conţine urm-~ ele locuire,
cu aglomerări spre cele două extremit<1ţi.
In campania din 1979 s.:.au descoperit :
4 locuinţe de suprafaţă ;
- 5 bordeie;
- 35 de gropi.
In locuinţele de suprafaţă ŞI m bordeie
s-au descoperit puţine materiale arheologice, t
majoritatea _pieselor s-au găsit în gropi.
Toate locuinţele de suprafaţ[l aveau p;Jdeaua ·placată cu pietre mari şi mijlocii ele
riu: 1, n,ll!lte, peste care a căzut lipitura pereţilor. Erau de formă dreptunghiulară, cea
mai mare avind 350X250 cm, sau patrată,
cu ~aturile de 250 X 250 cm (Pl. I, fig. 3).
S-au observat trei faz~ de locuire, bazate
pe observaţiile făcute asupra a patru locuinţe
ele suprafaţă, aflate in vecinătate.
Astfel, după ce Loc. nr. 1 a fost părăsită
şi platforma de pietre parţial distrusă, locul a
fost nivelat şi ridicat cu cea. 20 cm, şi apoi
s-a aranjat platforma de pietre a Loc. nr. 2,
ce supt;apune parţial Loc. nr. 1.
. La 1,90 m de Loc. nr. 1 se afl[t Loc. nr. 3
a cărei platform<:\ de pietre este cu cea 30 cm

27 - :.rateriale

şi cercetări

arheologice -

cd. 25

la

Grădiştea

mai înaltă decît Loc. nr. 2 si cu 50 cm faţă
de Loc. nr. 1.
·
Platforma de pietre a Loc. nr. 4 se află
aproape la acelaşi nivel cu Loc. nr. 2.
Din păcate materialul descoperit în ele,
puţine fragmente ceramice şi oase, nu permite predzăd în plus privind durata şi succesiunea lor.
Totuşi, pare c<1 ele s-au intins pe o perioadă destul de îndelungată din moment ce
diferenţa ele nivel dintre ele este de cea
;)1) cm, cînd întreg stratul cultural din sec.
Ir-I î.e.n. nu·eoli depăşeşte 70 cm. Nu aveau
\·etre în in terim·.
Din cele cinci bordeie numai la două s-a
putut sesiza forma : rectangular{t cu colţu
ri le rotunjite. Unul din ele, ăistms parţial
ddtorită construirii unui drum de acce~. cu
l<ttura ele :3,50 cm avea pe mijloc o cărare
ch pietre mi·jlocii şi mari de rîu, rulate, lată
de cea. 100 cm.
rn privinţa gropilor menţionăm existenţa
a dou;t tipuri" : a) în formă de sac (26 exemplme) şi b) in formă de clopot (9 exemplare) ;
ultima categorie cuprinde gropi mult mai
adinci - pin& la 2,70 m - şi cu resturi arheologice mult mai bogate.
Pentru groapa din S 1;, caroul 5-6 presupunem 61 iniţial a fost folosită drept groa.pă
de provizii. In formă de clopot ea avea tot
interiorul pttte~nic ars, pină La negru. Stratul ele arsură gros de '1-2 eni avea culoarea
ne<tgr{t la suprafaţă şiap()io 2onă arsa pină
la roşu. Stratul de lut. galben ce urma et·a
mult mai t!:Jfe, probabil din cauza arsurii.
Adîncimea er'â -cţe 1;75 m (de la suprafaţa
~olului 2,75 ._ri) ·.;.ar diametru! maxim al
fLmcl ului era de 2, 70 m).
In groapa -1 diii' 5 13 caroid 3-4, suprapusă
parţial de o locuinţă de suprafaţă, la adîncimea de 2,60 m s-a descoperit un mormint de
inhumaţie continind scheletul unui copil.
Oasele, aşezate pe un fel de platformă, nu
erau în ordinea normală ci amestecate. Cutia
craniană poartă urme evidente de lovituri
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PL. II. 1 a,b. Rişniţă; 2 a. Inel; b. Monedă dacică; c, d. Cuţite; e. Virf de săgeată ; 3. Greutate;
4. Cute fragmentară (ciocănel ?) ; 5. Lustruitor; 6. Podoabă din cochilie de melc mediteranean; 7. Fragment
de pahar de sticlă ; 8. Cute fragmentară.
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cu un obiect ascuţit, iar din restul scheletului
se piistrează numai fragmente. Pdntre ele
s-au găsit Şi oase calcinate, Căl'buni Şi cenuşă, cît şi unele oase de animale. Dedesuptul oaselor era o zonă cu multe straturi
arse diferit iar dealS'U!Pra se afla o birnă arsă,
dirbuni, cenuşă şi un fel de platformă elin
pietre.
Uneltele şi ustensilele constau din rîşniţe,
cute şi topoare din piatră, cuţite şi ace elin
·fier, tuburi şi sule din os şi corn.
Rişniţa
rotativă
(Pl. II, fig. 1 a, b)
(D;:"30 cm, d=20 cm, i='=28,5 cm) este lucrată din tuf vulcanic avînd partea supelioară tronconică, albiată la bază.
In partea superioară are un orificiu triunghiular (el · 7,3 cm) iar lateral unul ciHndric.
Partea inferioarCt este de forma tronconică,
mult aplatizat<'i, cu orificiu tronconic. Partea
superioară are cercUii concentrice, ca urmare
a folosirii.
Mai notăm un fragment dintr-o altCt rîş
niţă rotativă partea superioar<'i, de f01m[1
cvasicirculară in plan şi plată.
Din fier s-au descoperit mai multe cuţite
(Pl. II, fig. 2/c, d) iar ca arme doar un Yirf
de săgeată (Pl. II, fig. 2/e).
De asemenea s-a clescopeli t o monedă dacică din argint (Pl. II, fig. 2/b) uşor schifată
şi destul de rău
conservată. Pe avers are
capul lui Zeus iar pe revers un:·călăreţ, ambele figuri fiind schematitate. Aparţine tipului TnotE*;ti-Răcoasa:;_
Cerpmica6, după provenienţă, se împarte
în două mari categorii : a) autohtonă cea goo;0 şi b) de import, e-lenistică şi coman[l - cea ·100/0.
Ceramica autohtonă este modelată cu mina
(cea 700fo), la roată (23-30'Jf0), cît şi în tipare - cupe cu decor în relief.
Ceramica lucrată cu mîna din pastă comună sau semifină, este transpusCt în special în următoarele forme : borcane, vase
miniaturale, vase mari ~au mijlocii bitronconice, căţui dar şi în cupe, fructiere, 6mi et('.
Vom menţiona o căţuie (î = 7 cm, (d.g. -11 cin,
cl.f. ~ 6 cm (Pl. III, fig. 5), un borcan
(î ~ 5,9 cm, d.g. -~ 5,2 cm, d.f. ~ 4 cm - (Pl. III,
fig. 2) decorat cu patru butoni dispuşi in
cruce între care se află cîte un "X" incizat
şi un pahar (î=,7 cm, d.g.~~7 cm, d.f.==3,8 cm)
(Pl. III, fig. 3).

Ceştile-opaiţe relativ numeroase şi ele dimensiuni variate de la mari pină la miniaturale, nu s[nt decorate (doar una are impresiuni pe buză). Exceptînd miniaturile, toate
poartă urme de ardere secundară în interior.
Ceramica modelată la roată, din pastă semifină sau fină, cuprinde indeosebi formele :
cupe, fructiere, strecurători şi chiupuri.
Chiupurile sînt toate modelate la roată Şi
arse oxidant, din pastă fină, omogenă şi compactă, sau din pastă fină cu nisip fin.
Buzele sînt masive şi răsfrinte pînă la orizontală
nvîncl marginea deseori albiată
(Pl. IV, fig. 6).
Decorul constă din canelud largi, orizon·
tale, dispuse pe git, sau elin benzi de linii ondulate încadrate de benzi de linii orizontale, toate realizate prin incizie.
Toate strecurătorile descoperite ~înt modelate numai la roată, din pastă fină, arsă reducător, de culoare cenuşie.
Fructierele, majoritatea arse reducător, au
cupa fie în formă de calotă hemisferică, fie
tronconică, cu umărul marcat de un prag.
Unele au un fel de inel in relief, imediat sub
cupă.

Decorul ceramicii lucrate cu mina constă
elin briuri in relief alveolate ~i butoni, alveolaţi sau nu, din proeminente, incizii orizontale sau in val, iar al ceramicii lucrate la roată
din canelmi, linii lustl~uite sau linii incizate,
orizontale sau în val.
So~_prezenta o cupă cu decor in relief, getică, .([=5,8 cm, d.g."~8,8 cm, D=8,1 cm)
(Pl. III, fig. 1/a, b) Înodelată qin pastă fină
arsă la cenuşiu. Are gura largă, buza evazată, gitul inalt şi puternic albiat, umărul
proeminent, partea inferioară in formă de
calotă. Decorul în relief constă din pastile,
cercuri, bastonaşe şi motive în formă de "V".
In centru are un cerc cu raze. Nu cunoaştem
piese cu decor identic dar ca profiţ se apropie
de unele rpiese descoperite la Piscul Crăsani 7 .
Amintim că s-au deS('operit şi baluri din aceeaşi pastă şi ele aceeaşi formă, dar nedecorate.
Capacele sint fie plane şi circulare cu
toartă centrală, (Pl. IV, fig. 4) fie tronconice,
cu minerul terminat in formă de cap de pasăre (Pl. III, fig. 6) sau in formă de buton
cilindric cu capătul tronconic (Pl. III, fig. 4).
De menţionat num~roase fusaiole, ronclele şi cîteva lustruitoare.
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PL. III. 1 a, b.

Cupă getică

; 2: Borcan
mi niatura! ; 3. P ahar ; 4, 6. Capace ; 5.
www.cimec.ro
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PL. IV. 1. Borcan ; 2. Fructierli fragmentarii ; 3. Toarte de vase ; 4. Capac ; 5. Fragmente de amfore
elenistice; 6. Fragment din gu1·a unui chiup.
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PL. V. Piese descoperite în 1978 (dar nepublicate.) 1, 2. Căni ; 3. Picior şi
diferite) ; 4. VaS>-creuzetwww.cimec.ro
; 5. a, b. Căţui miniaturale ; 6.
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PL. VI. Piese descoperite în 1978 (dar n epublicate). 1. Văs cLor bitronconic ; 2. Toarte de amfore de " tipul
Cos" ; 3. Cupă ; 4, Fragmente de borcan ; 5. Importw-i elenistice (a, b) şi romane (c, d', e).
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Ceramica 4e import este reprezentată, în
cvas'rt.otalitate, pl'in amfore fragmentare de
"tipul Cos" cu torţi, în general, bicilindrice
modelate din pastă fină, de culoare alburie
sau caramizie, reprezentind cea l00/0 din
ceramică (Pl. IV, fig. 5). Pînă acum nici una
nu este ştampilată.
Menţionăm un fragment dintr-un pahar de
sticlă (Pl. II, fig. 7), probabil de origine elenistică, avind sub buză două caneluri.
Podoabele sint reprezentate doar printr-un
inel de bronz (Pl. II, fig. 2/a), un ac de fibulă
şi o cochilie marină meridională ce a fost
găurită pentru atîrnare (Pl. II, fig. 7/6).
Resturile osteologice, numeroase, provin
de la animale, p<1sări şi peşti. Majoritatea sînt
de la animale domestice, îndeosebi bovine şi
apoi ovicaprine.
Dintre animalele sălbatice cele mai multe
sint de la ce1·vide şi mistreţi.
Inceputul locuirii aşezării, pe baza materialului descoperit pînă in prezent, poate fi
plasat in prima jumătate a sec. II i.e.n . .şi va
continua neintrerupt pînă la părăsirea ei definitivă.

Sfîrşitul ei credem că poate fi legat de fră
mîntările ce au loc in Cîmpia Română fie in

a doua

jumătate

a sec. I i.e.n. fie la inceputul sec. I e.n., cind dispar şi alte aşezări din
aceac.;tă zonă (Zimnicea, Popeşti, Piscul Cră
sani)9, datorită expediţiilor romane la nordul
Duniirii, putînd fi vm·ba fie de strămutarea
lor in sudul Dunării, fie de retrage1·e spr~
zonele colinare din interior, din faţa pericolului roman.
Cercetftrile m·heologice de pînă acum par
să confirme această ipoteză deoarece inventarul locuinţelor din ultimul nivel este extrem de sărac, numai fragmente ceramice şi
oase, părînd rezultatul unei pă1·ăsiri, luîndu-se tot ce era posibil şi necesar.
f
Nu s-au descoperit urme arhe:->logice anterioare sau posterioare perioadei geto-dace
menţionate.

Astfel cercetările din 1979 au adus o serie
de lucrui·i noi : existenţa a trei faze la locuinţelor de suprafaţă cu podeaua placată cu pietre de rîu, gropi, folosite in mod cert pentru
pmvizii, un mormînt de inhumaţie, iar dintre piese vom menţiona : rişniţa, moneda
dacică şi cupa cu decor in relief.
NOTE
.

1

Turcu, M., -

Geto-dacii din Cîmpia Munteniei.

tlucureşti, 1979, p. 81, prezintă tipurile de a~eziiri,

din zona
28 -

menţionată.

Mater.i.ale

şi cercetări

arheoloe:ice - cd. 25

~·Este

evident

că

materialele din sec. II î.e.n.
cu cele de la sfîrşitul sec. I.
Deocamdată însă n-am ~esizat suprapunerea· a două
nivele arheologice. Este posibil ca locuirea să fiinţeze în perioade' diferite, pe zone diferite.
i\_o;leptăm de "la cercetă,rile Viitoare clarificarea sin-au fost

împreună

tuaţiei.

:1 Ibidem, p. 83-89; nu sînt menţionate locuinţe
cu podeaua placată cu pietre ;
~ Macrea, M., Glodariu 1.. Aşezarea dacică ele
za Arpaşu de SU:S, Bucureşti, 1976, p. 36-38 întocmeşte o clasificare a gropilor. In gropile de la Gră
diştea nu s-au
sesizat urmele unor împletituri.
r. Preda, C-tin, Monedele geto-dacilor, Bucureşti,
1973, pl. XLIX-LIX p. 247-271.
6 Intrucit formele ceramice existente la Gră
diştea sînt prezente în aproape toate aşezările gc>todace l ontemporane, men~ionarea tuturor analogiilor
ni se pare superfluă.
Vom menţiona analogii doar pentru unele piese
deosebite.
7 Mulţumim lui Nicolae Conovici care ne-a arătat
piesele descoperite aici.
8 Spre această datare ne duce
atît ' ansamblul
materialului descoperit cit şi unele forme (căni,
\·ase bitronconice, fructiere) din pastă semifină sau
fină acoperite cu angobă neagră, lusti'Uită. Vezi
şi Crişan, 1. H., Ceramica daco-getică, Bucureşti,

1969, p, 119-133.
9

Vulpe, R., -

Bucureşti,

Aşezări

getice

din

Muntenia,

1966, p. :l7, 45.

LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
DE L'ETABLISSEMENT GETO-DACE
DE GRĂDIŞTEA (Df':P. DE BRAILA)
RESUME
L'etablissemcnt geto-da('e se tt·om·e sur un
tl-moin d'erosion situe ă gauche de la riviere Buzău.
sa supcrficie dcpassant un hectare.
Il y existe unc scule couchl' culturellc, unitaire.
appartenant an Il-crne-I-er siccles av.n.c.
On a decouvert tant de huttes que d'habitations
de surface, celles-ci ayant le plancher plaque avec
des pierres de la riviere. Les huttes .avaient l'âtre
a l'interieur, tandis qu'aux habitations de surfare
lt?s i'ttres etaient situecs, probablcment, ă l'extet•ieur.
QUc·mt aux habitations de surface on a pu deceler
trois phascs d'habitation. On remarque le grand
nombre de fosses ,.mcnageres", quelques-unes
!'•tant <crtaincment emplo_vees pour conserver les
provisicns alirnentaires.
Parmi les outils, la piece la plus importante est
un moulin a bras rotatif en tuf volcanique ă deux
parties (meta ct catillus).
La cet·amique. !'element le plus nombreux et
le plus caracteristique. comprcnd presquc tout le
registre des formes ceramiques geto-daces de cette
cpoque travailles â la main ou blen a la tour.
On remarque les vases il fruits, les coupes. les
cruches, les tasses-vellleuse et les coupes a
decor en relief, imitces d'apres les formes de Delos.
La dramique d'importation est representee
presque en majorlte par les amphores de type
"Cos", aux anses bicylindriques.
Les lmportations romaines- la ceramique seulernenl - sont peu nombreuses et apparaissent plus
ta.rd.
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Nous metionnons une monnaie dace en argent,
appartenant probablement au tipe Inoteşti-Ră
coasa, environ l'an 100 av.n.e.
Les fouilles entreprises jusqu'ă present demontrent que dans cet important etablissement gete
l'habitation commence au n~mc siecleav.n.e.• probablement dans sa premiere moitie, et continue sans
interruption jusqu'ă sa fin, soit ă la fin du I-er
siecle av.n.e., soit plus probablement, au debut du
1-er siecle de n.e., â l'occasion des troubles qui ont
eu lieu dans la Plaine Roumaine ă cause de l'intervention du pouvoir romain.
ILLUSTRATIONS
Pl. I. 1. Vue generale de l'etablissement
2. Fosses "menagers".
3. Habittations de surface.
Pl. II. 1. a, b, - Le moulin â bras rotatif (meta
et catillus).
2. Couteaux et pointes de fleches en fer ;
monnaie dace et anneau en bronze.
3-5, 8. Outils en pierre.
6. Objet de parure en coquillage n:arin
mediterancen.

7. Fragment de verre hellenistique.
Pl. III. 1, a, b, Coupe gete â decor en relief imitee
d'apres les formes grecques de Delos et
Megara.
2. Bocal..
3. Verre.
4, 6. Couvercles.
5. Tasse-veilleuse.
Pl. IV. 1. Bocal.
2. Vase â fruits fragmentaire.
3. Anses de Yases.
4. Couvercle.
5. Fragments d'amphores de type "Cos".
6. Vase ă provisions - la bouche.
Pl. V. 1-2 Cruches.
3. Vase ă fruits (le pied et la coupe de
pieces, differentes).
4. Creuset.
5-7 Tasses en miniature.
Pl. VI. 1. Petit vase
2. Anses d'amphores de type "Cos".
3. Bol.
4. Fragments de bocal.
6. Importations hellenistiques (a, b) et
romaines (c, d, e).
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în necropola geti că
de la Bttgeac

Cercetări

Co01. OsiroT, Jud. Constanta

In perioada 6-22 august 1979 am intreprins noi săpături sistematice in necropola
getică de la Bugeac, punctul "Gheţărie" 1 •
Cercetările au fost întreprinse într-o zonă
situată la aproximativ 60-70 m nord-vest
de grupul de 19 morminte cercetat in anii
1968-19692, anume in perimetrul in care in
anul 1972 au fost semnalate noi descoperiri 3,
iar in 1977-1978 am efectuat alte săpături4 •
Pentru cercetarea intregii zone, in vederea delimitării limitelor necropolei, am efectuat secţiuni paralele, între care am rezervat
martori de 0,25 m, cercetaţi şi aceştia ulterior. In anul 1979 am efectuat două secţiuni- StG (57 X 2 m) şi S17 (11,25 X2,50 m).
S-au descoperit 11 morminte getice de incineraţie (numerele 70-80) ; toate au apărut
in secţiunea Sw.
Mormintul nr. 70 (fig. 1 ; 2/3), in urnă simplă, a fost descoperit la aproximativ 2 m spre
sud-vest de mormintul nr. 65, cercetat in
anul 1978. Urna era situată intre adîncimile
de 0,25-0,48 m de la suprafaţa actuală a
solului. Era reprezentată de un vas-castron
lucrat la roată, cu fundul profilat, in interiorul căruia au fost depuşi cîţiva cărbuni
mici şi oase calcinate. Urna et·a acoperită
complet de un cac;tron lucrat cu mîna, aşe-t
zat cu gura in jos, cu buza trasă puţin în interior şi fundul plat.
Mormîntul nr. 71 (fig. 1), tot în urnă simplă, se afla la aproximativ 20 m est-nord-est
de mormintul anterior şi la circa 2 m spre
est de mormintul nr. 67, descoperit în S15 ,
in anul 1978. Urna se afla între 0,45-0,70 m
de la suprafaţa actuală a terenului. Era reprezentată de un vas tronconic, fragmentar,
cu pereţii groşi, căruia îi lipseşte partea superioară ; prezenta apucători plate, orizontale. Conţinutul urnei, reprezentat de oase
calcinate, era acoperit cu o strachină cenuşie lucrată la roată, aşezată iniţial cu gura
in jos. Datorită presiunii pămîntului atît
-.vasul-urnă cit şi strachina-oapac erau fisurate din vechime, din care cauză o parte

dintre oasele calcinate au curs in afară, către
nord. In exterior, spre baza urnei, către sud,
a fost depus un·· topor de fier, bipen, miniatura!, la adîncimea de 0,68 m.
Mormîntul nr. 72 (fig. 1 ; 2/1), de asemenea in urnă simplă, se afla la numai 1 m
spre est-sud-est de mormintul nr. 70 şi la
circa 1,50 m către sud de mormintul nr. 65.
Urna, situată intre 0,23-0,31 m de la suprafaţă, era înclinată şi spartă din vechime.
Partea sa superioară era deranjată in mare
parte, chiar deteriorată, de mormîntul nr. 73,
situat în imediata apropiere şi cu siguranţă
mai tirziu decit cel in discuţie. Urna era acoperită cu un castron lucrat cu mîna, din
care s-a recuperat doar un fragment.
Mormintul nr. 73 (fig. 1 ; 2/1), in casetă de
piatră, era situat in marginea de sud-est a
mormîntului nr. 72. Urna şi vasul ofrandă
erau protejate pe toate laturile de bolovani
sau lespezi de piatră, dintre care unele erau
aşezate in poziţie verticală. Pietrele aveau
partea superioară la adîncimea de 0,200,23 m de la suprafaţa terenului. Urna şi v.r
sul de ofrandă se aflau între adîncimile de
0,28-0,36 m de la nivelul actual. Urna reprezentată de un castron tronc01nic de mici
dimensiuni, lucrat cu mina, conţinea In interior doar oase caldnate. Un alt castron
lucrat tot cu mîna a fost depu." ca ofrandă.
Printre pietrele mormîntului s-a descoperit
şi o gresie de ascuţit, perforată Ia Wl capăt.
.'Vlormîntul nr. 74 (fig. 1 ; 2/4), In urnă simplă, se află la aproximativ 3,50 m vest-sudvest de mormintul nr. 71 şi la 1,50 m nordest de mormîntul nr. ti7, d~coperit in 1978.
Urna, reprezentată de un V&~ de tip clopot
lucrat cu mina, et·a prevăzută cu două apucători plate şi alte două in fonnă de potcoavă. Era cuprins[& Intre adlncimile de
0,74-1.10 m de la suprafaţă. Conţinutul urnei a fost acopel"it cu un castron lucrat la
roaU1, aşezat cu gul'a in jos. ;In interior, printre oasele ca1cinate, s-au descoperit citeva
resturi de lemn maroniu incomplet carbo-
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nizat, păstrate relativ bine datmită etanşei
t<'iţii aproape complete a urnei şi a vasului
capac.
Mormîntul nr. 75 (fig. 1; 2/6), dublu, cu
"manta" de bolovani, era la aproximativ
O, 75 m sud-sud-vest de mormîntul nr. 70
şi la 1,60 m spre vest de mormîntul nr. 73.
Intre 0,25---{),85 m de la nivelul actual al
terenului au fost aşezate mai muUe rînduri
de pietre, care formau o aşa-numită "manta"
circulară. Sînt bolovani de gresie locală nisipoasă, Yerzuie sau gălbuie, şi de calcar. ln
partea de est a grupului compact de pietre
se .aflau trei bolovani, dintre care cel din
mijloc era de mari dimensiuni. Cele două
urne şi vasele ofrandă se aflau în partea de
vest-nord-vest a grupului masiv de pietre,
fiind acoperite parţial de acestea.
Uma nr. 1, reprezentată de un vas-clopot,
se afla între 1,05-1,40 m de la suprafaţa
terenului. Conţinutul, reprezentat numai de
oase calcinate, era acoperit iniţial cu un castron de mari dimensiuni, lucrat la roată,
aşezat cu gura în jos. Peste castron a fost
aşezată apoi, în aceea~i poziţie, o strachină
cenuşie lucrată tot la roată.
Urna nr. 2, aşezată între adîncimile de
0,86-1,05 m, era acoperiti"! de un alt ya.;;capac, aşezat tot cu gura în jos. Intre cele
două urne era depusă ca ofrandă o cană cu
toartă suprain;;ilţată, acoperită parţial cu pietre. ln partea de sud a urnei nr. 2 se afla
un alt vas-ofrandă, tronconic, lucrat cu
mîna. Acesta din urmă era acoperit în totalitate de pietrele mormîntului.
Mormîntul nr. 76 (fig. 1 ; 2/5), de asemenea dublu, era situat la circa 3,50 m spre
nord-est de mormîntul nr. 73 şi la 3,50 m
est de mormîntul nr. 65. Acest mormînt a
apărut în zona unui şanţ efectuat de săteni
în anul 1972\ dar care, nefiind săpat prea
adînc, nu l-a afectat. La ad1ncimea de 0,33 m
ele la baza şanţului amintit şi la aproximativ
O,tHl m de la nivelul iniţial al terenului, au
apărut două lespezi de gresie nisipoasă, allbă
verzuie, aşezate vertical pe direcţia nordest-sud-vest. Cea mai mare, cu dimensiunile de 0,65X0,47X0,09 m, se afla între
adîncimile de 0,60-1,14 m de la nivelul iniţ.ial al terenului, iar cea de a doua, de
0,33X0,18X0,60 m, se afla între adîncimile
de 0,76-0,97 m. La o distanţă de 0,28 m spre
nord-vest de lespedea mai mare şi între adîncimile de 0,97-1,30 m se afla uma nr. 1,
repl·ezentată de un vas clopot prevăzut cu
dou(l apa că tori în formă de potcoavă.
In interiorul wnei au fost depuse oase calcinate, un vîrf de sulă (?) de fier, un cuţit
corodat din acelaşi material şi un alt obiect
(vîrf de sulă ?) cu mijlocul îngroşat. Conţi
nutul urnei era acoperit cu un cao;tron mic;
lucrat la roată, aşezat cu gma în jos. Acesta

era, la rîndul lui, acoperit de o strachină cede asemenea la roată, aşezată
in aceeaşi poziţie.
La nord-vest de prima urnă, între adîncimile de.1,09-1,32 m, se afla uma nr. 2, în
formă de clopot, preNăzută cu patru apucă
tari în formă de potcoavă. La nord-nord-est
de w-na nr. 2, între 1,13-1,28 m de la suprafaţa iniţială a terenului,
se afla, ca
ofrandă, o strachină cenuşie lucrată la roată.
!n partea de sud-vest a urnei nr. 1, intre
, 1,19-1,32 m a fost depusă ca ofrandă o cană
bitronconieă, cenuşie, lucrată la roată. Intre
urna nr. 1 şi cana-ofrandă, la 1,23:._1,32 m
adîncime, se afla o cea~că cu toarta supra"'"
înălţată. Sub pietrele mormîntului, în apropierea vaselor depuse ca ofrandă s-au descoperit şi cîţiva cărbuni.
Mormîntul nr. 77 (fig. 1), se afla la distanţa de 1, 70 m nord-nord-est de mormintul anterior. Iniţial, între adîncimile de
0,40-0,73 m s-a descoperit o lespede marţ
de piatră, cu ·lungimea de 0,60, înălţimea d~
0,33 şi grosimea de 0,14 m, aşezată in po:z;j"..
ţie verticală.
La 0,18 m spre vest, intre
0,60-0,90 m de la suprafaţa actuală a terenului, s.e afla w·na tronconioă, lucrată cu
mîna şi prevăzută cu apucători plate. Oas~le
calcinate depuse în urnă erau acoperite cu
un castron cenuşiu lucrat la roată, aşezat, ca
ele obicei, cu gura în jos.
Mormîntul nr. 78 .(fig. 1 ; 2/2), dublu, dar
în urne simple, a fost descoperit la circa
4,75 m est-nord-est de mormîntul nr. 71.
Partea superioară a celor două urne se află
la 0,85 m ele la suprafaţa. solului, iar baza la
circa 1,05 m 1;. Din urna nr. 1, parţial sfări
mat<\ s-ad scurs în afară, spre est ş1 nord,
o parte din oasele calcinate. In urmă, printre oasele calcinate, s-a descoperit un obiect
dintr-o sîrmă de fier arcuită, iar in aiara
Limei, o aplică ele bronz.
.Uormîntul nr. 79 (fig. 1 ; 2/7), de ao;;emenea
clublu, se afla la circa 8 m spre vest-sudf ',·est de mormîntul nr. 75 şi la aproximativ
:J m sud de mormîntul nr. 54, descoperit în
anul 1978 în secţiunea Sg. Era reprezentat
iniţial de un grup foarte mare de pietre, de·
formc'"1 aproximativ circulară, cu diametru!
de 1,30-1,35 m. Pietrele, situate uneori la
adîncimea ele numai 0,20-0,25 m, erau dispuse pe mai multe rinduri, in partea de vest
pînă la 0,80 m de la nivelul actual al terenului. Sub cel de al doilea şi al treilea rînd
de pietre apare pă'mintul brun-cenuşiu, gros
ele 5-10 cm, iar mai jos loess-ul steril.
Grupul mare de pietre era reprezentat de
cîţiva bolovani de rîu şi mai ales de calcar
dens, ca şi de lespezi de gresie verzuie-alburie, sfărîmicioasă. La aproximativ 0,50 m de
marginea vestică a grupului ele pietre, intre
adîncimile de 1,10-1,30 m, se aflau cele
nuşie, lucrată
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două urne răsturnate
pe o parte, cu gură
spre sudo--sud-est. In faţa acestora, in poziţie normală, cu gura in sus, se aflau vaselecapac ale celor două urne : o strachină roşie
lucrată la roată pentru urna nr. 1, şi un castron cenuşiu impreună cu o strachină asemănătoare pentm urna nr. 2. Ambele urne
ale mormîntului erau aşezate iniţial pe cîte
un postament reprezentat de o lespede de
piatră. Din cauza presiunii p[lmîntului ele au
alunecat într-o parte de pe postament, probabil încă din vechime, astfel încît vaselecapac au căzut şi ele, determinînd scurgerea
unei părţi a oaselor calcinate. In interiorul
urnei nr. 1, impt·eun[t cu o parte dintre oasele calcinate, se afla şi un vîrf de cuţit de
fier. Urna nr. 2 este reprezentată de un vas
de tip clopot, cu butoni şi apucători. In partea de nord a urnei nr. 1 se afla un castron
ceramic cenuşiu, lucrat la roată, depus ca
ofrandă, avind baza situată la adîncimea de
1,30 m de la suprafaţa actuală a solului. In
cazul acestui mormint s-a putut surprinde şi
groapa aproximativ circulară efectuat<"i pentru urne şi vasul-<>frandă ; parţial, această
groapă era acoperită de grupul de pietre care
"marca" mormintul. Lespezile folosite iniţial ca postamente pentru urne aveau grosimea de circa 7 cm. Groapa mormîntului,
surprinsă şi in profil, avea forma literei U.
Mormîntul nr. 80 (fig. 1 ; 2/7), a fost descoperit la 4 m spre est de mormintul nr. 78.
Grupul de pietre, orientat pe direcţia nord.sud, se afla intre adîncimile de 0,80-1,30 m
de la suprafaţa terenului. Era format din
patru lespezi aş~ate vertical, una in continuarea celeilalte, sub care se aflau alţi bolovani mai mari. Urna, aşezată la circa
0,20 m spre vest de grupul de pietre, era
reprezentată de un vas-clopot lucrat cu mina,
prevăzut cu două apucători circulare in exterior. Conţinutul urnei era acoperit cu un
vas cu picior inalt şi baza concavă, aşezat cu
gura in jos. Pe trei laturi, anume spre nord,
sud şi est-sud-est, urna era protejată cu
lespezi de piatră aşezate vertical şi care formau o "casetă" incompletă. In partea de sud
a urnei se afla o cană bitronconică cu toarta
suprainălţată, lucrată la roată. Vasul-urnă
era aşezat pe un postament reprezentat de o
lespede de piatră cu grosimea de 7 cm. Urna
şi vasul-capac se aflau sub nivelul grupului
de pietre, între adîncimile de 1,30-1,70 m
de la suprafaţa iniţială a terenului.

•

•

Cele 11 morminte descoperite în anul 1979
tipuri :
1) -In urnă simplă (nr. 70, 71, 72, 74, 78).
Oasele calcinate şi obiectele de ofrandă erau

aparţin urrAătoarelor

depuse in vase simple, lucrate cu mîna şi
acoperite cu străchini sau castroane. Dintre
cele 5 morminte de acest tip descoperite recent, doar unul (mormintul nr. 78) reprezenta o inmormintare dublă.
2) ·In "cutie" sau casetă de piatră (mormintul nr. 73).
3) Cu "manta" de bolovani (mormintul
nr. 75).
4) Morminte realizate din două părţi oarecum distincte. Prima parte era reprezentată
de una sau mai multe pietre, ori de un grup
masiv de bolova!lli, care se aflau în apropierea urnei sau la o anumită distanţă de ea,
fără a o proteja, marcînd doar mormintul.
Apoi, la un nivel corespunzător bazei pietrelor sau mai jos de bază, erau îngropate
urna şi obiectele de ofrandă care formau cea
de a doua parte a complexului funerar. Acestui tip îi aparţin patru morminte descoperite
în anul 1979 şi amune nr. 76, 77, 79, 80. In
cadrul acestui tip o primă grupă o formează
mormintele marcate de 1-4 pietre, aşezate
în apropierea urnei, dar fără a o proteja.
Acestei gn1pe îi aparţin mormintele nr. 76
şi 77.
A doua grupă a aceluiaşi tip este reprezentată de complexele funerare in care prima
parte, care marca mormîntul, fără a proteja
urna, era reprezentată de un grup masiv de
bolovani; a doua parte o reprezentau urna
şi obiectele de ofrandă aflate la o anumită
distanţă şi de regulă la un nivel corespunzător bazei grupului mare de pietre·. Acestui
grup îi aparţin mormintele nr. 79, 80. Uneori, ca in cazul mormîntului nr. 80, urna şi
obiectele de ofrandă erau protejate suplimentar într-o ca<;etă din lespezi de piatră.
1n cazul mormîntului nr. 79 a putut fi delimitat şi conturul gropii în care au fost depuse iniţial cele două urne şi vasele-<>frandă.
Dintre cele 11 morminte cercetate în anul
1979, şi de această dată cele mai numeroase - şapte - sînt cu o singură urnă
tnr. 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80). Alte patru
morminte (nr. 75, 76, 78, 79) conţineau cite
două urne. Erau, deci, cel puţin morminte
duble ; unele puteau conţine chiar mai mulţi
indivizi, dar acest fapt nu ni-l poate preciza
decît analiza antropologică a resturilor funerare. Nu s-au mai descoperit, ca in anii
trecuţi, morminte colective.
Descoperirile anterioare de la Bugeac au
oferit iniţial, după cum se ştie, numai elemente care permiteau datarea mormintelor
cercetate in secolul IV i.e.n. Cel mai sigur
reper arheologic era kantharos-ul grecesc cu
o toartă din mormintul nr. 7, datat in al
doilea sfert al secolului al IV-lea i.e.n.7 Restul materialului arheologic descoperit asigura, prin analogiile sale, datarea largă a
complexelor funerare de la Bugeac in seca-
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lul al IV-lea i.e.n. Descoperirile recente situate, după cum aminteam, spre nord-vest
de primele morminte cercetate, ne-au oferit primele dovezi pentru datarea mai timpurie a unora dintre complexele funerare
de la Bugeac. Ac;;tfel, mormintele nr. 60 şi 61,
cercetate în 1978, conţineau un inventar fu.:.
nerar care poate fi datat în prima jumătate
sau către mijlocul secolului al V-lea i.e.n.~".
In concluzie, putem menţiona că şi cercetările din acest an au oferit date noi privind
ritualurile funerare ale lumii geto-dacice din
a doua epocă a fierului, ca şi inventarul funerar folosit. In vederea valorificării depline
a cercetărilor întreprinse este necesară continuarea s[tpăturilor şi în anii viitori, pentru
surprinderea limitelor necropolei, identificarea altor complexe funerare şi cunoaşte
rea mai amănunţită a cronologiei interne a
cimitirului.
NOTE
1

La săpături arheologice a participat şi Puiu
de istoric ncţionalii

Haşotti. muzeograf la Muzeul
şi arheologie Constanţa.

2 M. Irimia, Pontica, 1, 1968, p. 202-234 (mormintele nr. 1-14) ; idem. Pontica, 2, 1969, p. 23-42
(mormintele nr. 15-19).
3 Cu ocazia unor lucrăti de interes gospodăresc
din anul 1972 au fost semnalate şi recuperate 14
morminte (nr. 10-31, 31 h, :!2) ; cf. M. lrimia.
Descoperiri noi în cimitirul getic de la Hugeac, corn.
Q.~trot• (1972, 1977-1978). Uaport ]Jrelimi1!ar, Pontica, 12, 1979, sub tipar.

cotele iniţiale ale terenului trebuie calculate aclău
gindu-li-se celor marcate in timpul săpătw·ilot·
încă 20-30 cm.
7 M. Irimia, Pontica, 1, 1968, p. 214 şi fig. 22/a ;
P. Alexandrescu, în Thraco-Dacica, Bucureşti,
1976, p. 118, nr. 6.
~ M. Itimia, Date noi privind ritualul funerar
şi cronologia necropolei getice de la Bu.geac, 1980
(sub tipar).

.FORSCHUNGEN IN DER GETISCHEX
NEKROPOLE VON BUGEAC,
GEMEINDE OSTROV
ZUSAMMENF ASSUNG
Im Jahre 1979 wurden neue sys>tematische Grabungen in der getischen Nekropole von I3ugeac,
im Punkt .. Gheţărie" unternommen, der sich in
einem. Perimeter von ungefăhr 60-70 m NW van
der schon in der Jahren 1968-1969 et·sten
erforschten Grăbergruppe befindet und in dem
sich in den letzteren Jahren neue Entdeckun~en
bekanntmachen lassen.
Im Jahre 1979 wurclen 11 Brandbestattungen
(Nr.· 70-80) erforscht. Von diescn wurden fiinf in
einfachen Urnen (Nr. 70-i2, 74, 78), eine in ciner
Steinkasl'tte (Nr. 7:3) und eine in einet· Steinhiille
(Nr. 75) gcfunden. Die lctzten vier wurden durch
zwei skh vonl'inander unterschl'idcnden Gruppen
realisiert: Urnen und Steine (Nr. 76, 77, 79, 80).
Von die~cn l'II Grăbern, diP im Jahre 1979
crforscht wurdcn, haltcn die meisten - sil'llcn cine einzig<' Frnt• (NI·. 70, 71. 72. 7:1, 74. 77, 80). Di<'
andcren vil'l' Grăber ();r. 75, 7G. 78, 79) enthieltl'n jt•
zwci Ut·nen.
ABBILDUNGVERZEIHNIS

' Ibidem.
:; Ibidem, planul general al săpăturii.
ti Şi

unui

acest monnint a fost descoperit in marginea
s<ipat de săteni in anul 1972, astfel incit

şanţ

.\i>b. 1. Bugcac.
Abb. 2. Bugeat".
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Aşezarea

'-'

din cea ·de-a dotta epoca
a fierului de la Lozna
Jud.

Botoşani

ln anul 1979 acelaşi colectiv de la Institutul de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol" din Iaşi şi de la Muzeul de istorie din
Botoşani, a continuat cercetările în zona limitrofă a marelui depozit de tudlă din
preajma satului Lozna din comuna Dersca,
jud. Botoşani, în care, după cum se ştie, s-au
descoperit vestigii arheologice din diferite
perioade istorice, deosebit de importante1 .
Conform planului întocmit la începutul
acestor cercetări, în anul 1979 am organizat
săpături arheologice la 2 km sud de turbărie,
pe locul numit "Hlibicioc", ICe se află în apropierea hotarului cu satul Călineşti din comuna Mihăileni.
Locul numit ,.Hlibicioc" se află pe panta
estic[\ a dealului Pietriş, numit astfel datorită conţinutului mare în piatră al stratului
arabil. Prin cercetările de teren efectuate
in anii precedenţi in această zonă, s-au cules,
de pe o suprafaţă relativ întinsă, numeroase
fragmente ceramice getice .şi bastarnice, observindu-se în unele locuri şi urme de locuinţe distruse de lucrătile agli.cole.
In cadrul săpăturilor noastre s-au efectuat
14 secţiuni intre 30 şi 70 m lungime, cu lăţi
mea de 1,50 m, şi şase casete de dimensiuni
diferite, grupate în trei sectoare. Cu primelf
secţiuni ne-am aflat la periferia unei aşe
zări aparţinînd culturii Cerneahov Sintana de Mureş şi în prezenţa unor resturi
sporadice getice, răspîndite intr-un strat subţire între cel arabil şi stratul steril.
Al doilea grup de secţiuni le-am efectuat
la 40 m nord-est de primele ; prin ele am
dezvelit o locuinţă getică de suprafaţă, întinsă pe circa 12 m:!, care se suprapunea parţial peste un complex din epoca bronzului cultura Noua - şi peste un strat superficial
cu resturi sporadice, constînd din fragmente
ceramice atipice şi lame din silex, din epoca
neolitică.

D~i ceramica se afla
secţiunile din acest sector,
tificat şi alte complexe de

29 - 1\1:ateriale

şl cercetări

sporadic în toate
nu s-au mai idenlocuire.

arheologice -

Al treilea grup de 6 secţiuni a cuprins o
mai mare, la 135 m de sectorul 2.
Prin acestea s-au dezvelit încă 6 locuinţe din
cea de-a doua epocă a fierului, un mormînt
de incineraţie din aceeaşi epocă, şi, parţial,
o locuinţă neolitică.
D\n punct de vedere stratigrafic şi in
această zonă se mai afla un nivel subţire cu
resturi sporadice din epoca bronzului şi din
neolitic.
· Aşezarea din cea de-a doua ep:>cft a fierului se află imediat sub stratul arabil, intre
0,30 şi 0,50 m, in zona locuinţelor ob.'-'ervîndu-se o uşoară alveolare de circa 10-15 cm.
Se remarcă faptul că resturile locuinţelor
sint răspîndite pe suprafeţe destul de întinse,
distanţa dintre ele fiind relativ mică. Cele
7 aglomet·ări de fragmente ceramice, resturi
de pereţi şi de vatră, aparţin unei aşezări
dir1 epoca Latene, care se întinde probabil
spre nord de porţiunea cercetată in anul 1979
limitele de sud-est fiind deja cunoscute. ln~
tinderea aşezării, precum şi alte detalii şi
precizări cronologice, sperăm s[t le obţinem
pl"in cercetările viitoare.
Locuinţele cercetate au forme diferite in
plan, în general rectangulare ; ele sînt orientate nord-sud şi est-vest, fiind adînci de
0,3:)-0,50 m faţă de solul actual de călcare.
Locuinţa 1 const[t dintr-o aglomerare de
chirpici sfărîmaţi, dispersaţi pe o suprafaţă
de formă neregulat<"t la adincimea de 0,30 m.
Se remarc[t, în cadrul acestora, citeva bu,·uţl
mai mari de lipitură cu o suprafaţ<\ netedă,
de culoare deschisă, şi altele cu ampt·ente de
nuiele groase. ln unele porţlunl, pe a<:ea"t<i
suprafaţă se află pete de cărbuni şl cenuşă
fără să se contureze vatra (flg. 1).
Locuinţa 2 plasată la marginea estle<\ a
aşezării, pe o mică pot·ţlune de pantă, are
adincimea de 0,45 m şi constă dintr-o mare
aglomerat·e de fragmente cer·amice, pietre,
oase de animale şi foarte puţlne resturi de
arsurt"1. ln aceast.;.\ locuinţ<i se pot delimita
suprafaţă

cd. 25
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Hlibicioc. Planul
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locuinţei

1 ; 1. fragmente ceramice ; 2. pietre ; 3. chirpici ; 4.. .axsmă.

cele patru laturi, două cite două egale, de cite
2, 70 şi 3 m (fig. 2).
Locuinţele 3, 4 şi 5 se aflau la distanţe de
5 şi 6 m intre ele pe aceeaşi direcţie, in secţiunea XII (fig. 3).
Locuinţa 3 se remarcă pri:ntr-o mare caJntitate de ceramică de calirt:ăţi şi forme diferite.
In această locuinţă s-au mai descoperit mai
multe fusaiole din lut ars.

,/

l

_l

o'

Locuinţa 4 era întinsă pe o suprafaţă mai
mare decit precedenta şi mai conţinea, afară
de numeroase fragmente ceramice, · multe
pietre de riu şi oase de animale. In această
locuinţă se afla un fragment de fibulă de
bronz (fig.· 10/1) şi fusaiole de lut ars.
Locuinţa 5, asemănătoare în ceea ce priveşte conţinutul
cu locuinţele 3 şi 4, era
puţin mai adincită. Ea se afla dealtfel intr-o
porţiune de teren mai înaltă, fiind delimitată
pe o suprafaţă de formă dreptunghiulară de
3 X 4 m. Afară de ceramică, locuinţa 5 mai
conţinea fragmente mici de chirpici şi pietre
de rîu.
Locuinţa 6, aflată spre nord cle locuinţa 4
în secţiunea X}, s-a săpat parţial. Ea conţinea multă ceramică de la vase poroase de
dimensiuni mari, aflate la 0,35 m adîncime.
Fragmentele de vase fiind răspîndite şi lipsind resturi de pereţi sau vatră, conturul
acestei locuinţe n-a fost delimitat.
Locuinţa 7 se afla la 2 m est de locuinţa 5.
Ea conţinea ceramică în ~antitate mare, pietre de dimensiuni mari, fragmente de rişniţă,
fusaiole şi o lingură de lut ars (fig. 11/5).

2m

'=======

!f.CJ!IILIUJm_; !!ni 1•:;1 'l!i :; ·, ~:lk ;llJ !Ull ii;TI~::~llf,.IU:IJ[H!11Ul!li ijlfil'~

:~-. ~:- ~

iilliiii!ll1

:<<~:~~<~::~;;~2~-~.

[.o: -~;> ~~3 c:::=::J4 Ci~J5 ~~6

Fig. 2. Lozna-ffiibicioc. Planul şi profilul locuinţei 2 ;
1. sol arabil ; 2. strat din a doua epocă a fieruJ.ui ;
3. strat cu resturi neolitioe şi din epoca bronzului ;
4. sol viu ; 5. :f.ragmente ·ceramice ; 6. pietre ; 7. chirpici ; B. a!I'Sură.

•

•

•

In locuinţele cercetate s-a descoperit o
mare cantitate de ceramică, care din punct
de vedere tehnic se poate grupa in două categorii. Este predominantă ceramica poroasă,
lucrată cu mîna, din care s-au modelat vase
de dimensiuni mari. S-au putut reconstitui
oale cu fundul gros, corpul bombat şi marginea dreaptă sau uşor evazată (fig. 4/2-6;
5/1-7 ; 6 ; 7 ; 9/11-12). In cadrul cerami-
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Fig. 4. Lozna-ffi.ibicioc.

Ceramică geti.că lucrată

f

cii paroase, circa 1/3 din fragmente provin
de la va<>e• barbotinate, de culoare roşcată, de
dimensiuni mari (fig. 7/1, 13). Celelalte fragmente au suprafaţa netedă şi prezintă un
decor caracteristic, constînd din şiruri de
brîuri alveolate sau crestate, şiruri de alveole pe buză sau pe git, butoni şi proeminenţe
de forme diferite (fig. 7/1, 3, 5, 7. 8, 10, 11;
4/3, 4, 6).

ln afară de vase borcan de dimensiuni
mari, din pastă poroasă s-au realizat mici
cupe şi o fructi·eră păstrate\ fragmentar
(fig. 8/4).
O altă categorie de vase este realizată din
pastă de calitate mai bună, bine frămîntată
şi bine arsă. Din astfel de ceramică s-au modelat străchini, descoperite în toate locuinţele

cu mîna.

(mai multe in locuinţa 2, de unde se pot intregi patru asemen{!a vase, trei de culoare
cenuşie şi unul brun deschis). Străchiniie au
corpul tronconic, fundul ingust, gitul conturat şi marginea evazată cu faţete slabe din
loc in loc (fig. 8/1-3; 9/4-6).
Citeva fragmente provin de la străchini de
culoare cenuşie sau roşcată de formă tronconică, cu marginea dreaptă sau îndoită in
interior. In raport cu străchinile cu marginea
evazată, ele apar în cantitate mult mai mică
(fig. 4/1 ; 9/1-3).
In locuinţele 1, 2, 4 şi 5 au apărut cîte
puţine fragmente de vase negre, fine, cu
marginea faţetată, tipic bastarnice. Ele provin de la castroane de dimensiuni mici cu o
toartă în formă de X. In locuinţa 5 se aflau
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1
Fig. 6. Lozna-Hlibicioc. Vas-borcan din

mai multe fragmente de această calitate,
printre care şi o cupă de dimensiuni mici, f
deosebit de îngrijit lucrau\ (fig. 9/ 9, 10).
In locuinţa 1 ·e afla un f1~agment de la un
vas din grafit, provenit dintr-o situla celtică,
decorată cu striuri verticale, precum şi partea s uperioară de la o amforă grecească, probabil rhodiană. Tot în locuinţa 1 se mai afla
un fragment de strecurătoare (fig. 7/4).
Afară de ceramica lucrată cu mîna şi ceramica de import, în locuinţele 1 şi 7 se
aflau cîteva fragmente de vase lucrate la
roată din pastă cenuşie de ..;c hisă.
In locuinţele cercetate s-au mai descoperit
diferite obiecte, printre care mai multe fusaiole din lut ars de forme şi mărimi dife~
rite. Predomină cele de formă bitronconică,
conice sau confecţionate din fragmente de
' vase (fig. 11/1-4 ; 12/1-4).

locuinţa

3.

Fragmentul de fibulă din locuinţa 4, cu
cîte dou ă ~; pirale laterale, aparţine seriei de
tip Dux tîrziu, care apare în aşezări şi necropole celtice, alături de inele şi brăţări tubulare, în secolul al II-lea î.e.n. 2
In stratul de epocă LatEme corespunzător
locuinţelo1· s-a descoperit o brăţară de branz
cu capetele îngroşate, prevăzute cu cîte două
cercuri incizate pe margine. Impreună cu fibula, ea contribuie la datarea acestei aşe
zări în secolul al II-lea î.e.n.3
Sporadic, în locuinţe sau în stratul de cultură au apărut resturi de obiecte din fier,
dintre care se poate identifica un fragment
de pens etă, un tub de la un vîrf de lance, o
garnitură de la un obiect de formă cilindrică
şi altele (fig. 10/2-6).
Pe baza categoriilor de ceramică descoperită, aşezarea cercetată în anul 1979 La Lozna
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Fig. 10. Lozna-Hlibicioc. Diferite obiecte di-n stratul
epocă Latene.
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- "Hlibicioc" se încadrează in aria grupului
cultural Poieneşti-Luka!?evka, delimitat in
centrul şi nordul spaţiului carpato-nistrlan 4 •
Ceramica getică lucrată cu mina are anakr
gii in toate aşezările din cea de-a doua epocă
a fierului din spaţiul locuit de geto-daci 5, iar
cele două categorii ceramice, descoperite în
cantitate mai mică- vasele acoperite cu barbotină şi fragmentele din pa<>tă fină neagră,
eu margini faţetate - aparţin unor grupuri
germanice care s-au stabilit in acest spaţiu
in secolul al II-lea î.e.n. 6 Acestei perioade ii
aparţin dealtfel şi cele două piese din bronz
fragmentare (fibula şi brăţara) şi tubul virfului de lance.

şi

din fragmente ceramice.

In zona cercetată conform planului amintit anterior, această aşezare este, deocamdată, .singura care aparţine epocii Latene,
mai apropiată de turbăria de la Lozna, in
care s-a descoperit in anul 1975 un mare
depozit de unelte din fier7.
După cu~ se ştie, ace-;t de-pozit care a fost
ingropat ritual în turba din albia pîrîului
Bahna, se datează la şfirşitul secolului
al II-lea şi începutul secolului I î.e.n., pe
baza analogiilor pe care le au citeva din
piese cu unelte şi arme din aşezări dacice8 şi
aşezări sau necropole celtice din centrul Europei9.
Intrucit aşezarea a cărei cercetare a inceput
in anul 1979 corespunde cultural şi cronolo-
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gic cu depozitul de unelte, putem presupune
că locuitorii ei 1-au cunoscut şi folosit, pentru ca apoi să-1 îngroape dintr-un motiv
oarecare. Sperăm ca cercetările viitoare să
ne dea posibilitatea confirmării acestei ipoteze.
NOTE
t

N. Zaharia, M.

Petrescu-Dîmboviţa,

Em. Za-

haria, Aşezări din Moldot:a de la paleolitic şi pînă
in secolul al XVIII-lea, 1971, p. 290-291 ; A. Pău
nescu, P. Şadurschi, V. Chiricu, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, 1, 1976, p. 109-110 ;
S. Teodor, P. Şadurschi, Descoperirile arheologice
de la Lozna, com. Dersca, jud. Botoşani, Pyretia,
anuarul muzeului Botoşani, 2, 1980 (sub tipar).
~ J. Filip, Keltove
ve stfedni Evrope, 1956,
p. 32:J, fig. 26, pl. 23-24 ; A. K. Ambroz, Arheologija SSSH, 1966, D 1-30, p. 19, pl. 3.
3 J. Filip, op. cit., p. 327, pl.
23/18 ; 24/1i ;
31/8.
' G. B. Fedorov, MIA Moscova, 89, 1960, p. 2756; K. Tackenberg, Alt-!fhi.iringen,
6,
1962/63,
p. 403-425; D. A. Macinski, K t•oprosu o datirot·ke, proischozdenii i etniceskoi
prinadleinosti
pamjatnika tipa Pojane§ty-Luka~evka,
Moscova,
1966, p. 82-96; M. Babe~. MemAntiq, 2, 1970,
p. 213-234.
" 1. H. Cdşan, Ceramica daco-getică, 13ucurc~ti,
1969. p. 100-135.
ti M. Babe~. op. cit. ; S. Teodor, SCIV, 1969, 20.
1, p. :!3-38.
7 S. Teodor şi P. Şadurschi, Depât d'outile.~ e11
fer d'epoque La Time ele Lozna, dep. de Boto,>ani,
11. 1979.
~ I. Glodariu şi E. Iaroslavschi, Civilizaţia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979.
9 Silvia Tl'odor. Dacia; N.S., 1980, p.

Grâce a ces fouilles on a decouvert 7 habitations et une tombe de l'cpoque La Tene et des
tessons sporadiques neolithiques et de l'epoque du
bronze.
Apres la description du complexe d'habitat, on
presente l'inventaire ceramique et les objects a
l'aide dcsquelles on arrive a la conclusion que
l'eta,blis5ement appartient au second âge du fer
,, et ad groupe culturel Poieneşti-Lukaşevka.
Dans l'ensemble, !'habitat fouille dans la zone
lirnitrophe du depât de toUI·be de Lozna correspond
chronologiquement et du point du vue de la civilisation au depât d'outils en fer, decouvert dans
la tourbe en 1975 et date a la fin du II eme siecle

av.n.e.
EXPLICA'I'IONS DES FIGURES
Fig. 1. Lozna-Hlibicioc. Plan de l'habitation : 1.
fragments ceram~ques ·; 2, pierres ; 3, torchis ; 4,
brulure.
·.
Fig. 2. Lozna-Hlibicioc. Plan et profil de l'habitation 2 ; 1, sol vegetal ; 2. niveau du second âge
du fe1· ; 3, niveau avcc des vestiges neolitiques et
de l'epoque du bronze; 4, sol vierge; 5, fragments
ccramiques ; 6. pierres ; 7. torchis ; 8. bnllure.
Fig. :J. Lozna-Hlibicioc. Plan et profil de Ia section
Xn avec les habitations 3, 4, 5, 7 : 1 sol vegetal ;
2 niveau du second âge du fer; 3 sol vierge; 4
fragn~ents cet-amiques ; 5 pierres; 6 os ; 7 torchis.
Fig. ·t Lozna-Hlibicioc. Ci•ramique getique travaillee a l.a main.
Fi>:. 5. Lozna-Hlibicioc. Ceramique gctique travaill~e a la main.
Fi!:t. 6. Lozna-Hlibicioc. Pot de l'habitation :l.
Fig. 7. Lozna-Hlibicioc. Ccramique de pâte
g:·ossiere de l'habitation 1 (4, 6), ~ (1, 3), 4 (7-10,
Il)

L'ETABLISSEMENT DE L'EPOQUE
LA TtNE DE LOZNA
Dl~:P. DF. BOTOŞANI
R;J;:SlJME
Le'> autc•ut·s pre~entent d'une maniere succinte
l«'s rt'-sultats des fouilles archeologiques effectuees
pendant l'annee 1979 dans l'endroit denomi•e ,.Hlibicioc", dans les villag-e de Lozna, comm. de Dersca, f
dep. de Boto<;ani.

et i (2, 5, 11).

Fig. 8. Lozna-Hlihicioc. Ceramique travail\ee a
la main de l'habitation. 2.
Fig. !J. Lozna-Hlibicioc. Ccramique travaille a
la main des habitations 1-7.
Fig-. 10. Lozna-Hlibicioc. Divers objets provenant
de la couche et des habitations de l'i•poque de La
Time.
Fi.:(. 11. Lozna-Hlibicioc. Fusaioles et cuiliere
e:o terre cuite.
Fig. 12. Lozna-Hlihicioc. Fusaioles en terre cuite
OU C'Onfectionnees des fragments ceramiques.
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Raport preliminar privind cercetarea
arl1eologică de la Mesteacăn
Jud.

Maramureş

ln toamna anului 1979 am continuat cercetarea, prin săpătura începută în 1978, a staţiunii arheologice
de la Mesteacăn, corn.
Valea Chioarului, jud. Maramureş.
Staţiunea se situează în sectorul sudic al
podişului Purcăreţ-Boiu

Mare-Jugăstreni,

în punctele "La Parhon' şi "Valea Caselor",
in bazinetul creat de valea cu acela~i nume.
Lucrările au avut loc in luna octombrie, în
condiţii meteorologice destul de precare, ceea
ce a limitat amploarea cercetării.
Unul din obiectivele ce1·cetării a fost clarificarea datelor stratigrafice cunoscute din
campania anterioară şi stabilirea unei cronologii cit mai exacte a aşezării. In acest
scop s-a trasat secţiunea S III (L = 20 m ;
1 ~· 1,5 m), aproximativ perpendiculară pe
secţiunea S II, din campania anterioară, situată pe axa longitudinală a terasei (punctul
La Pa;hon; fig. 1). Pe parcursul lucrărilo1·
s-a delimitat, parţial, existenţa mai multor
nivel uri de locuire, cu depuneri arheologice
cu o grosime variabilă între 10-30 cm. După
solul vegetal, gro·.; de 15-25 cm, in profilul
secţiunii s-au constatat urmele unei locuinţe,
indicată de prezenţa in strat a unui nivel de
pietre mărunte de rîu cu că1·bune şi fragmente ceramice, precum şi mult chirpic. Din
analiza preliminară a fragmentelor ceramice
(lucrate cu mîna sau cu roata, dintr-o pastă
conţinînd nisip, cu bob mănmt şi mijlociu,
ele culoare brun-cărămizie şi inspre neg1·u,
unele ornamentate cu valuri şi linii orizontale) deducem că este vorba de o locuinţă
databilă în secolele VII-IX e.n. Sub acest
strat de locuire se identifică un altul, din
secolele III-IV e.n., în care apar fragmente
cerami::e de factură romană tîn;ie, avind culoare cenuşie şi fiind lucrate dintr-o pastă
conţinînd nisip fin. Dintre ele se disting două

vase parţial întregibile, unul (la o adîncime
de 24-30 cm) ornamentat prin ştampi.lare
(fig. 2) şi unul (la o adîncime de 40-60 cm)
neornamentat. In ultimul nivel delimitabil
de locuire a apă1·ut ceramică specifică epocii
bronzului, din care găsim fragmente· şi in
straturile superioare, datorită lucrărilor
agricole.
Am semnalat în rap.)rtul elin anul trecut
prezenţa, în S II, a unui nivel ele blocuri de
calcar, rulate, care apar şi în secţiunea trasată în aceast<"' campanie. In stadiul actual
al cercetării nu ne putem încă pronunţa asupra funcţionalităţii acestora ; cert e însă faptul că, în cap<i.tul sud-estic al secţiunii, sub
acest nivel ele pietre, s-a constatat existenţa
unei gropi ele formă ovală, din care s-au recoltat cîteva materiale ceramice, destul de
m~nLinte, a căror identificare mai precL.;ă este
în curs.
Profitînd de prezenţa pe şantier a colegului Gheorghe Lazin de la Muzeul judeţean
Satu Mare, am inceput cercetarea şi în punctul Valea Cmelor (fig. 3), ce se află în imediata vecin<Hate a locului unde se desfă
şurau lucr<"u·ile şi unde remarcasem, încă din
campania precedentă, prezenţa, la suprafaţă,
a numeroa<>e fragmente ce1·amice.
Au fost trasate două şanţuri ele sondaj,
S IV şi S V (L· 34 m; 1~·.~ 1 m; martor
1 m), pe axa transve1·sală n tera<>ei, ce coboară înspre sud-est in
panE1 dulce. In
această wnă a apărut încă. de la inceput ceramică specifică epocii bronzului, precum şi
un fragment (î = 3,0fi cm ; 1 ~ 2,8 cm) de posibilă statuetă antropomorfă (fig. 4). Fragmentul se afla la o adincime de 16 cm, împreună cu materialele ceramice caracteristice
culturii Suciu de Sus.
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Nivelul ele locuire d1n epoca bronzului se
continuă, aproximativ
pe acelaşi plan, pe
toată lungimea secţiunilor, avînd o grosime

de 15-30 cm. In zona supedoară a terasei,
începînd cu caroul 10, peste acest nivel se
supr apune un altul, cu o grosime de 2440 cm, în care a apărut ceramică databilă în
secolul VII-IX e.n., prezentînd analogii e<vidente cu materialul găsit în punctul .. La
Parhon". In partea de NV a secţiunii S V se
delimitează în profil, la o adîncime de
32-56 cm, conturul unei locuinţe, indicată
de adîncirea ei în stratul de cultură, printr-o
aglomerare de cbirpic, ceram1Ca şi pietre
ar. e. Fragmentele ceramic~ găsite în umplu-

F,ig. 2.

Mesteacăn-Maramureş.

locuinţei sînt de culoare caram1z1e,
brun-cărămizie şi înspre negru, cea mai mare
parte lucmte la roată, dintr-o pastă cu nisip
cu bobul mărunt şi mijlociu, ornamentate cu
valuri şi benzi (fig. 5, 6).

tura

Din păcate, condiţiile în care s-au desfăşu
rat lucrările nu au permis urmărirea acestui
complex de locuire în suprafaţă. In afara materialului ceramic, s-au mai gă sit şi două
lame de cuţit din fier.
Remarcăm prezenţa şi în "Valea Caselor"
şi în punctul "La Parhon" a numeroase concreţiuni feruginoase. Analiza spectrografică
a concreţiunilor feruginoase, a zgurei cu li-

V&; orn:amentat prin
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Fig. 4. Me

Fig. 5.

tcacăn-Maramureş. Statuetă

Mesteacăn-Maramureş. Ceramică

din seco-

Fig. 6.

lele VII-IX.

din epoca bronzului.

Mesteacăn-Maramureş. Ceramică

lele VII-IX.
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monit şi a unui cuţit de fier, găsite în săpă
în campania precedentă, ne face să presupunem că in zonă au existat preocupări
ele exploatare şi prelucrar~ a fierului. Sperăm
ca viitoarele cercetări ne vor oferi
date noi.
Deşi lucr<-lrile în această st.aţi'llne nu sînt
într-un stadiu deosebit de avansat, iar o
parte din analizele materialului descoperit
sint in curs, totuşi este evident că prezintă
importanţă pentru istoria judeţului Maramureş şi a NV Transilvaniei ; avind in vedere
faptul că in zonă s-au identificat şi alte
puncte databile in mileniul I e.n. (Boiu
Mare, Prislop, Vălenii Şomcutei etc.), necercetate încă sistematic, staţiunea Mesteacăn
constituie un punct ele plecare in studierea
culturii materiale şi spirituale a acestei perioade.
tură
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1 G. M. Iuga, Raport preliminar privind cercetarea arheologică ele la Mesteacdn (jud. MaramureŞ), în Materiale şi 1ercetări arheologice. A Xlll-a
sesiune anualri ele rapoarte, Oradea, 1979, p. 311
şi urm.

RAPPORT PRELIMINAIRE CONCERNANT
LA FOUILLE ARCHEOLOGIQUE
DE l\IESTEACĂN (DEP. DE
:viARAMUREŞ)

f!.ESPME

Le rapport pn!sente !I'S resultats de fouille
a:·cheologiqu<' t>ntreprise sur le territoire du village
de Mestea<'ăn.
L'inYentain' ele Ia station consiste en ceramique,
ohjets et mint·r·ai ele fer, qui prouve l'existence des
:1abitations succesives de l'epoque du bronze, des
JIJem<'-IV enw sit~de.s et des Vll em~-1X ~me si~cles.

www.cimec.ro

ALEXANDRU V. MATEI

Aşezarea

dacilor lilJeri de la Pa11ic

Co01. Hereclean, Jud. Sălaj

La 7,3 km vest de

oraşul Zalău,

in dreapta
şoselei Zalău-Şimleu, in anul 1973 a fost
identificată
o aşezare apm·ţinind dacilor
liberi 1• Aşezarea este amplasată in lunea Văii
Zalăului pe o suprafaţă de circa 400 X 300 m,
mai ridicată cu 1-2,5 m faţă de restul zonei.
Spre vest această supraifaţă este mărginită de
Valea Panicului ce se varsă in Valea Zalău
lui, spre nord de calea ferată Zalău-Săr
măşag-Carei, spre sud de şoseaua Zălau
Şimleu, iar spre est de un drucl de care ce
duce spre staţia de epurare a apei Văii Zalăului, aflată dincolo de calea ferată. Peste
1/3 din aşezare se află construite trei case
ale angajaţilor fermei nr. 2 Panic, situată la
circa 500 m vest de aşezare2.
Aşezarea se află la vest de limesul roman
de pe Meseş, la circa 14 km de linia de turnuri ce formează graniţa provinciei Dacia şi
la circa 12 km vest-sud-vest, in linie
dreaptCt, ele oraşul roman Porolissum, in afara
Daciei romane. Fiind o zonă ele vale (luncă),
terenul pe care se intinde aşezarea a fost intens lucrat ele-a lungul anilor, arăturile
adinci deranjînd mult stratul arheologic. Incepind cu anul 1976 aceastC1 aşezare a fost
cercetată prin săpături organizate in fiecare an: 1•
Săpăturile arhe:>logice au st:Jbilit cCl zona
a fost locuită in ep-:>cile hallstattiană", romană şi prefeudală (secolele VII-VIII)".
Aşezarea din epoca romane\ a fost identificată pe baZ:aJ materialelor arhenlogice : ceramică provincială romană, ceramică stampată,

fibule

romane, piese romane ele metal
de plumb, p-ostament de bt·onz pentru opaiţ). Etnicul locuitorilor este a-igurat
de materialul ceramic lucrat cu mina : vaseborcan ornamentate cu brîu alveolar, avind
buza oblică uşor evazată, analogii foarte
apropiate găsindu-se la ceramica dacică din
castrul roman de la Buciumi1i. Cercetările
arheologice au stabilit existenţa unui stt·at de
locuire aparţinînd epocii romane, căruia ii
corespund cele şase locuinţe identificat~ pîn[t
(oglindă

in prezent. Locuinţele, rectangulare, de dimensiuni mijlocii (circa 4,30 X 4, 70 m), sînt
locuinţe ele suprafaţă
cu pereţii lucraţi in
chirpic. In colţul vertical fiecJrei locuinţe a
fost identificată vatra-pietrar, duratCt din
piatr[t de dimensiuni mici şi din lut bine
f<.'iţuit. Din locuinţe au fost culese fragmente
ceramice romane stampate, ceramică cenuşie lucrată cu roata,
precum şi ceramtca
zgrunţumasă, mai fină şi mai dură, de culoare cenuşiu-negricioasă, lucrată cu mîna.
Fragmentele ceramice stampate provin de la
vase mici şi mijlocii - caskoane semiaclinci
cu fundul inelar - , lucrate dintr-o pa-;tă
fină, cenuşie, cu diverse ornamente : circulare, punctate, rozete, ornamente în formă
de S etc., stampate in pasta crud[l şi apqi
acc)perite cu un firnis fin, cenuşiu. Majoritatea acestor fragmente provin din atelier~le
oraşului Porolissum 7 .
Fragmentele de vase lucrate cu mîna sînt
de două categorii : vase de tip borcan, lucrate dintr-o pastă mai fin[l, cenuşiu-negri
cioasă, ob<>ervindu-se o evoluţie
spre oală,
vasul clasic pentru fiert, precum şi va-;e mijl:Jcii (oale) cu buza olJlicCt, puţin evazată, lucrate dintr-o pastă zgnm ţur:>asă ce conţine
ca degre~ant nisip şi pietricele, vase care
prezinte\ ca element decorativ briul alveolar.
Tot categotiei vaselor lucrate cu mina ii
aparţin şi fragmentele unui vas mare chiup - cu buza oblică, neevazată, ornamentat cu motive incizate (brăduleţul şi un
registru de linii în reţea), vas descoperit in
locuinţa nr. 3. Din aşezare provine fragmentul unei ceşti d"acice, lucrate cu mina dintr-o
pastă neagră, zgrunţurca<>ă, avind o fo1·mă
mult evoluat~.
·
ln anul 1979 au fost efectuate săpături cu
caeacter de sondaj pe dealul "Grădina domnului", aflat la 150-200 m sud de aşezare,
unde exploatarea nisipului din malurile vestice ale dealului a distrus nişte gropi din
care au apărut fragmente ceramice şi unde
presupuneam existenţa necropolei contem-
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porane cu aşezarea cercetată in punctul "La
blocuri". In necropolă, la liziera pădurii, in
spaţiul rămas liber, nedistrus de exploatarea
nisipului, au fost trasate un număr de 4 secţiuni şi două casete.
Stratigrafic, pînă la 0,20 m adincime se
află humusul actual (pămînt de culoare neagră), iar la 0,30-0,40 m adincime apare stratul galben' lutos steril. Efectiv nu a fo~t surprins un strat de cultură ; zona a fost locuită
in epoca bronzului final, secţiunile noastre
surprinzind sporadic fragmente ceramice
aparţinînd acestei perioade. In S. II şi
C. 1-2 au fost surprinse 5 gropi: G. 1-5,
care au o formă aproximativ circulară şi diametrul între 1,80 X 1,60 m (G. 3) şi 1,60 X
1,20 m (G. 4). Gropile pornesc de sub humusul actual şi au, în medie, 1,10-1,30 m
adincime. Conţinutul gropilor este compus
din pămînt negru de umplutură, pigmentat
cu sporadice fragmente ceramice şi oase de
animale; in G. 3 şi G. 4 au fost descoperite
citeva oase intregi de la animalele sacrificate. In gropi au fost surprinse fragmente
mici de oase arse, albe la culoare şi răspîn
dire in mod neuniform pe suprafaţa gropii
şi la adîncimi diferite, mai ales spre fundul
gropii, împreună cu resturi cat·bonizate de la
rugul funerar. Gropile nu prezintă urme de
ardere, arderea morţilor s-a făcut in alt loc
(ustrinum). Din groapa de dimensiuni mai
mari surprinsă in C. 1 au fost culese mai
multe fragmente ceramice de la vase lucrate
cu mina, între care şi o ceaşcă dacică întregibilă. Gropile (mormintele) descoperite în
necropolă aparţin nivelului
epocii mmane
surprins in ID?eza~·e, t·espectiv mijlocului secolului al III-lea e.n.
In campania de cercetări din anul 1979,
in aşezm·e au fost executate un număr de
5 secţiuni. Secţiunile XI-XIII au 1 m lă
ţime şi respectiv 22, 30 şi 50 m lungime, iar
secţiunile XIV şi XV au avut 3,50 m, lăţime
şi 20 m, respectiv 12 m lungime, decopertînd f
suprafeţele dintre secţiunile
XI-XII şi
XII-XIII. In suprafaţa decopertati't de aceste
secţiuni au fost sesizate urmele mai multor
gropi de stîlpi de lemn. Gropile apar cu diametrul între 0,70-0,80 m, avînd în mijloc
o urmii circulară, cu pămîntul de cuhare
gălbuie, care are
diametru! între 0,380,45 m, urmă pe care o considerăm ca fiind
t·esturile stîlpului rotund de lemn. In jurul
stîlpului apare groapa ca un inel de pămînt
negru care înconjoară ca o bandf1 circulară
stilpul. Iniţial a fost făcută groapa cu diametrul de 0,70-0,80 m ; in mijloc era plantat stîlpul cu diametru! intre 0,38-0,45 m,
care, in urma putrezirii, a dat pămîntului
o culoar-e gălbuie şi o consistenţă mai redusă
. decît restul pămîntului din groapă. Gropii·~
se disting foarte clar la circa 0,55 m adin31 - Materiale

şi cercetări

arheologice -
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cime, sub stratul de cultură care se termină
in jurul adincimii de 0,45-0,60 m. Traseul
acestor stilpi descoperiţi in toate cele 5 secţiuni efectuate formează aliniamente paralele de stîlpi, dispuşi in două grupe : o grupă
formată din 3 şirud paralele de cite 3 stîlpi
fi~are, iar o altă grupă formată din 3 şiruri
paralele a cite 6 stilpi fiecare. Distanţa dintre fiecare stilp este in medie de circa 2 m,
variind în limitele a 0,20-0,40 m. Orientarea celor două aliniamente de stilpi este pe
direcţia est-vest, fără abateri. La capătul dinspre nord al acestor două aliniamente a apă
rut cite un cuptor (?) rectarigular, ad~ncit in
pămînt pînă la 1,10 m (cuptorul nr. 2), avind
o orientare paralelă cu şirurile de stilpi. Fundul cuptorului nr. 2 era amenajat ca o vatră din piatră locală de dimensiuni mijlocii.
Iniţial, pereţii cuptorului au fost lutuiţi,. bine
făţuiţi şi arşi, formind in pereţii laterali un
chirpic foarte bine păstrat. Peste vatra bine
amenajată cu pietre, · car~ prezintă clare
clare urme de ardere, se află un strat de circa
10 cm de cărbune şi cenuşă. Din cuptor nu
au apărut fragmente ceramice, ci numai
citeva fragmente foarte mici de oase arse,
imposibil de determinat. Cuptorul nr. 2 are
dimensiunile de 1,50 X 1,20 m.
Cele două grupe de aliniamente de stilpi
de lemn surprinse in suprafaţa cercetată nu
le putem considera ca aparţinînd unor constmcţii civile pe pari (hambare) sau vreunui
alt gen de construcţii gospodăreşti. 1n zona
alimentelor lipsesc descoperiri de chirpic de
la eventualii pereţi, piroane, ceramică, urme
ele vetre etc. ; de aceea nu le putem considera locuinţe. Suprafeţele acoperit·~ de aceste
aliniamente au dimensiunile de 5 X 5 m şi,
respectiv, 11 X 5 m. Pînă la decopertarea în
întregime a zonei acestor aliniamente, pentru a le putea urmări clar dimensiunile şi
numărul şirurilor, eventual alte elemente cu
care sînt în legătură (gropi rituale, cuptoare etc.), din care să rezulte indicii mai
precise de datare, considerăm aceste aliniamente ca aparţinînd unui prim nivel de locuire, anterior locuinţelor datate in sec.
III

e.n.·~

aliniamente de stilpi prezintă
frapante cu sanctuarele dacice din
Munţii Orăştiei, de la Bîtca Doamnei sau
Bat·boşi. Sanctuarele din aşezarea din punctul "La blocuri" sînt din lemn şi se leagă
direct ele aşezarea dacilor liberi de aici, indiferent dacă clatarea lor se va dovedi ulterior
ca fiind sec. II e.n. sau sec. III e.n. Aportul
ştiinţific, pe care rezultatele cercetării exhaustive a acestei aşezări il vor aduce la cunoaşterea vieţii spirituale şi a culturii materiale a populaţiei dacice rămase libere in
afara graniţelor provinciei Dacia va fi considerabil.
Cele

două

a.-;ernănări
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NOTE
ln vara anului 1973, în colecţiile Muzeului din
au intrat fragmente ceramice romane ornamentate cu motive stampate, ·Fragmentele ceramice au fost culese cu ocazia muncilor agricole de
către Viorica Petruca din Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr. 104, de la suprafaţa terenului din spatele casei, folosit ca lot ajutător. Ulterior zona a
fost cercetată de către colectivul Muzeului din
Zalău, efectuîndu-se în 1975 şi un sondaj de verificare.
l Terenul pe care se află aşezarea aparţine oraşului Zalău, al cărui teritoriu spre vest are ca limită tocmai Valea Panicului. Suprafaţa aşezării
este folosită ca teren agricol, fiind proprietatea
FermPi nr. Panic,. aparţinătoare de I.A.S. L.alău.
3 S-a lucrat cu fonduri limitate.
' A fost surprins un nivel preistoric, cu urmele
unei locuinţe cu pereţii de chirpic. Din zonA a fost
cules un celt de bronz de mici dimensiuni, aparţinind Hallstattului tllmpuriu.
s Al. V. Matei, Repertoriul descoperirilar apartinfnd sec. IV -1 X de pe teritoriul judeţului Săla.i,
ActaMP, 3, 1979, p. 487, s.v. Zalău (b).
8 N. Gudea" SCIV, 21, 1970, 2, p. 299-311.
?. Idcm .. Ceramtca stampată de la Porolissum,
comunicare susţinută în cadrul sesiunii "Unitate,
continuitate in istoria poporului român", Alba
Iulia, decembrie 1979; idem, ActaMP, 4, 1980 (sub
tipar).
8 In aşezare nu au fost descoperite deocamdată
gropi de provizii şi nici rlşniţe ; peste tot in aşe1

Zalău

zare apar relativ nwneroase resturi de oase de animale cf. Al. V. Matei, Aşezarea dacilor liberi de, la
Zaldu B-dul Mihai Viteazu nr. 104-106, comunicare susţinută în cadrul sesiunii de comunicări
"2050 de ani de la înfiinţarea statului dac centralizat şi independent sub conducerea lui Burebista",
Zalău, 21-22 decemblie 1979.

DIE FREIDAKISCHE SIEDLUNG
VON PANIC, KR. SALAJ
ZUSAMMENF ASSUNG
Die archăologischen Forschungen, die im
Sommer 1979 in der freidakischen Siedlung von
Panlc (III. Jahrhundert U.Z.) untemommen wurden, haben eine Wohnung aufgedeckt, die 5,304,70 m, gross war, und die Feuerstelle in ihrer
westlichen Ecke.
In der Siedlung sind mehrere Phahlspuren
identifiziert worden, die zwei Gruppierung~n van
3X3 Pfl:ihlen und 3X6 Pfăhlen bildeten. Die
Pfiihle wăren parallel und jede Gruppierung hatte
an der nordlichen Seite eine Feuerstelle.
lm Friedhof wurden 5 Grti.ber aufgedeckt, die
auf der Grund der achaologischen Spuren (Scherben, gebrante Knochen, Tierknochen) Brandgrăber
scheinen zu sein.
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Cercetările arlleol<lgice
de la Dolheştii Mari

In cadrul .şantierului arheologic de la DolMari, cercetătorul Dinu Marin, prin
sondajul de verificare efectuat în locul
numit "La Todireasa", a descoperit, în anul
1957, un mormint de incineraţie cu un bogat
inventar, autorul săpăturii datînd aceste
vestigii in secolele III-IV e.n.i Locul amintit se află pe o terasă superioară a Şomuzului
Mare cu puţin inainte de vărsarea lui in
Siret, care in această zonă străbate un culoar
ingust, format din dealuri inalte acoperite cu
heştii

păduri.

Interesul deosebit pe care il prezentau
descoperirile amintite, dar, în acelaşi timp,
şi cantitatea redusă a materialului arheologic
au determinat ca in literatura referitoare la
inceputul epocii migraţiilor să apară interpretăli diferite:!, ceea ce a impus reluarea
săpăturilor în anul 1978:1, acestea fiind continuate şi in campania din 1979. Condiţiile
in care s-au efectuat cercetările din această
campanie, dealtfel ca şi cele din campania
precedentă, nu au permis însă săparea unor
suprafeţe mad şi nici dispunerea sistematică
a secţiunilor, irntrucit terenul eoo ·ocupat de
culturi agricole tîrzii. Cu toate acestea menţionăm că pînă in prezent s-a cercetat o suprafaţă de -aproximativ 300 m 2•
Prin săpăturile recente putem preciza că lfl
Dolheştii Mari există o necropolă a cărei suprafaţă nu are dimensiuni prea mari, cuprinzind numai morminte de incineraţie, a căror
densitate este mică. Mormintele au fost surprinse intre adîncimile de 0,35 şi 0,50 m,
unele fiind deranjate de lucrările agricole
modeTne.
Pînă in prezent s-au dezvelit numai 13
morminte, care după ritualul funerar pot fi
grupate în trei variante :
- morminte cu resturile de la incineraţie
depuse in urne (4 morminte);
- morminte cu oasele incinerate depuse
direct in gropi, fără inventar (3 morminte) ;
-·morminte cu oasele incinerate depuse
direct in gropi, dar însoţite de un inventar

variat, compus mai ales din fragmente de la
4 sau chiar 15 vase diferite, la care se
adaugă uneori piese de metal şi sticlă. Oasele
calcinate in acea<;tă categorie de morminte
se găsesc grupat, fiind acoperite de fragmente cerarnice. In pămîntul de umplutură
a gropilor apar, ici-colo, bucăţele de cărbune.
Menţionăm că gropile nu prezintă urme de
arsură pe 10(!, iar adincimea lor este cuprinsă
intre 0,45 şi 1,30 m de la suprafaţa actuală
a solului. Această variantă a ritualului funerar este reprezentată prin 6 morminte.
Trebuie să mai notăm că ffn stratul care
marchează vechiul nivel de călcare s-a găsit
un număr apreciabil de fragmente ceramice
arse secundar şi că, in majoritate, ceramica
din morminte, indiferent d'i este fragmentară sau întreagă poartă urme evidente ale
arderii secundare, ceea ce ne arată că vasele
cu ofrande ca şi urnele, de altfel, au însoţit
pe defunct la rug.
In ceea ce priveşte ritualul funerar remarcăm că mormintele conţin o cantitate redusă de oase incinerate. De asemenea subliniem că mormintul 8 cuprindea două va<>e
intregi (fig. 1/5-6), de dimensiuni mici, cu
forme asemănătoare, puse unul lîngă altul,
la aceeaşi adîncime, ambele conţinînd puţine
oase calcinate. Deşi nu avem încă o expertiză antropologică, credem că este vorba de
un mormînt dublu, mai ales că aceeaşi situaţie pare a fi şi la primul mormint găsit
aici în anul 1957".
Inventarul necropolei este destul de variat
cuprinzînd obiecte de podoabă şi de port,
piese din metal, fragmente de vase de sticlă,
variate forme ceramice deşi in mare parte
neîntregibile. In ceea ce priveşte inventarul
mormintelor din primele două variante ale
ritualului funerar subliniem că acesta ,este
foarte sărac şi puţin variat, spre deosebire
de cel caracteristic mormintelor din varianta
a treia.
Cea mai importantă categorie a inventarului funerar şi cea mai numeroasă este ce-
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Dolheştii

Mari. Obiecte de metal

ramica, care, in situaţia de;coperirilor de la
Dolheştii Mari prezintă o anumită semnificaţie. Se pot distinge categoriile bine cunoscute: ceramica lucrată cu roata, cu mina şi
cea de import, redusă numai la citeva fragmente de amfore romane, din păcate, greu
de datat, găsite intr-un singur mormint
(M. 10).

Ceramica lucrată cu mina este reprezentată
prin două urne ftiDerare neintregibile şi alte
fragmente. Starea de conservare a acesteia
nu ne permite să precizăm dacii este de tradiţie autohtonă sau aparţine elementelor
alogene.
Ceramica lucrată cu roata cuprinde atit
ceramică fină, care este majoritară, cit şi ceramică zgrunţuroasă, .din pastă ciment. In
ceea ce priveşte ceramica fină de culoare cenuşie, dar şi de culoare roşie, prezentă prin

.şi

vase..

numeroase fragmente,

remarcăm că

ea apar-

ţine unor variate forme de căni şi mai ales
de străchini şi castroane, lipsind vasele de

dimensiuni mai mari. In cadrul ceramicii din
trebuie să amintim că numai intr-un singur mormint (M. 12) s-au găsit
patru fragmente ceramice de la vase diferite, omamentate prin ştampilare (fig. 1/2),
asemănătoare cu fragmentele găsite anterior.
Importantă este prezenţa
ceram1cn din
pastă zgrunţuroasă, reprezentată prin trei
urne funerare, ·ca şi printr-un număr redus
de fragmente. Deşi nu este numeroasă, aproximativ ar putea fi apreciată la maxim
~-80Jo din numărul vaselor găsite la Dolheşti, descoperirea ei arată, în mod clar, că
vestigiile de aici se datează in momentul in
care era constituită una din caracteristicele
cele mai definitorii ale culturii Sîntana de
pastă fină
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2-lS
NOTE

Mureş şi anume, ceramica din pastă ciment.
Celelalte elemente ale i.n.ventarului funerar,
deşi variat, nu ne oferă, din păcate, alte posibilităţi de datare a acestei necropole.
Din săpăturile recente de la Dolheştii Mari
a rezultat clar că aici există o necropolă, în
care nu se pot distinge suprapuneri diferite
şi că ea nu aparţine culturii carpice. In sta.;.
diul actual al cercetării nu se poate preciza
dacă necropola poate fi considerată ca punct
de graniţă între cultura carpică şi cultura
Sintana de Mureş, datorită atit insuficienţei
materialului arheologic scos pînă acum la
lumină, cît şi faptului că în cercetarea arheologică mai întotdeauna se constată fenomenul gata constituit, decit se surprinde începutul acestui proc~.
Intrucit necropola de la Dolheşti pare să
cuprindă numai morminte
de incineraţie,
care prezintă anumite particularităţi ale ritualului dar şi al inventarului funerar, întîlnite dealtfel in aria nord-vestică a culturii
Sintana de Mureş - Cerneahov5, particularităţi care par să continuie unele elemente
sesizate in nordul Moldovei încă in secolele
II-III e.n. 6 , îi conferă acestei necropole o
notă specifică in rîndul monumentelor culturii Sîntana de Mur~. fapt care impune continuarea cercetărilor. Acestea urmează să ne
permită o datare mai exactă a descoperirilor
de la Dolheştii Mari, să precizeze dacă ele
reprezintă elemente în. care se pot recunoaşte inceputurile culturii Sintana de Mureş
şi măsura in care se individualizează aceste
vestigii, ceea ce ne va îngădui o cunoaştere
mai bună a izvoarelor arheologice de la inceputul epocii migraţiilor din nordul Moldovei.

M. Dinu~ Materiale, 7, 1961, p. 127.
Gh. Bichir atribuie mormintul culturii carpice
(SCIV, 12, 1961, 2, p, 254, nota 2), iar după Gh. Diaconu mormîntul reprezintă dovada contactului
dintre populaţia carpică cu triburile de taifali
(SCIV, 15, 1964, 4, p. 478). O interpretare diferită
la I. loniţă, Crisi<14, 1972, p. 188.
3 M. Ignat, in Materiale şi cercetări arheologice,
Oradea, 1979, p. 160.
4 1. loniţă, ArhMold, 4, 1966, p. 228.
5 Unele de~coperiri din Volynia şi mai ales cele
de la Ditinici (M. 1. SmiSko, 1. K. Svesnikov,
MDAPV, 5, 1961, p. 91-93 şi 97-99) au analogii
cu cele de la Dolhelitii Mari.
G In necropola de la Zăvoriştea, datată in sec.
11-111 c.n. (M. Ignat, SCIV, 21, 1970, 4, p. 675682) se regăsesc unele C'lemcnte ale ritualului funerar de la Dolheştii Mari şi anume : arderea
secundară a vaselor, prezenţa fragmentelor ceramice arse secundar pe vechiul nivel de călcare.
De asemenea mormintele din varianta a treia a
ritualului funerar de la Dolheşti sînt cunoscute
şi la Zvoriştea.
1
2

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
DE DOLHEŞTII MARI
Rf:SUME
Lt>~ fouilles
n~·cropole

de Dolh<'ştii Mari ont mis au jour
aux trois variantes d'incineration :
Les restes cal<"in~·s dcposes dans une urne ;
Les restes caldnt•s deposes dans une fosse,
sans inventaire ;
- Les restes calcines deposes dans tme fosse
avec un inventairc varie (poterie, objects en
metal, etc.).
La necropole reprcsente un facies specifique de
la culture Stntana· de Mure~-Cerneahov.

une
-

EXPLICATION DE LA FIGURE
Fig. 1. Dolhe;tii Mari. Objects en metal et vases.

t
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Raport preliminar privind cercetarea
de la Tîrzia
Co01. Brusturi•Drăgăneşti, Jud. Neamt

In partea sudică a satului Tirzia, în dreapta
Tîrgu Neamţ - Fălticeni, cercetările
noastre au dus la depistarea mai multor mavile (16), care, de la început, am presupus
că aparţin unui cimitir tumular. In anul 1977,
săpăturile arheologice din necr-opola de la
Tîrzia au început prin atacarea unei movile
din zona sudică (turnului nr. 1), care au confirmat că ne aflăm din nou in prezenţa unor
vestigii aparţinînd "culturii tumulilor carpatici"1.
In anul 1979, săpăturile au continuat prin
explorarea tumulilor 2, 3, 4 şi 5, toţi aflaţi
în partea sudică şi centrală a acestui cimitir.
Afectaţi în cea mai mare parte de lucrările
agricole, tumulii erau aplatizaţi, iar complexele funerare mai mult sau mai puţin distruse. Săparea monumentelor s-a făcttt in
.,cruce", imediat sub stratul arabil, gros de
circa 0,15 m-0,25 m, fiind surprinse complexele arheologice2.
Tumulul nr. 2, face parte din categoria
celor de mici dimensiuni (aproximativ 7 m
diametru şi circa 0,15 m înălţime), fiind răs
colit şi aplatizat in cea mai mare parte de
lucrările agricole. Din acea<;tă cauză de la
-0,15 m adincime (imediat sub solul arabil) s-a delimitat un strat de pămînt castaniu, dens şi tare ce pare a fi un sol adus de
la ustrinum (presupunere pe care am făcut-o
şi in analiza intreprinsă asupra cimitirului
de la Branişte- Nemţişor), in care au apă
rut pînă la -0,30 m fragmente ceramice
lucrate la roată şi arse secundar, .precum şi
cîteva oase incinerate de animal, din care a
putut fi identificată numai o .porţiune distală din falanga a II-a de cal (Equus caşoselei

ballus).

Singurul complex (fig. 1) oarecum intact a
fost surprins în "sfertul" T:JB, la m 2 pe axul
NS şi m 1 pe axul EV, la circa - 0,32 m adîncime, constînd dintr-o urnă acoperită cu fnndul fragmentar al altui vas. Urna este o cană
mică sferoidală, lucrată la roată, cu buza rotunjită uşor evazată, gîtul tronconic delimi-

tat printr-o fină nervură de pîntecul bombat şi fundul inelar (fig. 5/1) ; pasta este fină,
bine arsă, cenuşie (î = 83 mm ; diam. g. ~
= 64 mm ; diam. max. ·~ 99 mm ; diam.
fond.=51 mm) 3 • In intetiorul căniţei s-a găsit
pămînt de umplutură şi spre fun, doar o mică
cantitate de oase incinerate (aproximativ
20 g). Cele 50 de fragmente analizate sînt
de mici dimensiuni şi prezintă un grad de
ardere maxim". Intre ele, singurul qs uman
este o porţiune de 70 mm lungime din treimea superioară a tibiei drepte, faţa posterioară cu linia solearului ; fragmentul este
uşor deformat de foc, iar grosimea compactei este de 2,0-2,2 mm. Virsta şi sexul defunctului căruia i-a aparţinut acest os sînt
dificil de precizat ; după grosimea compactei şi după raza de curbură a porţiunii apt·eciem că este posibil să fie vorba de un individ cel puţin de vîrstă adultă. Restul materialului, constînd in majoritate din aşchii de
os compact şi ţesut spongios, provine din incinerarea unui animal. Şase fragmente reîntregesc o parte din regiunea proximală a falangei a II-a de cal ( Equus caballus).
In afara situaţiei de mai sus, în T2/D
(fig. 1), a mai apărut o alveolare de teren,
pign;tentată cu cărbune şi, care, iniţial, am
presupus că este o groapă (ni". 1 ?). Mai adău
găm că solul viu, galben-vineţiu, cliso'>, incepe de la circa - 0,40 m adincime.
Incercind reconstituirea variantei de ritual folosită in cadrul acestui turnul, nu putem reţine ca fapt cert decît o depunere simbolică în urnă a cîtorva fragmente rezuHate
din incinerarea unui individ adult ~i a unui
cal. Avînd in vedere identificarea în stratul
castaniu a unor resturi de oase incinerate,
considerăm că ar fi fost posibilii ~i ·existenţa
altor complexe rituale.
Tumulul nr. 3. Movila este, de asemenea,
de mici dimensiuni (circa 8 m diametru şi
0,10-0,15 m înălţime) şi destul de afectată
de lucrările agricole. După îndepărtarea pă
mîntului de arătură s-au ivit, într-un strat
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Fig. 1. T"IrZia-Brusturf Ranul tumulului nr. 2.
gălbui-cenuşos,
tat de cărbune,

aftnat (încă arabil), pigmenmici fragmente ceramice arse
secundar. M doilea strat căruia ii atribuim
aceeaşi origine ca şi in cazul tumulului precedent, este castaniu, dens şi tare, mai puternic pigmentat. In T3/B, la m 2 - m4 pe
axul EV şi mo-m 2 pe axul NS, au apărut
fragmentele unui vas mare, lucrat cu mîna,
dintr-o pastă proastă, friabilă. Tot în acest
"sfert", spre centrul tumulului (m1-m3 pe
axul NS şi m~m 4 pe axul EV), s-a conturat la - 0,25 m adincime, o pată de cărbune
şi păn11nt mai negru, groasă de aproximativ
'6 cm, notată complexul nr. 1 (fig. 2). Dede-

subt, la - 0,38 m adincime, s-a surprins o a
doua concentrare masivă de cărbune, pentru ca la -0,57 m să găsim o arsură roşie
portocalie; în continuare, pînă la - 1,75 m
adîncime era un pămînt negru, curat. Pe
toată suprafaţa tumulului pămîntul viu
apare după 0,50 m adincime.
In martorul NS dintre T3/A şi T3/D
(vezi fig. 2), la - 0,25 m adincime, in solul
castaniu-gălbui, s-a găsit un mic vas-urnă
plin cu pămînt şi doar citeva oase incinerate.
Urna, care s-a spart la gură în momentul
descoperirii, este un borcan, puternic ars secundar, lucrat cu mîna dintr-o pastă grosi-
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Fig. 2. Tirzia-Brusturi. Planul tumulului nr. 3.
eră, friabilă, arsă prost, cu şamotă, nisip şi
pietre minuscule; pasta are culoarea cără
miziu-gălbuie, iar la exterior, vasul este brun
cu pete mai negre, gălbui sau cărămizii. Buza
este uşor evazată şi rotunjită, zona maximei
curburi este bombată, iar fundul drept
(Î=63 mm; diam. gurii=49 mm; diam.
max.=6e mm; diam,fond=43 mm) (fig. 5/2).
Din cauza deranjamentelor nu am putut
id,entifica groapa urnei. Vasul conţinea o
foarte mică cantitate de oase (circa 25 g),
constînd din fragmentele mici, multe dintre
ele dificil de diagnosticat. Numai cîteva dintre ele sînt umane, doar două reîntregind o
porţiune din diafiza radiusului.
Grosimea
compactei de maximum 1,2 mm, raza de
curbură şi unghiul crestei interosoase, ne

permit să ·apreciem că au aparţinut unui
copil mic, posibil sub 5 ani. Mai multe fragmente de diafiză, cu grosimi ale compactelor
foarte mari, reconstituie o porţiune din zona
orificiului nutritiv al humerusului unui cal.
Cantitatea redusă de material osteologie
face imposibilă obţinerea altor precizări şi
întrucît ea reprezintă tot ce s-a descoperit
în acest turnul, trebuie să acceptăm in situaţia de faţă că monumentul a cuprins doar o
urnă cu cîteva oase incinerate de copil şi cal.
Tumulul nr. 4. Şi in acest caz s-au constatat. deranjamente de aceeaşi natură, ca şi la
ceilalţi tumuli. Avind aproximativ dimensiuni asemănătoare cu cele ale movile'lor precedente, de la suprafaţa sa s-a recoltat o cantitate mai mare de fragmente ceramice arse
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secundar şi oase incinerate ; arsura şi cărbu
nele, intr-o cantitate mai mare, erau dispuse
mai cu seamă spre zona sud-estică a monumentului (T4/B), unde, după cum vom vedea,
era plasat complexul nr. 1. Printre oasele incinerate, recoltate de la suprafaţă (circa
160 g), au fost identificate şi 5 fragmente
craniene de om : patru dintre ele sint mici şi
au tabla externă desprinsă, unul singur, precis localizabil, reprezintă o porţiune din
squama occipitală, robust, cu caractere ma<>culine. Restul materialului provine din incinerarea unui animal mare şi ne oferă suficiente piese de diagnostic pentru specia Equus
caballus (cal) : un fragment de zonă simfizari't mandibulară, o porţiune din zona orificiului nutritiv al tibiei drepte, o bucată din
calcaneul drept, un fragment proximal din
falanga a I-a etc. Dealtfel, complexele arheologice au apărut aproape de suprafaţă, ca şi
stratul castaniu, dens, pigmentat, surprins
intre -0,15 m-0,40 m adincime; solul
castaniu conţinea ceramică fragmentară arsă
secundar şi oase incinerate. Oasele (cantitativ destul de puţine), provin in totalitate din
incinerarea unor animale. După grasimile
compactelor diafizare credem că alături de
resturi de animal mare (cal) apar şi cîteva
fragmente dintr-un animal mai mic (ovicaprin? ?).
Complexul nr. 1 s-a descoperit in partea
vestică a tumulului (fig. 3), la aproximativ
- 0,15 m adincime, prezentindu-se ca o ·
mastt de arsură neagră, cărbune, numeroase
fragmente ceramice arse secundar şi o mare
cantitate de oase incinerate, totul avind o
grosime de 0,5 cm-1,5 cm. In unele locuri,
complexul are intreruperi cauzate, de asemenea, după cum bănuim, tot de lucrările
agricole. Cele aproximativ 500 g de oase incinerate s-au găsit inegal repartizate pe suprafaţa
complexului, cea mai mare parte
fiind recoltate din martorul C/D. Printre ele
s-au identificat : două mici fragmente craniene de om, resturi de cal (un fragment din f
diafiza radiusului, două porţiuni din epifiza
proximală a falangei a 11-a, o mică bucată
din falanga a III-a etc.), precum şi alte citeva
oase de la un animal mai mic, indeterminabil
ca specie.
In afara situaţiilor prezentate, turnului
nr. 4 a mai dat la iveală şi 5 gropi, două (2
şi 4) din exteriorul complexului, celelalte (1,
3 şi 5), suprapuse de către acesta (fig. 3).
Groapa m-. 1 din T 4/D, lam 5 pe axul EV
şi m 6 pe axul NS, !i-a. delimitat la -0,25 m
adincime·; circulară in plan (diam. - 0,20 m)
şi cilindrică in secţiune (0,22 m adincime),
conţin~ bucăţi de cărbune, fragmente ceraatnice arse secundar şi citeva foarte mici oase
incinerate, nedeterminabile.
32 -- Materiale

şi cercetări

arheologice -

cd. 25

Groapa nr. 2, avînd aceeaşi formă şi dimensiuni ca şi cea precedentă, s-a descoperit
la - 0,40 m adincime, in T 4/D (m 7 pe axul
NS şi m 1 pe axul EV), fiind adîncă de circa
0,10 m. In partea superioară a gropii au apă
rut mai multe fragmente ceramice dintr-un
vas mai mare; sub acestea erau şi alte bucăţi de vase arse secundar, cărbune şi, spre
fund, citeva oase incinerate de animal.
Groapa nr. 3 s-a conturat la aproximativ0,25 m, in T 4/C şi in martorul C/D (m 2 pe
axul EV şi m 5 pe axul NS) ; me forma unui
sac, cu fundul neregulat (la - 0,48 m0,55 m) ; conţinutul ei constă din citeva fragmente ceramice arse secundar, foarte mult
cărbune şi, doar, citeva mici oase incinerate
de animal.
Groapa nr. 4 a apărut lam 3 din martorul
B/C, la.- 0,40 m adincime. Are o formă cilindrică, cu fundul la - 0,58 m. Demontarea
ei a dat la iveală cărbune, fragmente ceramice arse secundar şi· oa<>e incinerate, în majoritate din diafize ; s-a identificat o porţiune
din diafiza tibiei stingi de cal, căruia, probabil, ii aparţine şi restul materialului.
Groapa nr. 5, aflată lam 3 de pe axul EV
dintre T 4/C şi T 4/D, Ia adincimea de 0,34 m, conţinea un vas-wn<l, acoperit cu un
capac fragmentat, ars s.ecundar, de culoare
roşu-cărămizit1. Urna este o oală lucrată la
roată dinr-o paS<l bună, bine aleasă şi bine
arsă, cenuşie, cu un slip negru la exterior
(fig. 5/3). Are gura evazaltă şi "buza rotunjită,
răsfrintă ; gîtul scurt, se delimitează printr-o
nervură fină de umărul inalt, prod'ilat puternic ; f.undul inelar are un mif' umbo (î182 mm ; diam. g. - 138 mm ; diam. ma.'\:.183 mm; diam. f. - 84 mm). Vasul-urnă
conţinea oase incinerate ale unui defunct
adult, bine curăţite şi fără a avea adăugate
vreun alt material. Deşi ~înt pl'ezente toate
părţile scheletului, cantit:1tea totală de oase
(drx~a 550 g) reprezintc"1 cel mult o t11eime
din cantitatea normală. Fragmentele sînt de
dimensiuni variabile, bine conservate, cu
multe posibilit<lţi de reintregire. Din craniu
s-au reconstituit p porţiune din squama
frontalului (grosimea maximă 7,5. mm7,8 mm), cu creasta ~agitală internă şi sutura
corona.ri1 stîngă ; zigomaticul stîng (intreg)
robust, cu suprafaţa rugoasă, puti!rnic modelată. Din scheletul postcr.anian semnalăm
(pen tn1 diagnosticul sexului şi virstei) : cavitatea gl2'Inicl[t a scapulei drepte cu diametl·ele ele :m şi 26 mm ; simfiza pubian[l în
faza a I-a de evoluţie ; fragmente din epifiz'ele sudate ale oaselor lungi etc. Judecind
după ca1·acterele dimensionale prezentate,
precum şi după inserţiile musculare fo::u·te
puternice, individul este fără îndoială de sex
masculin. Virsta adult tînăr ne este reh~vatft
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de simfiza pubiană şi de resturile de suturi
craniene deschise.
Rezumind, în acest tumul au fost depuse
oasele incinerate ale unui bărbat adult tinăr,
ale unui cal şi ale unui animal mai mic (ovicaprine ?). Pornind de la ob·oervaţiHe din
teren şi analiza materialelor rezultate, presupunem că varianta de ritual folosită a

fost următoarea : de pe rngul funerar s-au
recoltat oasele principale ale bărbatului, care
au fost depuse în urnă, in celelalte gropi
fiind aduse alte resturi ; deasupra acestora
au fost puse şi alte materiale de pe rug (oase
incinerate de animale şi de om, fragmente
ceramice etc.), care au alcătuit ceea ce am
înţeles prin complexul .nr. 1 ; in fine, toate
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aces,tea au fost acoperite cu pămîntul adus
de la locuJ incinerării care, conţinea, de asemenea, unele resturi de· la ardere·; t·estul
monumentului (mantaua) proteja toate
acestea.
Tumulul. nr. 5, mai bine conservat, era mai
reliefat decîlt cei menţionaţi pînă acum, avind
aproximativ 10 m diametru şi 0,20 m-0,25 m
înălţime. De la slllpNlfaţa sa s-au strins mai
multe fragmente ceramice arse secundar şi
oase incinerate (diafize) de animal· mare.
Intre- 0,15 m- 0,20 m adîncime s-a delimitat complexul nr. 1, aflat, de asetnenea, în
partea vestică a movilei. El este alcătuit din-

masă de arsură neagră, pe alocuri roşi
etică, cărbtme, foarte multe oase calcin.ate şi

tr-o

fragmente ceramice arse secundar ; se obo concentrare a acestora spre partea
centi·ală a morvilei (fig. 4), mai ales in T 5/B,
pe circa 1 m 2, unde atinge o grosime de
O,OÎ m (0,03 m reprezintă oasele incinerate),
comparativ cu 0,05 m grosime in alte părţi
ale complexului. Oasele in.cinerate, aflate intr-o foarte slabă stare de conservare, aproape
de loc reintregibile, au o cu1oare a:lb-gălbuie
(gradul de ardere maxim). Au fost identificate oase de om, cal şi ovicaprin.e. Cantitativ,
cele trei speoii au o participare foarte ineservă
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Fig. 5. Tîrzia-Brusturi (1979). 1. urna din tumulUJJ. nr. 2 ; 2. urna din lttunuJwl nr. 3 ; 3. urna din tumulUJJ. nr. 4.
gală

(din 2 100 g de oaf;e numai 30 g sînt
umane, iar din rest, majoritatea sînt de cal).
Oasele de om provin în special de la craniu :
o porţiune din frontal, cu marginea supraorbi.tară (întreagă) ascuţită feminină ; un
mic fragment din creasta sagitală internă a
frontalului ; alte 30 mid fragmente din
calota craniană (în general c.u tabla externă
desprinsă)
avînd grosimi de m aximum
3,5 mm; sfenoiiCl; procesul frontal al maxilarului drept (întneg) şi o po rţiune din stî ngul ; o bucată mai mică din lama internă a
mandibulei cu alveolele T:r-M 1 stînga, precum şi 8 fragmente dinţi. Qin scheletul postcranian au fost găsite doar două fragmente :
axisul (aproape întreg) şi o mi.că porţiune de
radius (sau cubitus) Ctl grosimea compactei
de 2,0 mm. Mai remarcăm că pe l.lll fragment

din osul temporal se observă impregnări cu
oxizi verzi de cupru. A vînd la dă.spoziţie
numai aceste elemente, diagnoza sexului şi
vîrstei defunctului devine o problemă delicată, resturile putînd aparţine unei femei
de vîrstă su badult/adult . au unui individ
masculin de vîrstă infans II/adolescent ;
optăm, totw;;i, pen tru prima vruiantă. Calul
este destul de bine reprezentat, fragmentele
provenind din toate părţile schel~tului unui
singur exemplar. Ca piese pentru diagnos ticul speci·ei amintim : ambele •stînci temporale ; o porţiune din tibie în conexiune cu
un fragment de as tragal; bucăţi din semilunar, pi.ramida1, pisiform, falange, sesamoizi, vertebre etc. Din ovicaprine au fost depistate doar 50 de fragmente, între care unul
de carp femural (epifiza desprinsă) şi altul
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de ulnă (zona articulară proximală). Numă
rul mic de fragmente este explicabil in contextul ac.-estui turnul, prin starea de conşer,...
vare slabă a materialului, care nu ne-a permis o separare exhaustive'"!. Apreciem că restmile in discuţie aparţin unui singur individ
de 2,5-3 ani.
In "sfertul" C, la m 4-m 5 pe axul NS şi
· m 1--m 2 pe axul EV, la circa -0,40 m
adîncime, a apărut groapa 11r. 1, in formă de
sac (0,75 m diametru) şi cu fundul rotunjit
(la -1,16 m); la suprafaţă era conturată
printr-o linie de arsură neagrc\ in afară !li
•·rn;;u-podocalie spre interior ; umrplutura era
alc<Huirtă din multă arsură căr[lmizie, masivă,
arsun't neagri'1, c<\rhune şi p<'lmînt galben.
Dup<1 demontarea complexului nr. 1, in
T 5/B, la m 6 pe axul NS şi m 1 pe axul EV,
la circa -0,36 m adincime, am surprins
groapa nr. 2. Aflată sub complexul nr. l (la
O,OH m), era despărţită ele aces-ta printl~o că
păcuială fină de p[tmînt galben-lutos, gros
de 0,01 m- 0,03 m. Avem o formă semisferică, cu un diametru de aproximativ 0,20 m
şi o adincime de, 0,07 m. In aceast<i groapft
s-au găsit foarte multe fragmente ceramice
ane· s~undar, cărbune, ar·sură neagrc'"1 şi
mici oase incinerate nedeterminabHa
Descrierea de mai sus ne sugerează că in
acest caz, oa<>ele irnci1I11erate ale defunctului
(posibil femeie), impreuiilă cu alte resturi
strînse de pe rug, printre care şi cele ale
unui cal şi ale unui ovica.prin, au fost puse
deasurpra unor amenajări antelioare (in~ă
neprevizate), alcătuind complexul nr. 15•
Rezultatede ceTce:tări1or de pînă acum, deşi
le considenim intr-o fază incipientă, le apreciem ca fiind, totuşi, edificatoare p21!1tru a
incadra cimitirul de la Tîrzia, ală,turi de cele
de la Branişte şi Gura Secului .(satul Nemţişor, corn. Vînători, jud. Neamţ), in a.cjanumita "cultură a tumulilor carpatici" 6 . Socotim că descoperirHe menţionare alcătuiesc
un grurp cultm·al nou pe te1itoriul ţării noas- f
tre, Nemţişor-Tîrzia, care poate fi incadrat
crono:logic in secoJul III e.n., cu precădere
in a doua jumătate a sa 7• ~i nu sintem in
măsură să precizăm in deta'liu une-le a<>pecte
ale ritualului funerar, credem că in viitor,
cercetarea noa5tră va putea contribui la o
mai bună înţelegere a evoluţiei obiceiurilor
de inmormintare din epoca respectivă.

NOTE
1 Intre anii 1974-1976, prin cercetările arheologice de la Branişte-Nemţişor (corn. Vînători,.
Jud. Neamţ) această cultură a fost atestată pentru
prima dată pe teritoriul României. In anii urmă
tori s-a adăugat şi descoperirea asemănătoare de
la Gura Secului, acelaşi sat (vezi şi Dacia, N.S.,
24, 1980, sub tipar).
: 2 Colaborarea noastră de pe şantierul Branişte
Nemţişor (vezi
N. Miriţoiu şi M. Şt. Udrescu,
Dacia, N.S., 24, 1980, sub tipar), ne-a făcut să credem că este mult mai util de a prezenta rezultatele
cercetărilor noastre complexe (arheologice, antropologice şi arheozoologice) intr-)Jn studiu comun.
3 Groapa in care a fost depusă urna nu a putut
fi surprinsă, datorită distrugerilor amintite.
4 Despre metodologia cercetării antropologice a
oaselor incinerate, vezi mai recent N. Miriţoiu şi
M. Şt. Udrescu, op. cit., nota 3.
'' Pentru cantitatea redusă de oase din defunct
vezi, de asemetJ,ea, aceeaşi lucrare (Dacia, N.S.,
24. 1980 sub tipar).
6 M. Iu. SmiAko; Karpatski kurgani pedoi polovini 1 tysiacolittii:J. na§oi eri, Kiev, 1960 ; L. V.
Vi!kulenko, Pam'iatki pidgtr'ia Ukrains'kih Karpat
pedoi polovini I tisiacoUttta n.e., Kiev, 1977. ·
7 V. Mihăilescu~Birliba, Dacia, N.S., 24, 1980, sub
tipar.

RAPORT PRELIMINAIRE SUR LES
RECHERCH.ES DE TIRZIA
(COMM. BRUSTURI-DRAGANEŞTI
DEJ:'. DE NEAMŢ)
H-gsuM-g
Les auteurs presentant une analyse complexe,
archeologique et anthropologique-, d'une necropole
tumulaire, caracteristique pour le nouvel horizon
culturel decouvert. en Moldovie, celui des "tumulus carpathiquesw.
Comme particularites, sant mises en evidence
les pratiques rituelles : les os humains calcines
depose en urnes, accompagnes parfois des os de
cheval.
La necropole apartient ă la seconde moitie du
III siecle de n.e.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Tirzia-Brusturi, dep. de Neamţ. Plan
du tumulus n°2.
Fig. 2. Tirzia-Brusturi, dep. de Neamţ. Plan
du tumulus n°3.
Fig. 3. Tîrzia-Brusturi, dep. de Neamţ. Plan
du tumulus n°4.
Fig. 4. Tirzia-Brusturi, dep. de Neamţ. Plan
du tumulus n°5.
Fig. 5. Tirzia-Brusturi, dep. de Neamţ. (1979).
1 urne provenant du tumulus n°2; 2 urne provenant du tumulus n°3 ; 3 urne provenant du
tumulus n°4.'
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Raport asupra cercetărilor arheologice
de la Locusteni
Jud. Dolj

In anul 1979, s[tpăturile de la Locusteni
au avut următoarele obieetirve : 1. precizarea
şi dezvelirea unor loooinţe ale aşezării dacaromane din secolele II-III e.n., ce se allă
in sectoarele A şi B ; 2. continuarea săpătu
rilor in sectorul C, unde în campania anterioară au fost descoperite cîteva gropi din
epoca hallstattiană şi locuinţe din secolul
al XIV-lea 1 ; 3. reluarea săpăturilor din
punctul Gropan, în aşezarea din secolvJ al
IV-'lea, unde ur:rnează a fi executaJte lucrări
ample de îmbunătăţiri fLmciare.
In sectorul A, la .apus de necropolă, au fost
trasate trei secţiUini perpendiculare pe malul
pîrîului Predeşti, orientate nord-sud. Ele erau
paralele şi se găseau la 9,50 m depărtare una
de aJ:ta. Toate secţiunile au avut iniţial aceleaşi dimensiuni - 28 X 1,5 m. Ulterior, secţiunea 1 a fosrt prelungit[\ spre sud cu încă
14 m. Numeroasele fragmente cerrunice care
se puteau observa la suprafaţă ne-au determinat a cerceta aria respectivă, fiind convinşi
că acolo s-ar fi aflat locuinţe ale aşezării
daco-romane din secolul al II-lea.
Chiar Jn stratul arat s-au găsit numeroase
cioburi de vase daca-romane, care erau însă
răscolite. De la adîncimea de 0,30 m, în jos,
stratul daca-roman dispare .şi apare un strat
de culoare cafenie-det.:chisă, gros de 0,300,40 m, care conţine fragmente ceramice din
epoca bronzului, cultura Verbidoara. ln secţiunea 1 s-au găsit şi două gropi din această
vreme, din care a fost recoltat un bogat material ceramic.' Aceea.<?i stratigr.afie se observă
Jn toate cele trei secţiuni. In secţiunile nr. 2
şt 3 din sectoml A, cele două nivele erau
perforate de 15 morminte din secolele
XIV-XV. ln secţiunea 2 s-au aflaJt 14 morminte, iar în secţiunea 3, un mormînt. Toate
scheletele aveau capul orientat spre vest şi
braţele aşezate pe pi·ept. Din cele 15 morminte, numai două au avut drept inventar
cîte un inel de argint; în mormintele nr. 3 şi
nr. 12, s-au găsit în groapă, alătw·i de schelet,
cochilii de melci. Urme de co..<;;ciuge de lemn

nu s-au găsit decît în mormintele nr. 2 şi
nr.. 9. Adincimea mormintelor, aproape
aceeaşi, varia între 0,80 şi 0,90 m. Un singur
mormînt (nr. 7) se afla doar la adiincimea de
0,35 m.
·In sectorul B, care se află la est de necropolă, au foslti trasate două secţiuni : una la o
distanţă de 5 m est de secţiunea nr. 9 din anul
1978 şi alta la 70 m est de prittna. Secţiunea 1
din sectorul B a fost trasată cu scopu~ de a se
vedea dacă aşezarea daca-romană din secolele II-III se întinde spre est. ln aceastc\
secţiune vestigiile arheologice au fost destul
de sporadice. S-a precizaJt totuşi o groapă ce
conţine material aparţinînd culturii Coţofeni.
ln cea de a doua secţiune trasată în anul
1979 in sectorul B, a fost descopelită o locuinţă daca-romană din secolele II-III. Ea are
forma aproximativ patrulateră, cu colţurile
rotunjite (fig. 1). Este o locuinţă adîncită în
pămînt, podeaua sa aflîndu-se la O, 75 m adincime faţă de nivelul actual. Orientată nordsud, locuinţa are lungimea de 3,54 m şi Jăţi
mea de 3,17 m .Pe laturile mki- de nord şi
de sud - se găsesc cîte două gropi de pari,
largi de 0,40-0,50 m şi adînci de circa
0,50 m. Intrarea se găseşte pe latura de sud.
Locuinţa avea podeaua amenajată prin tasarea pămîntului şi lutuirea lui. Nu s-a
descoperit vatra in situ, dar, în colţul de
nord-vest al locuinţei, în umplutură, au fost
găsite numeroase fragmente, unele de dimensiuni mari, dintr-o vatră arsă la roşu, groasă
de circa 0,08-0,10 m. Reamintim că nici în
locuinţa descoperită în campania anterioară
nu a foot descoperită vatra. După cum am
mai amintit şi cu alt prilej, nu se poate spune
în stadiul actual al cercetărilor dacă amplasarea locuinţelor a urmat un anumit plan2.
In umplutura locuinţei a fost descoperită o
mare cantitate de ceramică, care poate fi împărţit<'i, avind drept criteriu tehnica de confecţionare, în două mari categorii : 1. eeramica lucrată la roată ; 2. ceramica lucrată cu
mîna.

www.cimec.ro

255

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA LOCUSTENI

F!ig. 1. Locusteni (jud. Dolj).

Cerwnica lucrată la roată poate fi împăr
ţită la
locală,

rîndul ei în două subspecii : ceramica
lucrată în atelierele aşezării descoperiJte în campaniile arheologice aniterioare şi
ceramica adusă din centrele urbane apropiate, Romula sau Suddava. Ceramica locală
este mai ales de culoare cenuşie, dar, in ce
priveşte formele, acestea sînlt imprumutate,
în majoritatea lor, din repertoriul ceramicii
romane produse în ateil.ierele din marile centre urbane.
Ceramica lucrată cu mîna, de tradiţie dacică, este in canti1tarte destul de mică. La un
examen statistic stunar reiese că aceasta reprezintă abia 10% din cantitatea de ceramică
descoperită în locuinţă. Cele mai frecvente
fonne din această categorie ceramică sint :
oala-borcan şi ceaşca dacică. Este de remarcat faptul că procentul ceramidi de tradiţie
dacică in necropola care a aparţinut acestei
aşezări era de 500fo.
Dintre obiectele de metal, nu putem aminti f
decît cîteva fragmente de cuţitaşe de fier,
descoperite în umplutura locuinţei.
SECTORUL "C"

Continuindu-se săpătm·ile în sectorul "C",
aflalt pe ma[ul drept al pinului Predeşti, în
anul 1979 au fost deschise trei noi secţiuni
(S I - S III), paralele cu cele din campania
anului precedent. Prima secţiune (S I), avînd
dimensiunile de 34 X 2 m, a fost săpată între secţiunile I şi II din anul 1978. Celelalte
două, alăturate, av~nd aceleaşi dimensiuni,
au fost deschise spre vest la distanţa de 2,5 m
_şi, respectiv, 5 m. Săpăturile au urmărit lăr
girea observaţiilor privind locuirea preisto-

Locuinţă

din sec. II e.n.

rică şi feudală

identificate prin cercetările
anterioare.
Din punct de vedere stratigrafic, au fost
ob::;ervate aceleaşi niveluri de locuire3. Menţionăm totuşi faptul că în anul 1979 nu au
fost descoperite fragmente ceramice neolitice, ceea ce confirmă părerea noa"tră mai
veche, potrivit căreia orizontul ce aparţine
fazei a III-a (Milojcic) a culturii StarcevoCriş, identificat aici, este subţire şi discontinuu, indicind o locuire sporadică.
Dintre descoperirile din nivelul epocii
bronzului, reţin atenţia urmele unei locuinţe
uşor adincite în pămînt (fig. 2). Ea are forma
patrulateră, cu colţurile rotunjite, şi dimensiunile de 4,40 X 3,40 m. Locuinţa, care se
adînceşte pînă la 0,98 m, este orientată cu
laturile lungi pe direcţia nord, nord-est-sud,
sud-vest. Nu are podeaua amenajată şi nici
vatră. Pe latura de vest a fost descoperită o
groapă de par cu diametru! de 0,45 m. ln cuprin.<;ul locuinţei au apărut : un bogat material ceramic, oase de animale, a<;chii de silex. Ceramica poate fi împărţită in două categorii : grosieră şi fină.
Ceramica grosieră este lucrată din pastă cu
pietricele in compoziţie, de culoare roşietică,
cărămizie-gălbuie şi, mai rar, brună. Majoritatea fragmentelor provin de la vase borcan ornamenrt:ate cu vîrei sau cu striuri executate cu măturica (fig. 3/4-7). Menţionăm,
de asemenea, cîteva frqgmente de buze de
vase uşor îngroşate ş. crestate, une01i dublate de un brîu crestat situat sub buză
(fig. 3/1-3).
Ceramica fină, redusă cantitativ, este lucrată din pastă densă, cu nisip fin in compoziţie, de culoare neagră.
Dintre forme,
amintim îndeosebi ceştile cu corpul rotunjit,
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LOCUSTENI 1979
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Fig. 2. LocUsteni (jud. Dolj). Planul săpăturilor arheologice din sectorul "C".
puţin ~it, gîtul înalt, în formă de pilnie şi
toartă simplă, îngustă ce porneşte
de sub
buză, prinzindu-se cu partea inferioară la limita dintre CQrp şi gît (fig. 4). Ci·teva frag-

mente ·provin de la recipiente asemănătoare,
prevăzute cu două torţi.
· Aspecttul general aL cerarnicii, prezenţa
unor forme rudimentare a ceştilor cu gîtul în
formă de pîlnile, precum şi lipsa constantă a
ornamentelor la asemenea ceşti, ne determină să încad.răm cronologic nivelul de loouir~ din epoca bronzului în prima fază a culturii Verbicioara4.
Următorul nivel de locuire datează din
prima epocă a fier.ului. şi aparţine culturii
Basarabi. Au fost desooperite şi în această
campanie mai multe gropi, a căror formă de
"clopot", cu fundul plat şi gura stlinsă, se
menţine ca o constantă. In umplutura gropilor au apărut numeroase fragmente ceramice, oase de animale şi cîteva buc<iţi de rîş
niţe de mînă (fig. 5/8). lntrucît ceramica nu
diferă de cea descoperită în campaniile anterio.are5, credem că nu e cazul ~ă insistăm asupra ei. Atragem atenţia doar a<>urpra bogăţiei
decorului (fig. ·5/1--7, 9).
Ultimu•l strat arheologic· aparţine locuirii
feudale. Spre deosebire de anii precedenţi,
în anul 1979 nu au fost desc-:>perite locuinţe.
Cele cîteva gropi date la iveală (S I, gr. 2 ;
S I, gr. 3 ; S II, gr. 3 ; S III, gr. 7) conţineau
fragmente ceramice databile în secolul al
XV-lea, precum şi cîteva piese d~ fier, din
care a putut fi identifkat doar un vîrf de s~l
geată.

SECTORUL "LA GROPAN"
Săpăturile din acest sector au început în
anul 1977, dar au fost întrerupte în 1978. Datorită faptului că in zona în care se găseşte
aşezarea se fac lucrări de îmbunătăţiri funciare, săpăturile au fost reluate in 1979. Aşe
zarea se află pe versantui s.udi·c al unei dune
de nisip s1:abilizate. ln general, vestigiile arheologice ale aşezărilor de tipul celei de la
Gropan se află la mică adîncime. In cazul
aşezării săpate de noi, şan~a a fc.i.cut ca ea sft
fie acoperită de un strat de nisip care a protejat stratul de depuneti arheologice.
In campania din anul 1977 fuseser~t precizate două locuinţe, iar în anul 1979 au fost
dezvelite alte două locuinţe. Trebuie să precizăm însă că este foarte dificil
de stabilit
marginile locuinţelor, cu atît mai mult cu cît
nu au podele amenajate. Grupmea unor fragmente eeramice şi existenţa unor va<>e in situ
le-am considerat ca indi.cînd locuinţe (fig. 6).
Şi în cazul aşezării de la Gropan, mateli<llul cel mai numeros îl constituie ceramica. ln
ce priveşte tehnica, predomină aproape e~
clusiv ceramica lucrată la roatii. Nu au fost
descoperite dealtfel decît cîteva fragmente
lucrate cu mîna.
Ccrmnica lucrată la roată este în majoritatea ei de c1:1loare cenuşie deschisă, iar L>rma
care deţine întîietatea este aceea a chiupului cu buza trasă. înăuntru, oriz::mtală, adesea foarte lată. Aceste forme au di.men.'iiuni
mali, care merg pînă la 0,60 m înălţime ; nu
lipsesc şi vasele de dimen.;;iuni mai nuc1.
Principalul element de decor î:l reprezintă valul în mai multe linii indzate. Alătu.ri de
acesta se întîlnesc ghirlandele, liniile paralele, grupurile de linii oblice incizate etc.
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Fig. 3. Locusteni (jud. Dolj).

Ceramică grosderă

din epoca bronzului , cultura Veri)icioara.

f

Zona decorată este jumătatea superioară a
vasuJui, care este ac::> perit ă în întregime el;
elemente ele decor. De cele mai multe or i şi
su prafaţa buzei ec:.te decoraU\
u linii incizate în val. Nott~im că forma ac-easta este răs
pîndită în toate aşezările
din secolul al
IV-lea ; Bratei, Virtop, Lnu etc.
Din păcate nu a fost descop~rit vreun va"
întreg. Fragmentele ceramice destul de numeroase, culese din locuinţele clezveli te în
anul 1979, n-au fost t.udiate încă amănun
ţit ; e s te posibil ca du.pă s tudi-e rea l or să fie
posibilă întregirea măcar a unui vas.
La Gropan s-au mai găsit şi cîteva fra~
mente de strachină, lucrate din- aceeaşi pastă,
dar fără ornamente. n~ asemenea, s-au găsit
şi citeva fragmente de căni.
33 - Materiale

şi cercetări

arheologice -

cd. 25

Se pare că în aşezarea de la Gropan se foloseau şi urcioare, fusiforme, cu gîtul înalt,
gura mtundă şi tom-ta înaltă, în unghi drept.
Aceas-t a ·e ste forma romană caracteristică secoLului ai IV-lea, fmmă car.e se găseşte transpu ă şi în sticlă. Menţionăm că au fost desperite cîteva exemplare şi in morminte ce
aparţin aşa-numitei culturi Sîntana .ele Mureş-Cerneahov.

S-au găsi,t foar te puţine doburi de culoare
iar fragmentele adunate nu pot să ne
sugereze nici o form ft, datorită dimen ~iunilor
lor prea mici.
Cerami.ca lucrată cu mîna este reprezentată numai prin cîteva fragmente şi o j.um ă 
tate de vas. Pasta, care conţine mult nisip şi,
cîteodată, pietricele, este de culoare cărămiroşie,
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Fig. 4. Locusteni (jud. Dolj). Ceramică fină din
epoca bronzului, cultura Verbicioara.

zie sau cenuşie. In ceea ce priveşte formele
ceramice, cioburile aflate nu ne permit să reconstLtuim vreuna. Jumătatea de vas descoperită într-una din locuinţe are fundul lărgit
ca o talpă şi se aseamănă cu un vas ce are
aceleaşi particulalităţi, lucrat în ace.ea~Şi tehnică, desco~lit la Bratei6.
Cu prile·j ul săpăturilor s-a găsirt: şi tm fragment de vas smălţuit, de culoare verde-oliv,
care provenea de la un urcior din ecolul al
IV-lea. Il socotim ca un import din sudul
Dunării sau de la Sucidava. Referindu-ne tot
la ceramică, se cuvine să insi stăm asupra
identitftţii ceramicii descoperite la Gropan cu
ceramica descoperită în complexele arheologice din aceeaşi vreme aflate în alte localită ţi de pe teritoriul ţării noastre.
Piesele din metal sînt relativ numeroao:;e
şi, cînd facem această afirmaţie, ne gîndim
mai ale<> la obiectele din fi.er. Dintre acestea,
notăm în primul rînd un fier de plug analog
unuia elin cele patru asemenea piese descoperite de curînd la Ghidici şi datate în secolul IV. Fierul ele plug de la Gropan este
scurt, are manşonul mult îngustat faţă de
tăiş, marginile fiind curbate
spre interior
pentru a se purtea fixa (fig. 7). Este tipul cunoscut în lumea romană şi are analogii cu
unele exemplare de c; cop~rite în villa de la
Tac-Fovenypuszta din Pannonia7. In afară
de acest fier de ·plug, fac parte tot din categoria uneltelor agricole şi cele cîteva manşoane pentru fixarea coasei (fig. 8).
S-ar părea că unul dintre obiectele de fier
descopel"ite la Locusteni-Gropan este un cuţit de 1indea, dacă avem în v•e dere forma pe
care o are şi faptul că la unul din capete
este lăţit şi ascuţit (fig. 9). Tot din fier mai
menţionăm cîteva lame de cuţitaşe, care nu
diferă ca form3 de cele din secolele anterioare. !n sfîrşit, esrte interesant de subliniat,
după părerea noastră, că pînă în prezent nu

s-a descoperit în această aşezare decît un
singur vîrf de suliţă (fig. 10).
In aşezarea el~ la Gropan au apărut şi cîteva piese de bronz, dintre ca re wcotim vrednic de amintit un clopoţe•l foarte bine pă. 
trat. Astfel de clopoţei, aproape identici, se
găsesc şi în aşezări din secolele anterioare.
!n ce priveşte datarea în secolul al IV-lea
a aşeză rii de la Gropan, ne-am bazat exclusiv pe ceramică. Este m ai greu de precizat
că rei perioade din acest se.:::ol i se poate atribui îns ă acea stă aşezare. Considerăm că este
util să menţionăm că în cimitirul de nord al
Sucidavei, unde o bun ă parte din ce.J.e peste
cinci sute de morminte dezveli!te pînă în prezent sînt datate cu monede din prima jumă
tate a secolului al IV-lea, nu s-a găsit ceramică asemănătoare cu cea de la LocusteniGropan, cu excepţia unui urcior datat cu o
monedă din anul 337 e.n. După cunoştinţele
noastre, o asemenea cer-amică nu s-a g ăsit
nici în nivelul de secol IV din cetartea romane-bizantină de la Sucidava. Această stare
de lucruri poate fi explicată prin faptul că
ceramica din a.~ezările rurale din secolul al
IV-lea diferă de cea din cetăţile-cap de pod
romane, aflate în s tînga Dunării, continuînd
tradiţiile mai vechi, autohtone.
NOTE
Facem, pe această
acestui sector, marcat
precedentei campanii
(G. Popilian, M. Nica.
1

cale, rectificarea notaţiei
·u sigla "D" in raportul
de săpătmi arheologice
C. Tătulea, Raport asupra

cerce tărilor arheologice de la Locusteni, judeţul
Dolj, în Materiale şi cercetări arheologice.
A
X/Il-a sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979,

p. 210).
2 Ibidem, p. 209.
3 Ibidem, p. 211.
lo

S. Mol'intz,

Contribuţii

tracilor timpurii, I,

arheologice la istoria

Bucureşti,

:; G. Popilian, M. Nica, C.
G L . Bîrzu, Continuitatea

1978, p. 22-26.

Tăiulea, op. cit., p. 212.
popu laţiei autohtone

în Transih;ania. în secolele IV - V (Cimitirul 1 de
la Bratei), Bucureşti, 1973, p. 51, pl. 20/6.
i E. T3. Thoma<;, ActaA1· hHung, 6, 1955, 1-4,

p l. 33/3,4 ; pl. 34/6.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE LOCUSTENI (1979)
RESUME
A u cours ele la campagne de 1979, les recherch es
ont ete contlnuees dans les secteurs A, B ct C
et au lieu nomme La Gropan.
Dans la secteur A, ont etc dc couvertes 15 t ombes de xvcmr-xvremc siecles et seulement quelques
fragments ceramiques de neme~IIIc!mc Siecles.
Dans le secteur A, ont ete decouvertes 15 tomtation de ncmc siecle, qui a fournise beaucoup de
ceramique. La ceramique trouvee dans cette habitation peut-etre repartiee en deux catcgories :
ceramique tournee (900/ o) et ceramique faite a
la main (10%) . L'habit \tion etait du type hutte ă
demi enfouie.
Dans le secteUt' C, Ies fouilles archeologiq•Jes
ont iclentifie l es vestig~s d'une habitation de l'âge
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Fig. 5. Locusteni (jud. Dolj) . 1-7, 9.

ceramică

hallstattianti

aparţinînd
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ele bronzc (les phases anciennes de la culture Verbicioara ), plusieures fosses en "cloche", qui contenaient de la ceramique h allstattiennc (la culture
Rasarabi). ai nsi que des n ombreuses fosses menagercs et d s fosses de provision s, en datant du
moyen â ge (le xvemc siecle).
Dans le secteur ,,La Gropan " , ont ;te decouYertcs dc u.· habitations de IVI:mc siecle. La plupart
de In ('er amiq ue est tournee. Les formes sont de
tradi ti on autochtone. Ont ete dt:•couverts des outils
en Jcr, panni lesquels n otons un soc.

•'

,,

...

,~,

.•

•t

.,

.
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-

-·• :r
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..
FJg. 6. Locusteni (jud. Dolj) . Planul
sec. al IV -l·ea.

locuinţei

din

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Locusteni (dep. de Dolj). Habitation de
II cn•c siecle de n.e.
Fig. 2. Locusteni (dep. de Dolj). Le plan des
fouilles archeologiques de secteur "cu.
Fig. 3. Locusteni (dep. de Dolj). Ceramique grossiere d'âge du bronze, la culture Verbicioara.
FigJ 4. Locusteni (dep. de Dolj). Ceramique fine
d'âge du, bronze, la culture Verbicioara.
Fig. 5. Locusteni (dep. de Dolj). 1-7, 9. Ceramique hallstattiene appartenant ă la culture Basarabi : 8 moulilll ă bras.
Fig. 6. Locusteni (dep. de Dolj). Le plan d'habitation de IVcmc siecle.
Fig. 7. Locusteni (dep. de Dolj). Soc.
Fig. 8. Locusteni ("La Gropan"). Manchon pour
f ixer la fat\)(.
Fig. 9. Locusteni ("La Gropan"). Couteau de
rabot.
F'ig. 10. Locusteni (" La Gropanu). Pointe de lance.

Fig. 8. Locusteni (La Gropan).
Ma~on pentru fixaJt coasa.

Fi g. 7. Locusteni (jud. Dolj). Fier de plug.

Fig. 9. Locusteni (La Gropan)

Cuţit

de rin dea .

Fig. 10. Locusteni (La Gropan). Vîrf de
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Săpătttrile

de la Coloileşti-Gueşti
.Jud. Olt

Aşezarea
de la Coloneşti-Gueşti a fost
identificati\ în anul 1967 cu prilejul săp<ltu
rilor arheologice pe care le-am fe:kut pe teritoriul aceleiaşi comune la M<'lrunţei-Şcoală
(fost Maldăr). Aşezarea se afU1 la sud-vest
de satul Gueşii, pe malul drept al Vediţei, în
punctul numit de localnici la "Plute:\". Delimitatil spre est şi sud-est ele apa Vediţei,
iar spre ve<;t şi nord-vest ele pădurea "Geacăr", aşezarea oferea condiţii prielnice
de
viaţă fapt ce explice:\ de ce a fost intens locuitii în diverse epoci istorice. Ob;.;ervaţiiie
f<'icute în teren arată că în vechim~ <1Şo'3Zarea
era situată intr-o poiană înconjurată din trei
părţi ele pădure, cea de a patra latură constituind-o apa Vediţei, o ade<vărată fereastră
spre est. Cu timpul, parte din pădure a fost
defrişată pentru a se obţine teren arabil,
astfel incit, in prezenlt, intre limita de vest
a aşezării antice şi pădurea de foioase (cea.
80o;0 stejar) se afla o distanţă de circa 300 m.
Din păcate, in decursul timpului, aşezarea
a fost distrusă aproape complet de apa Vediţei care a ros continuu malul drept şi cea
mai mare parte a perimetrului vechii aşezări
s-a transformat inţr-o luncă acoperită cu ră
chi 1<\.
Primul sondaj a fost efectuat în 1978, in
timpul celei de a doua campanii de săpăturj
de la Coloneşti-Mărunţei, cînd am dezve-lit
parţial un bordei din secolele II-III e.n., a
cărui profil era bine conturat
în ruptura
proaspătă a malului. Constatînd că materialul descoperit aici este anterior celui de la
l\>Iărunţei-Şcoală (Maldăr) am revenit în 1979
pentru a putea salva vestigiile rămase nedi.struse de apa Vediţei şi de arăturile adinci
fi1cute cu tractorul.
Ghidindu-ne după urn'H~le de locuire aflate
in ntptura malului, p<! care l-am taluzat in
acest sector şi observaţiile făcute la suprafaţa solului (arat proaspăt, după ridicarea
recoltei de gliu) am delimiltat oarecum perimetrul aşezării rămase nedistrusă şi am trasat trei secţiuni : una perpendiculară pe fi-

rul apei (cu climensiuniie de 12 X 2 m) şi două
· paralele cu albia Vediţei (cu dimensiunile de
46 X 2 m fiecare).
Cu acest prilej am identificat vestigii arheologice aparţinînd hallsta:ttului tîrziu, culturii Militari-Chilia, celei de tip lpoteşti-Ciu
relu şi epocii meclie<vale (secolele XV-XVI).
Stratul de cultură hallstattian aflat la
adincimea de 0,60-0,70 m este subţire (circa
0,10 m) ~i st1rac în material; în profil el este
indicat de o dungă de loess galben murd·ar,
marcată din loc in Joc de cioburi şi concreţiuni calcaroase şi mai rar ele fragmente de
chirpic şi oase ele animale. In cadrul lui am
putut identifica două gropi de provizii şi un
bordei. Gropile, notate pe plan cu nr. 9 şi
nr. 10, aveau forma tronconică cu diametru! maxim spt·e fund de 1,10 m (gr. nr. 9)
şi 1,05 m (gr. nr. 10) iar adîncimea de 1,60 şi
respectiv 1,50 m. Bordeiul nr. 4 (B. 4)
prins în S 1 intre metrii 26-29 avea forma
aproape patrată cu colţurile rotunjite şi dimensiunile de 2,60 X 2,5 m, iar adincimea de
la nivelul actual al solului de 1 m.
Inventarul gropilor şi bordeiului era relativ sărac şi consta din ceramică, oase de animale (în special bovine şi porcine), bucăţi de
vatră şi mici fragmente de d'tl'bune elin lemn
de ~enţă tare (stejar). Ceramica este arst'1 la
ct'm\miziu-gălbui sau cenuşiu-brun. Sînt frecvenite fragment-ele de vas "sac" ornamentate
cu brîie în relief alveolate sau simple apucători pla,te, dispuse pe umăr. Ceştile au torţile uşor înălţate deasupra buzei, iar străchi
nile au peretele arcuit în interior, avînd
uneori in exterior caneluri oblice sau mici
proeminenţe plate. Prin detaliile pe care le
prezintă materialul este specific hallstat.tului tîrziu.
Urmele de locuire de tip Militari-Chilia
sint mai numeroase şi au distrus în mare
parte pe cele hallstattiene. Stratul de cultură"
si1rac şi el în material, avea grosimea de circa
0,20 m, fiind marcat în profil de o dungă de
pămînt de culoare brun-cenuşie ce eonţinea
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din loc în ioc cioburi, oase de animale, bucăţi de chirpic, fragmente de cărbune şi pietre de rîu. Acestui strat îi aparţin şas e gropi
de provizii şi bordeiul nr. 1 (B. 1) identificat
în 1978 şi dezvelit comp~et în 1979. Gmpile
au forma ci lindrică şi adîncimea lor variaz<i
între - 1,10 m şi - 1,60 m . Bordeiul nr. 1
(B. 1) avea forma rectangulară cu colţurile
rotunjite ; lungimea era de 3,90 m, iar lăţi 
mea păstrată de 2,30 m, restul a fost distrus
de apa Vediţei.
Materialul ceramic de. coperit în gropi,
bordei şi stratul de cultură indică atît tradiţia geto -dacă cît şi influenţa romanii. Ccramica lucrată cu mîna reprezintă circa 400fo
din întregul material, în timp ce categoria
modelată la r· oată circa 500fo din care 20o;0
ceramică de aspect zgrunţuros, de tip provincial roman şi 30o; 0 cerami că cenuşie fină care
prin pastă şi tehnica de lucru aminteşte de
ceramica geto-dacidt din Latene.
Neliip<:ite sînt şi importurile romane ce repr.ezintă circa 100fo din întregul material. Ele
constau in fragmente de amfore, de pa~ter e şi
opaiţe, ajunse aici, pe calea schimbului, din
Dacla Inferior (Malvensis). De notat că eerami ca zgrunţuroa să de tip provincial roman a
fo st lucrată în cadrul aşezării şi nu în ateliere din Dacia Inferior, lucru cunoscut dealtfel în toate aşezările de ti.p Miilitari-Chilia.
Pe baza analogiilor pe care le prezintă cu
aşezarea nr. 1 de la S corniceşti ş i cu materialul descoperit în nivelul III 1 de la Mă tă
saru, dată m aşezarea de 1la Coloneşti-Gueşti
la mijlocul şi în a doua jumă tat e a secolului
al II-1ea şi la începutul celui urm ă tor, a~e
zarea încetînd probabil in j urul anului 214,
în vremea lui Caracalla. Aceac; tă datare este
susţinută şi de o monedă d e bronz de la Iulia Domna, care este de tip Pick, 378 : Musmov, 92 (p. 12) dup ă p recizăril e făcute ele
Carmen Petolescu.
Analiza m aterialului arată că a5ezarea de
ia Guesti este anterioară celei' ele la Mărun
ţei-Şco~lă, de pe raza aceleif?i comune (Coloneşti) . Aş a încît, este posibil ca după încetarea aşezării de la Gueşti, locuitorii să se fi
instalat pe malul sHng al Vediţei, la Mărun
ţei-Şcoală. Şi în aşezările
de la Colon eşti.
(Gu eşti şi Mărunţei), ca şi în cele de la Scorniceşti, situate toate la vest de Limes Transalutanus se cons tată o putern ică influenţţ1
romană, fapt ce î'ndreptăţeşte teza conform
că reia în seco~ele II-III e.n., dacii liberi din
Muntenia se aflau în plin proces de romanizare, proces ce s-a desăvîrş it în secolele
IV-VI e.n., cînd stăpînirea rom ană a r evenit la n ord de Dunăre'.
· Al tr-eilea orizont cultural identificat la Coloneşti-Gueşti aparţine culturii Ipoteşti-Ciu
relu şi este marcat ele un bordei (B. 2) şi fragmente ceramice găsite în solul vegetal arat ;

stratul de cultură a fost ·complet distrus de
arătur ile adînci făcute cu tractorul.
B Jrdeiul nr. 2 (B. 2) av2a forma rectangulară u .dimensiunile de 3,50 X 3 m ş i adîncimea ele 0,95 m, fiind prevăzut cu un cuptor
de tipul obişnuit în aceas tă vrem e. Inventarul principal al bordeiului îl constituie eeramica ; predomină categoria modelată cu mîn
(fig. 1). Ceram ica lucrat[t la roată este reprezentată de nou ă p1·ofile de vac;e, provenind
de la exemplare diJerite. In interiorul bordeiului s-a găsit mu ltă ccn'IŞă ş i. cărbune
fapt ce arată că încăp erea a fost distrusă prin
incendiu.
Cele mai tîrzii vec;tigii arheologice descoperite la G ueşti aparţin epocii medievale,
r espectiv secolelor XV-XVI e.n .. Ca şi în
cazul locuirii ele tip Ipoteşti-Ciurelu, stratul
de cultură medieval a fost cli<>trus com plet.
S-a identificat un singur bordel (B. 3) în capătul sudic al şanţului II (S. II). Borclelul
avea forma rectangulară cu laturile de
2,80 X 2,10 m şi adîncimea d e la nivelul actual al f'o lului de -1,25 m (fig. 2). Podeat~a
bordeiului a fost lutuită.
In partea de nord-vest a îndtperii se afla
cuptorul a cărui carcasă a fost rea liza tii din

Fig. 1.
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Vas · de lut de tip
Ciurelu.

Coloneşti-Gueş;ti.

Ipoteşti
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Fig. 2.

Coloneşti-Gueşti.

Bordeiul nr. 3 (B. 3) datat la mijlocul
jumătate a secolului al XV-lea.

şi

în a doua

1

2

F'ig. 3.

Coloneşti-Gueşti.

Piese din fier, descoperit în B. 3 (mijlocul şi a doua jumătate a secolului al XV-lea) ; 1. lacăt ; 2. vîrf de 1a o teacă de pumnal ; 3-5. nne1te
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lut ame~tecat cu paie şi feţuit apoi atît în interior cît şi în exterior. Vatra gr:msă şi zgurificată arată că cuptorul (menaje1·) a fost
folosit intens o perioadă mai lungă de timp.
Intrarea (situată în faţa gurii cuptorului) se
făcea pe latura de sud, printr-un gîrlici larg
de 1,25 m ; s-a păstrat o singură treaptc:'1 lată
de 0,40 m. Pe podea se afla un strat gros de
arsură conţinînd cenuşă şi bucăţi mari
de
cărbune, provenind de la ac:>periş. Grinzile
acoperişului au fost făcute din lemn de stejar, iar nuielele care făceau legătura între
ele din lemn de esenţă moale (salcie) ; acest
schelet de lemn a fost acoperit cu paie. 1ncă
perea a fost distrusă de un incendiu putemic,
datorită căruia podeaua lutuită a b:>rdeiului
a fost arsă cCtp[ttînd aspectul unei vetre. ln
interiorul bordeiului, în afară de ceramică,
am găsit mai multe cuţite şi unelte de fier
(fig. 3/3-5) folosite atît în apicultură cît şi
la curăţatul butoaielor sau altor recipiente de
lemn (coveţi), un lacăt cilindric (fig. :3/1) şi
vîrful unei teci de la un pumnal (fig. 3/2).
Judecind după cerainica găsită, ben-cleiul se
datează la mijlocul şi în a doua jumătate a
secolului al XV-lea 2•
1n cadrul aşezării medievale elin secolel:::
XV-XVI s-au descoperit în timpul lucrări
lor agricole şi două pietre ele rîşniţi'i., folosite
şi în prezent de un localnic.
La citeva sute ele metri nord el.~ aşezare
s-au găsi;t în timpul ar[tturilor adînci f[tcute
cu tractorul' şi cîteva ~chelete ele cir:n, a cCtror
datare este greu de precizat din lipsă de observaţii făcute în timpul desc:>peririi lor. 0:~
sele, adunate cu acest prilej se află în pCtstrare la învăţătorul pensionar Petre Pope:.;cu.
Cercetări

de

suprafaţă

Cu p1ilejul săpC1turilor de la Gueşti şi l\1[1am făcut împreună cu învăţc:'1torul
Petre Popescu-Olt şi o serie de cercetări de
suprafaţă, pe teritoriul comunei Coloneşti şi
împrejurimi identificînd noi puncte arheolorunţei,

gice, aparţinînd culturii Glina, la Măruntei
Valea Rîsului, culturii Verbicioara la Mărun
ţei-Ulmu şi Latene-ului geto-dacic, la UlmuDrumul Vechi 3. lmpreună cu alte descoperiri
menţionate în alt stadiu, aceste vestigii vin
să completeze harta arheologică• a comunei
Coloneşti (jud. Olt).
NOTE
1 Cf. Gh. Bichir, Les Daces libres de l'epoque
romaine a la lumiere des donnees archeologif'lues,
în Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976, p. :302-304 ;
idem, Date noi cu privire la romanizarea Munteniei, SCIVA, 29, 1978, :J, p. 385-395 ; idem, Opinii
şi clarificări in problema daci, romani, români,

HeYista de istorie, 32, 1979, 9, p. 1770-1771.
~ Datare con{irmată şi de colegul Mircea Matei.
• :l Cf. Gh. Bichir, Chronologie et datation de la
culture Militari-Chilia, Dacia, N.S., 24, HJ80 (sub
tipar).

LES FOUILLES DE SAUVETAGE
A COLONEŞTI--GUEŞTI
RESUME

Les fouilles de sauYetage effeduces a Colonc~ti
(dep. d'Olt) ont identific des etablissements
appartenant au premier îige du fer (Hallstatt tardiff), aux civilisations Militari - Chiliu, Ipoteşti Ciurelu et au Moyen Age (XV~nl('_ XVI<•mt· siecles).
Mieux represente, !'habitat de type Militari Chilia presente des similitudes avec !'habitat n° I
mis au jour ă Scorniceşti. L'horizon mentionne
peut-etre encadrC> du point du vue chronologique
au milieu et ă la second moitie du Ui·nl!' siecle,
jusqu'au commencement du III i·mc siecle.
Gueşti

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Colone~ti - Gucşti. Vase cn terrc cuite
de typc lpoteşti - Ciurelu.
Fig. 2. Coloneşti - Gucşti. Hutte :1 (B 3) datant
au milieu et a la second moitiC> du XV cme ;iecle.
Fig. :1. Colone~ti - Gueşti. Fiece:; en fer du hutte
:1 CR :1) datant au milieu et la second moitie du
XV <'mc sit\e!e : 1 cadenas ; 2 fourreau fragmentaire
cl'un poignarcl ; :1-5 outils.
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Rezultatele săJ>âttlrilor arl1eologice
de la Nuntaşi

Cercet[u·ile arheologice din satul Nuntaşi,
corn. Istria, jud. Constanţa, au fost iniţiate in
urma unei periegheze, efectuate in anul 1978,
pe cimpul elin faţa ch\didJor administrati.ve
ale C.A.P.-ului. Ea a avut ca rezultat recoltarea unui bogat material ceramic, grecesc şi
indigen.
Ghidindu-ne după densitatea ceramicii gă
site la suprafaţă, precum şi după aspectul terenului, care, pe locul presupusei aşezări, se
ridic{\ puţin deasu1pra ni;velului cîmpiei înconjurătoare, ne-am
hotăr'Ît
să facem un
sondaj ele control, perpendicular pe ceea ce
ni se pftrea a fi marginea sa de est.
Sclp..1.tura, cu lungime de 24 m şi '> lăţime
de 1 m, ne-a condus la următoar.?le rezultate:
1. Am stabilit cu certitudine Ci.l ne aflc'"1m,
înt1·-adevăr, pe marginea de est a unei eu;;eza.ri deschise, nefm·tificate.
2. ·Inceputurile ei, judecînd după ceramica
descoperit;), se pot plasa la mijlocul secolului
al VI-lea i.e.n., poate chinr în al doilea sfel"t
al acestui secol. Cel mai vechi material, descoperit în condiţii stratigrafice, este reprezentat de cîteva fragmente de cupe greceşti,
orientale, care se încadreaz[t în acet;t interval
de timp. Ceramica indigene\, care o însoţeşte
pe cea grecească. aparţine Hallsta.ttului D.
ln sondajul pe care l-am efectuat nu am
găsit unnele unei aşezări autohtone precedente.
3. Stratul ru·haic este fom·te gros, atingînd
în unele locuri 1,50 m, ceea ce demonstrează
o vieţuire intensă în această epocă. In cuprinsul lui, am putut sesiza mai multe nivele,
toate distrus.? prin incendiu. Remarcăm, în
special, colţul podelei unei locuinţe~ de suprafaţă, foarte frumos lucrată, care ne f}minteşte de unele locuinţe arhaice descoperite la
Hist.ria.
4. Stratul arhaic este suprapus de un nivel
din secolul al V-lea î.e.n., care nu este prea
34 -

Materiale

şi cercetări

arheologice - cd. 25

b0gat în mate1·ial ceramic (cîteve1 fragm~nte
de cupe şi boluri cu firnis negru, ceramică
cenuşie de uz curent), urmat de unul aparţi
nînd secoilului al IV-lea î.e.n. Acest nivel este
t·e.prezent.at de o strad(t cu bcn·durc:i (în partea
sa de răsc'"trit), avînd o lăţime de 8 m. Foarte
a"-em:'inătoare cu cele descoperite la Histria
pe platoul de vest al cetăţii, construit<'t din
pămînt bfttut cu pietre m[tnmt::!, ea pare să
delimiteze a.<?ezarea in această perioadi1, înconjurînd-o. Este vm·ba desigur de o ipotez{!,
pe care o vom verifica atît pe fotografiile aeriene ale zonei, cît şi prin efectuarea unor
sondaje de control pe presupusul s<1u traseu.
Tot unui nivel din secolul al IV-lea i.e.n. ii
aparţin şi douc'"t ziduri, care s-au păstrat la ultimul rînd de pietre din fundaţie. Ele sint
orientate nord-sud, deci perpendicular pe s{lpii tura noastrc.1.
5. Sfîrşitul aşez<.1rii nu poate fi stabilit eu
pr-ecizie. Judecind după materialul descoperit, el s-ar putea plasa la începutul epocii elenisrtice. Cu siguranţă dt ce1·cetările viitoru·e
ne vor aduce mai multe precizări în ncest
sens.
Dup;i aceast[t înşieuire de informaţii, intrebarea firească care se pune este desigur cui a aparţinut aceast<-1 aşezare, care este
apartenenţa sa etnice'"! ?
In stadiul actual al cet·cetării nu putem
încă da răspunsmi precise, dar putem formula ipo.teze.
Judecînd atit după aspectul locuirii, cît şi
după faptul că materialul grecesc est.~ preponderent, credem c<l se poate avansa ipoteza existenţei unui nucleu grecesc, stabilit în
mediul autohton. Deşi nu-i cunoaştem statutul juridic, sperăm să nu greşim prea mult,
presupunind că această aşezare era dependentă, într-un fel sau altul, de Histria, fiind
întemeiată de grecii veniţi de acolo.
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Inainte de a încheia, am vrea să menţio- ,
năm identificarea pe teritoriul satului Nuntaşi a unei alte aşeză1i greco-indigene, care
se află la o di&tanţă de aproximativ 2 km
spre est, faţă de cea care a făcut obiectul

prezentului raport. Materialul adnna.t de la
grecesc, se
al IV-lea

suprafaţa terenului, in majoritate
încadrează in timp între secolul
i.e.n. şi secolul I e.n.

Care este oare legătura dintre cele două
atit de apropiate una de alta ? Secolul al IV-lea i.e.n. pare să le unească,
sfîrşitul uneia coincizind cu începutul celeilalte.
aşezări,

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE
DE NUNTAŞI
RESUME

Les rec.:herches archeologiques effectuees dans
la village Nuntaşi, commune Istria, departement
de Constantza, pendant la campagne de 1979, ont
eu comme rcsultat la decouverte d'un site grecqueindigene fonde probablement par les histriens au
milleu du VI-eme siecle av.n.e.
On a pu identifier plusieurs niveaux d'habitation des VI-eme, V-eme, IV-eme siecle av.Îl.e.
Dans le stade actuel des recherches nous cstimons
que le site a ete abandonne au commencement de
l'epoque hellenistique.
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Aegyssus '?9

Săpăturile arheologice efectuate in această
campanie in cetatea Aegy.ssus de pe Colnicul Horei, in partea de nord-est a oraşului
Tulcea, vin să adauge noi date cercetărilor
din anii anteriori (fig. 1).
Primele sondaje au fost efectuate de Gavrilă Simion in 1959 şi V. H. Baumann in
1971 iar din 1974 pînă azi continuate de Andrei Opaiţ. Pentru uşurarea cercetărilor, suprafaţa cetăţii care este sup1.1apusă astăzi
de parcul muzeului de arheologie - a fost
împărţită in carouri cu laturile de 10 m, axa
absdselor fiind codificată ou litere de la A la
Y iar cea a ordonatelor cu cifre de .La 1 la 25.
Fiecare carou este subimpărţit in alte patru
carouri cu laturile de 5 m, codificate cu litere
de la "a" la "d" 1• Caroiaju1 săpăturii este
racordat la reţeaua geodezică naţională. Nivelurile arheologice sint măsurate ,prin rapoarte la acelaşi orizont.
Colectivui de cercetare din campania anului 1979 a fost alcătuit din arhitecta Anişoara
Sion de la Muzeul de Istotie al R. S. România, Ion Va<>iliu şi Andrei Opaiţ de la
Muzeul Deltei Dunării.
Incă din anii precedenţi au ieşit la iveală
zidurile a două edificii, unul la sud, in carourile M::-M3 şi altul la nord in caroUlilEI
N 3-N52. Cercetările din anul 1979 au următit stabilirea cmnologică a stratigrafiei şi
funcţionalităţii acestor edificii, precum şi decopertarea unor noi suprafeţe în carourile
N.td-Nab pentru elucidarea nnor probleme
ridkaJte de locuirea feudală timpurie de aici,
sector de care a răspun-; muzeograful Ion Vasiliu.

Sectorul edificiului termal
In suprafaţa carourilor M2-M3 sub condepunerile epocilor feudale şi
modernă s-au conturat citeva încăperi despre
care avansam încă din 1976 ipoteza că ar
indeplini o funcţie termală. Foarte multe din
zidurile ce delimitau încăperile acestei construcţiile şi

strucţii

se păstrează pe o înălţime mică şi sint
intrerupte uneori de gropi practicate ulterior. O bună .pa':"te din ele nu se mai păs
trează însă deloc, fiind desemnate planimetric doar de traseul şanţurilor de demantelare surprinse arheologic in teren ; demantelarea au efectuat-o constructorii din epocile feudală şi modernă care au folosit ca material de construcţie piatra scoa<;ă chiar şi din
fundaţiile zidurilor preexistente.
Edificiul termal a suportat mai multe ref~ceri consecutive de amploare diferită, mergmd de la reconstrucţie pîn[l Ia simple reamenajări interioare. Succesiunea acestor momente constructive este relevată cu precă
dere de ultimile sondaje arheologice din anul
1979. A fost dovedit[l astfel existenţa a trei
mari faze constructive (notate !-III) fiecare
dintre ele fiind, la rindu~ ei, marcată de alte
intervenţii de o mai mică amploare privind
in special reamenajări interioare ale edificiului. Am mai putut constata că edificiul de
la nord, din caromile N 3-N;:., ţine de ultima
fază a edificiului termal de la sud, constituind împreună cu acesta în faza a III-a un
edificiu unitar. Precizările cele rnai clare privind stratigrafia şi fazele constructive ale
edificiului ne-au fost adiUSe de două sondaje :
SI- practicat în M2a cu dimensiunile de
1, 70 X 3,30 m a plecat de la nivelul secolului IV şi a curăţat o groapă feudală ce a
rupt aici colţul ziduiui din faza a II-a
(fig. 2/1). SII pe care l-am efectuat pe latura
sudică a edificiului în camul M 1 a ,cu dimensiunile de 8 X 3 m, căutînd să prindem legătura edificiului cu zidul de incintă.
Am putut stabili astfel că anterior construcţiei cu caracter termal suprafaţa terenului din zona în discuţie era ocupată de alte
construcţii avînd o destinaţie necunoscută. In
sondajul din M 2n •. cel mai vechi nivel (NJ)
pe care s-a oprit s<lpătura este la adîncimea
de 3,60 m iar altitudinea de 21,75 m. Nu
avem elemente de datare pentru el. Are culoare galibenă-cenuşoasă cu un strat de nisip
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Fig. 2. Aegyssus. 1. . groapa

feudală

ce a n1pt

deasupra. Următoarele două niveluri (N 21
N:l) au o culoare ga!lben-verzuie cu foarte
multă cenuşă. Ele aparţin unui zid din piatră legată cu pămînt, surprins pe latura . de
ve<>t .a sondajului (fig. 3).
Menţionăm c~i majoritatea pietrelor . acestui zid sînt conglomerat verfenian, extra e
deci din stîncă, pe care s-a ridicat '3Şezarea.
Urmează alte patru n.ivelm·i care de acea ·t.c.1
dată aparţin unui ·zid de ,piatră legată cu
mortar a1b de var, orientat est-vest, fază c nstruc tivă de bună calitate numită de noi I A.
Deocamdată nu sîntem în măsură să apre9iem dacă deja din această fază avem ele-a
face cu un edificiu termal. Nivelele fazei I A
se succed după cum urmează : primul ni,v el,
cel inferior (NrAJ ) este realizat dintr-un strat
gros de 6- 8 cm de cărămidă pisată, fără
mortar, Şi aparţine începutului acestei clă
diri. Odată cu executarea niveiului doi (NT.A2)
la zidul cu mortar alb se ataşează un zid de
piatră legat cu pămînt surprins pe lungimea
de 1',70 m (fig. 2/1) ce funcţionează şi în nivelele trei şi patru. Ceramioa (fig. 7/1, 2) şi
trei monezi : două din prima jumătate a secolului I e.n., foarte uzate, gă site pe nivelul
I A2 şi alta de la Antoninus Pius descoperită
pe nivelul I A:} ne îndreptăţesc să datăm
faza I A la sfîrşitul secolului I - prima jumătate a secolului al II-lea e.n.

colţul
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zidttlui din faza' II ; 2. canal din

ţigle.

Zidul fazei I A a fost ulterior suprapus de
un zid de piatră legată cu mortar roşu, I B,
elevaţia zidului I A fiind fol~ită drept fundaţie a suhfazei I B. (fig. 3). Din subfaza I B
au fost surprinse doar două zidm·i intersectate sub un unghi de 90°. Zidul orientat
est-vest apare în M2a - M 2 b iar cel orieptat nord-sud în M2a -M 2c, perpendicular
pe unul, delimitîndu-se astfel patru înc5peri
numerotate QL-Qr. (fig. 1). S-au surprins
deocamdată numai pavimentele
din camerele : Q 3 - probabil din cărămizi şi Q~, cocciopesto. Următoarea subfază (I C) este
propriu-zis o refacere P subfazei. I B, mortarul folosit fiind de culoare albă.
Ea este bine surprinsă în S I, camera Q4 ,
aici pavimentul ei fiind tot de cocci.opesto
dar mult mai subţire (circa 1 cm). Tot de
această subfază ţine un canal realizat din ţi
gle surprins pe profilul nordic al lui S I,'
unde taie pavimentul subfazei I B şi profilul sudic unde taie zidul aceleiaşi subfaze
(fig. 2/2). In S , camera Q 1, zidurile dinspre
est şi nord sînt "plomba.te" ·cu pietre legate
cu moQ"tar şlb, compact, cu nisip fin cernut
fără cărămidă pisată. Cu acea tă ocazie în
zidul estic se introduce şi o conductă (improvizată din două olane) cu dil8.metruil. de
0,10 ,m probabi.l pentru evacuarea apei
(fig. 4/1). Tot aici a fost s urprins şi pavimen-.
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Fig. 4. Aegyssus. 1. conducta

introdusă

în zidul estic ; 2. hypocaust din faza 11 de
pe cel din faza I C.

tul hypocaustului, precum şi zidul ce m ă rgi
nea la sud încăperea, acesta fiind prevăzut
cu un ·pi·ag lat de 0,20 m, pentru aşezarea
că ră miiilor pavimentului. Momentul începutului 'subfazei I B trebuie plasat în a doua
jumătate a secolului al II-lea e.n. deoarece
pe nivelul I A3 (penultimul) al fazei I A apare
mooeda de la Antoninus Pius. Pentru sfînşi
tul subfazei I B, începutul şi sfirşitul subfazei ·r C, deo:camdată nu avem elemente de
încad rare cronologică.
Fafa a II-a a construcţiei este o refacere din
temelii a edificiului, acesta fiind extins spre
nord şi poate spre est. Zidurile construite
în acest moment sînt din piatră, în majoritate· şisturi dispuse în asize foarte ordonat~
cu pie1re inegale ca mărime, mortarul utilizat fiind de culoare alb-razie, friabil, .neomogen, cu puţină c ă rămidă pi s ată în compoziţie.
In această fază zidul sudi'C al camerei Q 1 (din
caroul M 2c ) este mutat mai la nord cu circa
1,10 m, în spaţiul rămas, dintre vechiul şi
noul zid, fiind creat un pmeft~rnium. Camer a Ql continuă a fi încă lzită, acum creindu-se un 111ou hypocaust care va f>uprapune
hypocaustul fazei I C (fig. 4/2). Zidurile de
est şi de nol'd ale camerei folosesc ca fundaţie elerv aţiile fazei I C. Zidul de nord al camerei Q 2 este însă deplasat spre nord cu
0,70 m, fundaţia acestuia aşemndu-se pe pa-

consttruc ţi e ,

ce-l suprap une

vimentul de cocciopesto al camerei Q 4 din
faza I B (fig. 3). Pavimentele acestei fuze nu le
putem decît bănui în camera Q 1 şi Q2, (altitudinea relativă = 23,90/23,95) în timp ce în
Q:~ el apare ca un paviment de cocciopesto la
1,50 m şi altitudinea de 23,85 m (fig. 5/ 1).
Acestei faze îi aparţine canalul nr. II rblizat
din piatră şi cărămidă legate cu un mortar
din var ţu multă cărămidă pisată. O mică
porţiun·e nedel'anjată a fost surpdnsă în caraul · M3c , traseul acestuia continuînd şi în
carourille M2,. -M 2c (Fig. 5/2). Sfîrşitul fazei II a ·avut loc într-un mod violent a şa aum
dovedeşte nivelul puternic incendiat din carotrl N 3c (A = +23,95 m) datat de două monede de la Aurelianus, o monedă de la Diocletianus apărînd pe fundul canalului nr. 2.
Aceste monede par a data sfîrşitul fazei
a II-a probabil în jurul anului 295.
Faza a III-a este cea de a doua reconstructie
1
masivăt a edifici!Ului. Din puţinele fragmente
păstrate se poate presupune că ac ea s tă n o u ă
reconstrucţie în unelle locuri suprapune şi reînalţă zidăriile fazei precedente, în altele
completează edificiul cu noi anexe. Liantul
folo ·it acum este mortarul de var de culoare
albă, cu mult var, nisip şi pie1riş.
In. această fază încăperea Q 2 primeşte pe·
latura ·de sud un bazin absidat, blocind astfel
canalul nr. 2 al căr'ui .traseu este deviat spre
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Fig. 5. Aegyssus. 1. paviment de cocciopesto din faza a II-a de
de construeţie.

est în cadnl'l camerei Q 1 , ocolind prin aceastc'\.
parte bazinul absidat (fi g. 6/ 1). Tot acum
edificiul rpare a fi îngustat pe latura s e <>tică de·oarece capătul .de e t al zidului ce
mărginea la nord edificiul este rupt şi încadrat de un zid ce vine dinspre nord şi altul
dinspre sud, ce cad perpendicular pe zidul
fazei a II-a. Menţionăm că zidul ce vine dinspre sud al fazei III are fundaţia mai prof.undă în timp ce zidul ce vine de la nord
are o fundaţie mică de numai 0,25 m. Acest
din urmă zid aparţ.ine unei mari încăperi,
sau curţi, din e l fiind surprinse numai latura
de est lungă de circa 23 m şi latura de sud
de cea 20 m, grosimea zidului fiind de O,qO m
(fig. 1). Jntre această vastă înr;:ăpere şi edificiul terma1 se află un culoar lat de 3,50 m,
latura estică a noii construcţii adăugîndu-se
la zidul fazei a II-a, aşa cum arătam şi în rindurile de mai sus.
Acestei faze i-am surprins .în camera Q2
două nivele realizate din cărămizi legate cu
mortar, ce apar la cotele 24,25 şi 24,40 iar în
camera Q1 la ·c ota+24,60 m; acum această
cameră nemaifiind incăizită, infrastructura
pavimentului de aici este din pietre aşezate
oblic, legate cu mortar, deasupra cărora venea
pavimentul din cărămizi (fig. 6/2). ln camera
Q2, în afara bazinului absidat (1,70 X 1,00 m)

construcţie;
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2. canalul nr. II din faza a II-a

ele pe latut·a sudic~•. am mai surprins o că
(1,10 X 0,70 m) situată în apt·opierea colţului de N- F. al încăperii
(fig. 6/3). Tot
acestei faze par a-i aparţine alte trei cădiţe
lipite de peretele vestic al camerei Q2 (fig. 1)
cea din mijloc astupată din an tichitate, celelalte distruse de demantelări. Inceputul acestei faze ·e pla s ează la f'fîrşitul secolului III începutul secolului IV conform unei monede
de la Licinius II găsită pe primul nivel al fazei la exteriorul absidei ; sfîr~itul trebuie
plasat în primul sfert al secolului .al V-lea
conform m onedelor de la Honorius si Arcadius descoperite atît în camera Q 2 ~ît şi în
carourile M 5 -M 5 c~b din jncăperea nordică,
unde penultimul nivel - datat cu monezi :
Arcadius (383-408), Arcadius şi Honorius
(395- 408) şi ultimul nivel a~ edificiului datat cu monezi : Honorius (400-423) Honorius şi Theodosius II (408-423) - sînt puternic incendiate3 .Ele dovedesc puternicele
distrugeri suf!:!rite de ora~ probabil la inceputul se . V şi la sfîrşitul primului f'fert al
aceluiaşi secoL
diţă

•
Al doilea sector unde am efectuat săpături
a fost în caro urile N 6 ,. , N 6 c, N sa (fig. 1) ;
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3

Fig. 6. Aegyssus. I. bazinul absidat din faza a III-a
de construcţie ; 2. camera Q1 din faza a III-a de
cons~rucţle ; 3. cădiţa surprinsă in Q2 , in faza a
III-a de construcţie.

sondajul a avut dimensiunile ele 12 X 12 m,
ei pornind de la nivelul secolului al VI-lea
surprins, ' în cuprinsul tmei mm·i casete
(5X10 m), încă .din vara anului 1975 (fig. 7/ 3).
Sondajul din anul 1979 s-a oprit pe un nivel
din ·secolul al IV-lea intenţiorund ca, in
·această zonă, unde nu am întîlnit
edificii
importante ale epocii romane-bizantine, să
ajungem pînă la nivelurile .de inceput ale aşe
zării de pe Colnicul
Hora. Am surprim;
deocamdată surb nivelul de secolul al VI-lea,
alte patru niveluri ce aparţin stratului roman tîrziu, conform ceramicii descoperită
ele. !n partea de nord a secţiunii, metrii 0-2,
s-a descoperit o porţiune dintr-o stradă pavată cu pietre de mici dimensiuni. Menţio
năm că în a doua jumătate a secolului
al
V -lea locuirea suprapune această stradă ( au
eventual numai o porţiune a străzii, noi incă
nu am surprins latura de nord a străzii).
Inspre sud strada se mărginea cu o serie de
camere de depozitare, intr-una din ele fiind
descoperite, pînă în prezent, patru mari chiupmi ce aparţin nivelurilor de Ia ~fîrşitul ecolului al IV-lea - începutul secolului al
V -lea, iar aHul de mai mici dimensiuni ţine
de un nivel datat în secolul al IV-lea. Menţionăm că ultimele trei nivelurl sînt incendiate puternic.

Ceramica poate fi datată la sfîrşitul secolului al IV-lea începutul secolului al V-lea
datînd astfel nivelul penultim al stratului
roman tîrziu'•.
(

*

1

*

Pe

L

Al treilea sector a fost deschis în carourile
N 4d -N 3 b şi a urmărit cu pr ecăde r e locuirea
feuclală timpurie ele la Aegyssus.
Acestei
epoci H aparţin resturile mai multor locuinţe
de tip bordei. Groapa unuia dintre ele (B. 4),
descoperită în carou! N 3 b a fost dezvelită în
întregime în cadrul campame1 din 1977
(fig. 8) . Această groapă a strărpuns stratul de
cu ltură din epoca romană tîrzie şi s-a oprit
la 1,60 m adîncime faţă de nivelul actual
de călcare. Forma ei este dreptunghiulară cu
laturile de 5 X 3,80 m . Este orientat cu intrarea spre nord.
Peretele nordic este format de un zid de
epo că romană, ceilalţi fiind mărginiţi ele
straturile romana-bizantine. Porţiunea de zid
din dreptul intrării, lată de 0,80 m, a fost
in întregime di strusă. Lipsa gropilor în car
erau fixaţi parii de susţinere a pereţilor şi a
acoperişurilor, ne indică că stîlpii de u ţi
nere a acoperişurilor ca şi cei care alcătuiau
sche·letul lemnos al pereţilor ele deasupra

www.cimec.ro

272

A.

OPAlŢ,

A. SION, I. VASILIU

3

2

Fig. 7. Aegyssus. 1-2.

ceramică

din 1ia.za I de

solului erau înfipţi în tălpi groase de lemn,
încheiate la colţuri în cruce, aşezate pe marginea bordeiului. intre talpa pereţilor şi
marginea bordeiului a fost lăsată o treaptă
lată de 0,20 m. Pentru protejarea acoperişu
lui au fost folosite pietre de diferite dimensiuni, găsite căzute în interior. Podina se
prezintă sub forma unei suprafeţe netede,
cu excepţia denivelărilor datorate căd.e.rii
pietrelor folosite la protejarea .acoperişului.
1n colţul sud-estic al bordeiului se aflau resturile unui ,.pietrar" distrus din vechime.
In interiorul bo1'deiului, răspîndite pe podină, nu au fost găsite vase întregi sau în-

consilrucţie

; 3.1nivelul secolului al VI-lea.

tregibile, ci numai fragmente ceramice,
oase de animale şi oase de p~te. Numărul
destul de mare şi variat al fragmentelor ceI'arnice îngăduie o caracterizare de ansamblu
asupra tehnicii, formelor şi ornamentaţiei:.
Constatăm mai întîi că toate aceste resturi
d~ vase sînt lucrate la roată, dintr-o pa<;tă
relativ fină, dar cu un aspect poros, fiindc<'l
a~·e în compoziţia ei pietricele mid şi ni ip
fin. Acest amestEc dă pastei o mare rezistenţă şi dur abili ta te. Culoarea rezultată în
urma arderii, în marea majmitate a cazurilor incompletă, variază de la cărămiziu,.în
chis pînă la negru-cenuşiu.
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Strat vegetal

şi

alee

Stratul de locuire

contemporană.

modernă.

Nivel feudal timpuriu.
Lentilă galbenă romana-bizantină.

Fig. 8. Aegyssus. Profilul peretelui de sud al casetei N"
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Aproape singura formă, dealtfel şi caracaceste vase, este aceea de
buza putennic răstfnn1:Jă în
exterior, avind de obicei margine rotunjită,
gîtul foarte scurt, umerii proeminenţi, pereţii uşor oblid, fundul plat. In cadrul acestei
forme se poate vorbi de unele variante, legate de zvelteţea corpului ca şi de înclinaţi a
buzei. De aceea se vor intîi!m.i unele fragmente ceramice ce provin de la vase cu
corpul mai zvelt (fig. 9/2, 4, 6), iar altele, in
număr destul de redus, care aparţin unor
vase cu corpul mai dezvoltat (fig. 9/1 ; 10/2).
Ceea ce caracterizează in mod deosebit
această ceramică este ornamentaţia. Motivul
decorativ cel mai frecvent întHnit îl constiteristică pentru
oală borcan, cu

tuie linia simplă sau ondulată în form a unui
val, realizată prin incizie. Alături de acest
motive mai sînt întîlnite alveolele imprimate
cu beţişorul şi motivele executate cu r o tiţa .
Aplicarea acestor motive ornamentale pe
vase este făcută în chip variat. Pe unele
fragmEn te se întîlnesc una sau mai multe
grll{Pe de linii în val, cu ondulaţiile mid şi
dese, cu o uşoară înclinaţie spre stînga, dispuse de regulă pe um ă rul. recipientului, pe
corp decorul fiind alcătuit din linii simple
incizate sau realizat cu a jutorul rotiţei
(fig. 10). Aoeleaşi linii în val, pe care le gă
sim plasate tot in zona umărului unora din' tre vase, s·î nt executate mult mai liber, cu
ondulaţiile larg deschise şi înalte, păstrînd

Fig. 9. Aegyssus. Fragmente ceramioe din B", d Und
35 -Materiale
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Fig. 10. Aegyssus. Fragmente ceramice din B,., datind c;J.in feudalismul timpuriu.
aceeaşi Ul?Oară înclinaţie spre stînga, decorul
(fig. 9/7), iar altele, at:[t pe umăr cît şi pe
corp, au acelaşi decor alcătuit fie din linii
de pe corpu!l vasului fiind executat din lipii
simple, incizate cu un instrument mai putin
simple incizate, fie din ornamente realizate
ascuţit şi de aceea suprafaţa incizată este
cu ajutorul rotiţei (mici pă~ate, dreptunpuţin mai mare (fig. 9/4). O parte din fragghiuri, triunghiuri) (fig. 9/ 8 ; 10/1, 2).
mentele ceramice sînt decorate pe umăr cu
In inventarul bordeiu!lui apare şi o catealveole executate cu beţişorul, corpul vasu- :·i
'gorie de vase cu toarte, două urcioare fragl ui fiind acop~t;it ~1:1 )~l)~ţ , , §impl,_~ incizftt!';:! ..· zn..entare, , lucrate ]a roata repede, de picior,
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din pastă de bună calitate, arse uniform la
roşu, avînd corpul puternic bombat şi fundul plat. Torţile plate ~ prindeau de git şi
de COI'p în regiunea diametrului maxim
(fig. 10/3, 4).
Este evident că acest tip îşi are proveni- ii
enţa in afara atelierelor ce aprovizionau
Aegyssus şi reprezintă o marfă de import.
Astfel de exemPlare au mai fost găsite şi
la Dinogetia şi au fost datate·in prima jumă
tate a secolului al XI-lea.
Luînd în consideraţie principalele elemente de datare şi concluziile parţiale la
care am ajuns, putem conchide că epoca
feudală-timpurie de la Aegyssus cuprinde
urme arheologice care pot fi atribuite sfîrşi
tului seco~ului al X-lea şi inceputul celui următor.
·
Săpăturile din anul 1979 au contribuit la
elucidarea in linii generale a fazelor edificiului termal. ·
Pentm prilna dată a fost surprins, in condiţii stratigrafice bune, un edificiu al epocii
romane timpurii ale ciirei mceputuri se pot
data cel mai devreme la sfirşitul secolului
I e.n.
·
·
Fazele I şi Il ale edificiului termal aparţin
de asemenea· stratUlui roma!} timpuriu; in
timp ce faza a III-a· face parte qin stratul
roman tirziu, moment cînd în partea de notq
a edificiului tenn.al se adaugă o imensă in~
căpere, probabil o palestră, judecind după
fundaţia extrem de mică a_ zidurilor: Stratuţ
roman tirziu ia sfîrşit odată cu· invaziile hunice de la inceputul secolului al V -lea e.n.,
situaţie surprinsă atit' in edificiul tennal cit
şi in spaţiul de depozitare de la nord de ed~ficiul amintit.
··
Stratul romano-bizantin ne eo.;te cunoscut
prin săpăturile anilor precedenţi ; viaţa devine mult mai prosperă, la zidurile epocilor
anterioare se adosează ziduri din piatră le-.
gate cu pămînt care dau o altă comparti...:
men tare edificiilor. Par a se respecta totuşi
funcţionalităţile atribui te.
unor spaţii in că
din epoca anterioară .. Astfel magaziile cuf
chiupuri din secolele IV-V sint refolosite in
secolul al VI-lea, un nou nivel cu chiupuri
suprapunindu-1 .pe cel anterior. Sfîrşitul
acestui strat are loc in prima jumătate a se-

calului al VII-lea conform unei moneuc dr
la Heraclius. Stratul feudal timpuriu se datează in secolele X-XI, un puternic inC'end~u a\;.nd probabil loc in anul 1035.
NOTE
. L Un prim raport preliminar a fost publicat de
noi in Pontica, 10; 1977, p. 307--311.
2 Ibidem, p. 309.
3 Monedele au
fost identificate de colegul
E. Oberlănder - Târnoveanu căruia ii mulţumim şi
pe af'eastă cale.
~ Vesela ceramică de masă este datată la sfîrşitul secolului al IV-lea de J. W. Hayes, Late Roman Pottery, p. 328, Fonna 2, tip A ; vasele de
bucătărie, castroane, oale şi capace au analogii
la latrus, unde sint datate tot la sfirşitul secolului IV - inceputul secolului V, cf. B. Bottger,
Arheologlja, 2, 1978, p. 27, fig. 1/e.

AEGYSSUS '79.
ZUSAMMENF ASSUNG
. Die Ausgrabungen des Jahres 1979 haben, in
allgemeinen, bei· der Erlăuterung der Phasen der
Thermen beigetragen. Zum erstenrnal wurden untel' giinstigen stratigraphischen Umstănden ein Geb.!l.ude der friihromischen Epoche entdeckt deren
Anfănge, frilhestens, Ende des 1. Jahrhunderts u.z.
datiert werden konnen. Die erste und die zweite
Phase der Therinen gehoren auch zu der friihromischen Schicht ; die dritte Phase gehart zu der
spătromischen Schkht, als im nordlichen Teil der
Thermen ein sehr grosser Raus - vielleicht ein
Palestra - hinzugefllgt wurde, indem wir die
sehr Kleine Grundmauer betrachten. Die Spătro
mische Schicht cndet am Anfang des 5. Jahrhunderts, u.z., mit der Invation der Hunnen ; dies
wurde sowohl in den Thennen, aţs auch im Lagerraum im ·'Norden des oben eri.vlihnten Gebăudes
entdeekt.
Die romische-byzantinische Schicht wird uns
durch die Ausgrabungen der vergagenen Jahre
bekannt ; das Lebcn wird bliihend ; an den Mauern der friiheren Epochen werden die mit Ton
gebundenen Steinmauern angeklebt; diese geben
den Bauten eine endcrc Teilung. Der Gebrauch
maneher Raumc schon aus der vorheringen Epoche
schcint bewahrt zu sein; so z.b.b. werden die
Lager mit den grossen kriigen-Dolia - aus den
4-5. Jahrhunderten, im 6. Jahrhundert neu
,·erwendet ; cine neue Schicht wo sich solche Dolia
befinden, wurde auf einer friiheren Schicht entdf;!Ckt. Das Ende dieser Schicht findet in der ersten
Hălfte des 7. Jahrhunderts, gemass einer Milnze
aus Heraklius statt. Die frtlh - Ieudalistische
Schicht wurde in den 10-11. Jahrhunderten datiert ; ein grosser Brand fand vielleicht um 1035
statt.
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Săpăturile de 1& UIJ>Îa Traiana

Sarmizegetusa

Cercetăriie arhevlogice au coritinuât · in
1979 la Ulpia Traiana Smmizegetusa intr-un
ritm comparabil ct\ cel din anii precerlenţi.
Obiectivele au fost însă altele : dacă in
1973-1978 s-a săpat cu precădere in zona
extra muros din apropierea aanfiteatrului şi
s-au investigat trei dintre cele patru laturi
ale cetăţii antice 1, in 1979 cercetările s-au
concentrat intra muros. S-au intreprin.c;; ·astfel sflpături in for şi in ba.silica forensis "; de
a-;emenea, a inceput cercetarea a două clă
diri, notate convenţional 001 şi 002, în punctul de hotar ,,Grohotea Tomească". In cadrul unor săpături' de salvare s-au dezvelit
două cuptoare de ars cărămidă şi două cuptoare de ars oale ; a fost singura săpătură
extra muros.
. Prezentul raport . înfăţişează ·rezultatele
campaniei din 1979 în măsura în care lucră
rile planificate au putut fi duse la bun sfîrşit
şi în mCtsura în care rez.ultatele au fost concludente. El nu se va referi la .anumite .aspecte care n-au putut fi lămurite şi a căror
elucidare a fost amînată pentru 1980.
l. Săpăturile

din for

In cursul vechilor săpături conduse de
C. Daicoviciu se dezvelise partea de N-E a
forului (circa o treime din suprafaţa lui totală) ; se urmărise pe toată lungimea zidul
sudic al basilicii forensis şi se săpase o secţiune pornind de la zidul amintit şi avînd
direcţia NE-SV~.

In vara lui 1979 a fost tras.ată o secţiune,
F 1, de 8 X 2,5 m, la vest de cea veche amintită mai sus, orientată N-S, perpendicular[!
pe zidul basHicii. Marginea estică a lui F 1
porneşte din colţul vestic al porţii centrale,
spre for, a basilicii.
Va fi comentat la început peretele vestic
al secţiunii F 1 , între m 5,50-8. Unui strat
de lut galben, steril, de circa 23 cm grosime,
îi urmează, intre m 5-7,70, un rind de bolovani ajunşi acolo in mod natural. Unui

strat de pănl~nt brun (huanus antic) i se
suprapt.me unui de arsură, avind 5-25 cm
grosime. Important este faptul că la baza arsurii se distinge un strat de nivelare de
3-10 cm alcătuit din nisip şi pămînt galben,
care ulterior e ars. In dreptul m 6,50 s-a
găsit in lemnul a.rs un cui de fier, iar in dreptul m 5,30, chiar pe arsură, s-a găsit o cataramă de bronz, foarte bine păstrată. Peste
arsură se află un strat de umplutură cu mult
nisip, gros de 25--30 cm. Peste umplutură
s-au păstrat cîteva lespezi de gresie, care indică un nivel de călcare in for. Intre
m 1--4,50 a fost intersectat.: un drum. Baza
lui se află la circa 1,80 m .adincilme, iar grosimea maximă a stratului de piatră este de
60 cm. Care este relaţia între drum şi arsura
descrisă mai sus ? Incepind de la m 5,50 nivelul_ de arsură se subţiaz<'i spre drum. Deşi
sub drum, in dreptul m 3, se observă un
strat subţire de arsură, lung de 48 cm credem că drumul nu a fost posterior ci contemporan cu construcţia de lemn care apoi
a ars. Drumul este mărginit la sud de două
şanţuri, iar la nord de imul singur. Ele conţin, excepţie făcînd cel de sud mai apropiat
de drum, pigmenţi de căt·bune şi pămint ars.
Drumul este acoperit cu un strat de circa
5 cm de nisip şi apoi de lespezi de gresie, in
foarte mică măsură păstrat Avem, de fapt,
de-a face cu un pavaj de gresie, care a acoperit în acelaşi timp drumul şi restul forului.
Deasupra drumului au fost găsite, pe o mare
suprafaţă, numeroase aşchii provenite din
spargerea in timpurile moderne a unui monument de marmur[t. Tot stratul de pămînt
negru, aflîndu-se deasupra nivelului de căl
care în for şi conţinînd urme materiale, este
destul de răvăşit (fig. 1-2).
Păstrîndu-se un martor de 50 cm, s-a deschis la vest de F., o altă secţiune, F 2 , cu dimensiuni'le 8 X 2,5 m. Secţiunea nu s-a adîncit decît pină la nivelul pavajului, pentru
studierea acestuia şi a relaţiei lui cu drumul.
Drumul, destul de precis delimitat intre
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m 1-4,70, a fost odată reparat. Peste un
prim nivel de piatră măruntă bătută în muchie, la o adincime de circa 1 m (s-a păstrat
şi cite o lespede de gresie), s-a aşternut o
umplutură de 10 cm grosime, peste care s-a
aşezat un strat de piatră şi lespezi de gresie.
Intre m 4, 70-8 se constată o situaţie asemănătoare : peste un strat slab de cocciopesto, acoperit de plăci de gresie, s-a aşter
nut o umplutură acoperită la rindu~i de gresie. Ce'le două niveluri de călcare, deasupra
drumului şi in afara lui, corespund cronologic. Intre m 0,5-1,5 se găseşte un fragment
de cornişă de marmură, iar Îl!ltre m 1,503,20, prăbuşit peste drum, un bloc lung de
marmură (fig. 2).
Concluzii : inaintea construirii zidului sudic al basilicii forensis, in zona cercetată se
afla un drum şi, in afara lui, construcţii. de
lemn. După incendierea acestora, zona, fă
cind acum parte din for, a fost :nivelată şi
pavată. Pavajul a fost odată reparat, iar nivelul de călcare a fost înălţat. Zidul s~djc
al basilicii este mărginit dinspre for de un
canal alcătuit din blocuri de calcar cu jgheaburi.
2.

Săpăturile

din basilica forensis

In partea de vest a basilicii s-a săpat o
secţiune, B1. orientată N-S, a cărei margine
estică se află la 1,05 m de colţul palatului
Augustalilor. Lăţimea secţiunii este de 2
iar lungimea ei, de 11,20 m, este determinată
de lăţimea basilicii. ·Adîncimea secţiunii Bt

m,

a ajuns la 2,60 m. Peste humusul antic se
un strat de pămînt ars şi cărbune de
lemn, cu grosimea între 5 şi, în partea de
sud, 15 cm. Intre m 8-10,50 sînt aşezate, direct pe stratul de arsură, două blocuri de calcar (se văd în peretele estic al secţiunii) şi
unul de gresie, formînd o .linie oblică faţă
de zidul basilidi. Secţiunea B 1 nu a fost
utilă pentru clarificarea fazelor de construcţie in basilică. Dărimătura, rrtasivă şi compact{\ (bolovani, cărămizi, socluri şi plăci cte
marmură), provenită din zidurHe basilicii,
ajunge pînă la circa 2 m grosime in partea
de sud şi de nord a secţiunii. Intre m 3-7,80,
deci în mijlocul dărimăturii, există un fel
de covată, adîncă de circa 1 m, umplută cu
nisip şi moloz. In această umplutur<i se află
şi straturi subţiri de arsură. Dărimătura s-a
prăbuşit continuu din pereţi chiar in timpul
lucrului (fig. 3).
Prin mijlocul basilicii, pe o linie E-S, paralelă deci cu zidurile nordic şi sudic al basilicii, se află un şir ele baze de gresie, dezvelite in partea lor superioară de vechile
săpături. Le-am numerotat, începînd din capătu~ de est al basilicii, de la 1 la 6. Pentru
a sonda adincimea har1..ei nr. 6, a fost săpat;'\
află

o casetă Ct, de 3,70X2,25 m. Cele trei blocuri
de gresie se află pe o bază de piatră legată
cu mortar, cu o adincime de 65 cm. Din
această bază porneşte spre nord un zid parţial desfiinţat şi in orice caz acoperit, care
corespunde zidului vestic al intrării dinspre
palatul Augustalilor in basilică. Din aceeaşi
bază a blocurilor de gresie se îndreaptă spre
est, deci perpendicular pe zidul nordic, un
scurt zid. In unghiul drept format, la o adîncime de 70 cm, se află multă arsură, întreruptă de zidurile amintite (fig. 4).
La 80 m est de C1 s-a deschis o a doua
casetă, C 2 , cu dimensiunile 2,65 X 2,35 m. La
o adincime de circa 75 cm s-a găsit un şir de
pietre de rîu, paralel cu peretele de vest al
ca<>etei şi la 65 cm de acesta. Acest şir de
pietre reprezintă delimitarea estică a unui
strat compact de arsură, in care s-au găsit
citeva fragmente ceramice. Avem prin
aceasta o nouă dovadă a existenţei, de data
aceasta în basilică, a unor barăci de lemn.
Un al doilea şir de pietre de riu, pe direcţia
E-V, se aHă la circa 35 cm ,adîncime şi nu
are nici o legătură cu barăcile amintite
(fig. 2). In profilul nordic al casetei C2 , la
est de şirul de pietre, s-au putut face urmă
toarele observaţii : deaslllpra humusului antic se află un strat de pămînt ars şi cărbune,
gros de 20-25 cm. La baza lui găsim un
strat de 2-10 cm de nivelare din pămînt
galben, ars şi el in urma incendiului. Peste
arsură se află un strat de umplutură de circa
20 ~m. urmat de un strat de 5 cm de lespezi
măcinate de gresie, corespunzînd unui nivel
de călcare. Urmează un nou strat de umplutură, variind între 10-20 cm, la 111ivelul su ...
peri.or al căruia se va fi aflat un alt nivel
ele călcare.
In continuare a fost trasată, incepind
aproape de capătul estic al basilicii o s~
ţiune, B 2 , pe direcţia E-V, cu dimensiui;J.ile
32,30X1,70 m. Secţiunea B 2 a dezvelit-latura nordkă a bazelor 1-5 şi. a intersectat
zidurile care uneau aceste baze cu zidul nof"'
dic al basilicii. Lăsîndu-se martori de, 40. cm,
s-au săpat casete in dreptul fiecărei baz~, pe
laturile lor sudice, casete care ·au fost BpQi
unite într-o singură secţiune, g3·
Intre m 12,40-14,40 ai secţiunii B 3 se ti,es-:
chide, spre sud, o casetă, Ca, avind dimensiunile ele 3,40 X 2 m şi orientarea N-S ; ca:..
-;eta 'ajunge p[nă la zidul sudic al l;>esilicii.
c3 a fost ulterior lărgită, translomi.tndu-se
i~tr-o suprafaţă, S 2, de 12 X 1,90 m, orientată
E-V; aceasta Jnclucle, evident, aproape două
treimi din C: 1 şi atinge zidul de sud al basilicii. In -.;fîrşit, din s~ se deschide, .de-a lungul aceluiaşi zid, -;prc est, secţiunea B" de
14,60 X 1 m.
Elementele <"ele mai importante din B2,
dintre .care unele se regăsesc in C:l şi in S2,
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sînt următoarele : a) stl·atul de arsură de pe
humusul antic, surprins pe aproape intreaga
lungime a secţiunii B 1 ; b) stratul .inferior de
cocciopesto, observat între m 11,50-----12,80 şi
23,30-25,10 ; c) bazele de gresie ale basilicii
şi zidurile pe care ele se sprijină : -d) resturile
un:1r plăci de gresie mi"'cinate de timezeală,
descoperite între m 3,35-7,60, 11,95-12,85,
15,70-16,~0.
17,60-18,75,
20,25~21,30,
23,90-25,85 (în acest din mmă caz el a fost
smprins între m 17,75-19,15, 20,20-'-21,25,
23,90-25,85 (in acest din urmă caz el a 'fost
stricat de o săpătură modernă).
Secţiunea B2 (fig. 5), caseta C3 , suprafaţa
S.! şi secţiunea B 1 mai prilejuiesc următoarele
observaţii :
· La extremitatea sudkă a casetei C3 Re constată că zidul de sud al basilidi este ,parţial
aşezat peste un alt zid, mai vechi, avind o .direcţie uşor modificată (el iese cu 14,47 ·om
spre N de sub zidul sudic al basilidi); Pavajul inferior de cocciopesto oajunge numai pînă
la ace5t zid .tnai vechi; ca şi urmele de gresie
măcinată de umezeală ; in schimb, stratul superior de cocciopesto il acoperă, mergind
pin[\' la .zidul sudic :al basilicii. . '
'
·ln basilica forensf.s s-a observat ~el baz~le
din blocurile de gresie .nr. 1 şi 4 se· sprljin~u
pe·cite un zid in forma literei T, a cărei hastă
verticală se Indrepta $re palatul Augustalilor ; zidurile pe care se sprijineau: baie le .nr.
2, 3, 5 şi 6 aveau forma· literei L;· ha,.tele ver:..
ticale încireptindu-se in aceeaşi direcţie.
Pe baza studîerii diferitelor elemente descoperite in for şi in ba~ilica forensis şi a relaţiilor dintre ele .se pot formula următ<Jarele
concluzii :
·
·
1. Construcţiile de piatră din .această zonă
au fost precedate de construcţii de lemn (barăci), care şi-au incheiat existenţa printr-un
incendiu. Inventarul .relativ· sărac şi foarte
fragmentar 111 acestui nivel (nivelul genernl I)
sugerează
o abandonare voluntară, poate
chiar o incendiere voluntară a barăcilor.
Construcţiile de lemn pot .fi interpretate fie
ca barăd ale castrului, care pare să fi precedat oraşul, fie ca barăci aparţinînd fazei
iniţiale de existenţă a oraşului însuşi.
2. După mistuirea prin foc a barăcilor,
nivelul de călcare in zonă a fost înălţat cu
20-30 cm printr-un strat de umplutură. Pe
acest nou ni"{el (nivelul general II), pe
aproape întreaga lăţime (dar nu şi pe intreaga lungime) .a viitoarei basilici, s-a ridicat o construcţie pavată cu cocciopesto. J?eretele sudic al acestei construcţii îl constituie zidul vechi de sub zidul de sud al basilicii !orensis, iar peretele nordic ~ zidul de
sud al clădirii peste care ~se va ridica palatul
Augustalilor. Totuşi, nu este exclus ~>ă fie
vorba de o .clădire unică, avind mai multe
încăperi, care se intinde'B. parţial şi pe loeul

viitoarei basilici, şi pe locul viitorului palat.
3. Această construcţie pavată cu cocciopesto a fost înlocuită de basilica forensis, care
ocupa însă o ;mprafaţă mai mare, şi ()oate că
tot acum s-a ridicat şi palatul A.ugustalilor.
In orice caz, basilica nu dobîndeşte dintru
început înfăţişarea ei .de mai ti_rziu, astfel
incit nivelul fazei originare poate fi numit,
convenţional, nivelul g~neral III A. Zidul
sudic al clădirii cu cocciopesto a fost folosit
ca zid sudic al noii basilici, in felul acesta
expiicindu-se faptul că pav.ajul din plăci de
gresie al basilicii se opreşte la el. Pavajul de
gresie a fost aşezat direct pe cocciopesto, ca
şi bazele din blocuri de gresie pe care .se ri..:
dicau elementele de susţinere a acoperişului
basilicii. In schimb, zidurile orientate S-N:
care susţin bazele de gresie şi care mergeau
pînă La zidul nordic al basilicii, au spart stratul de cocciopesto şi chiar pe cel de arsură,
Diferenţa care se observă intre aceste zidud (unele fiind in forma literei .T, c~lelalte
in ,forma literei L), precum şi faptul că zidurile in L care susţin bazele nr. 5 şi 6 se
găsesc in dreptul pa<;.ajului din palatul Au ..
gustalilor în basilică indreptăţesc concluzia
că palatul (sau clădirea care l-a precedat) C<lmunica cu basilica prin cel puţin .două intrări : intrarea a:, care se află intre bazele
nr. 5 şi 6, şi intrarea [3, ulterior blocaU1, f'itu:ată intre bazele nr. 2 şi .3. N:-ar fi deloc
exclusă existenţa şi a celei de a treia intrări
(intrarea ·r) simetrică cu Jntrarea (j. Reiese~
aşadar, că basilica, în prima ei fază, ave~
două nave : cea de sud, neîmpărţită, şi cea
de nord, împărţită în mai multe incăpel"i (azi
sint ·dzibile patru), poate prăvălii.
·
4. Intr-o nouă fază (nivelu1 general III B),
basilica .-;uferă anumite modificări. Suprafaţa
sa se măreşte foarte puţin, prin .construirea
zidului sudic descoperit in săpăturile lui
C. Daicoviciu, iar nivelul de călcar~ este inăl
ţat, fiind reprezentat de stratul superior de
COC'Ciopesto. Intrarea (3 este blocată (ca şi i~
trarea . y, dacă aceasta a exi!-itat), iar încă
perile din nava nordică desfiinţate, acurr.i
basilica fiind împărţită in dou[l nave mari,
egale. Desigur că abia acum se aşează monumente onorifice în nava nordică, fiind poate
mutate aici din altă parte : aşa t:ie explică de
ce monumente relativ vechi :>e găseau pe ultimul nivel de că1care din basilid\.
3.

Clădi rea

Săpăturile
oraşului
două clădiri.

orul

00 l
efectuate în acest an in interiantic au scos parţial la iveală

Prima clădire, notată 001, ,.<;e află la circa
30 m de zidul nordic al oraşului. ln suprefaţa deschisă aici s-a determinat extremitatea estică a clădirii. Zidul exterior era pre-
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văzut cu contraforturi masive din piatră de
stîncă aflate la 1,58 m unul de celălalt. Lă
ţimea zidului este ,de 1,30 m, i·ar înălţimea
maximă păstrată este de 3,28 m. Temelia
acestui zid este formată pe o înălţime de
0,60 m din piatră măruntă de riu legată cu
pămînt şi, pe o înălţime de 0,30 m, din piatră de 1iu mai mare, legată cu un mortar
slab. Imediat deasupra solului antic, zidul
se îngustează cu 8,5 cm. Aspectul său este
diferit de al temeliei. Miezul zidului este în
opus caementicium cu paramenţi în opus incertum din piatră de carieră. In exteriorul
zidului estic al .clădirii s-a găsit o placă fragmentară de marmură cu inscripţia : M (arcus) Lucius / P(ublius) Ael(ius) H{ammonius], () mare cantitate de cuie, verigi, balamale, oase şi o ţiglă cu şt.arnpila Tertullo et
Sacerdote co(n)s(ulibus) 1 Iul(ius) Alexand(er)
fec(it).
4. Clădirea 002 se află la sud de clădirea
001 şi a fost dezvelită pe o suprafaţă mai
mare decît prima. Intrucit cercetarea ei nu
a f<>St terminată, vom descrie fiecare cameră
in ordinea dezvelirii (fig. 6).
Camera 1 dezvelită parţial 10e află la limita sudică. a construcţiei. Lăţimea încăperii
este de 3 m, iar din lungime s-au săpat 7,6 m
fără a se atinge limita vestică a ei. Zidul
sudic, lat de 0,6 m este construit în opus
incertum din piatră de riu legată cu mortar ;
temelia este mai îngustă cu circa 10 cm. Solul antic se află la o adincime de 1,11 m.
Pe el s-a găsit o mare cantitate d·~ cărbune
şl ·cenuşă, peste care se află un strat gros
de circa 0,45 m de pămînt, cremene sfărî
mată şi oa<>e calcinate. Urmează apoi un strat
de nivelare. De la acest al doilea nivel camera va fi împărţită în două de un zid lat
de 0,45 m de proastă calitate, construit la
2,85 m vest de latura estică a încăperii. Zidul
are menirea de a despărţi pre~urniul aflat la
est de el de restul instalaţiei de încălzire. La
est de zidul transversal s-a găsit o suprpfaţă compactă de cărbune şi cenuşă, mărgi
nită spre sud de un şir de pietre legate cu
mortar, aparţinind probabil cuptorului. Din
stîlpii hypocaustului, aflaţi la vest de zidul
amintit, s-a păstrat doar prima cărămidă de
28 X 27 X 5 cm. Stîlpii erau aşezaţi în 6 rîndm; de cîte 5, la 16-19 cm unul de celăialt,
pe un pavaj de cocciopesto foarte slab. La
2 m vest de prefurniu au .fost construite două
ziduri de piatră cu cărămidă, paralele cu laturile lungi ale camerei, aflate : primul la
0,8 m de zidul sudic şi celălalt la 0,5 m de
zidul nordic. Inălţimoo zidurilor a fost egal<.\
cu înălţimea stilpilor hypooaustului. Suprafaţa dintre ziduri, largă de 0,95 m, era pavată cu cocciopesto, în timp ce spaţiul aflat
între zidurile interioare şi pereţii camerei ~m
fost umpluţi cu moloz. Peste nivelul format

aceestă umplutură, de vîrfurile stîlpilor
de coama zidurilor, s-a aşternut pavajul
încăperii din care s-a păstrat o porţiune redrusă în partea de sud-vest. El constă dintr-un rind de piatră măruntă de riu pusă în
dungă, peste care a fost turnat un strat de
cocciopesto. Grosimea totală a sa ·era de
0,2 m. In felul acesta, o parte a încăperii ră
mînea neîncălzită pe dedesubt.
Camerei 2 i s-a delimitat zidul Yestk Şi,
pe o lungime de 8,4 m, zidurile nordic şi
sudic. In ultima fază a camerei, s-a construit
la extremitatea ei vestică, un zid lat de
0,95 m aşezat pe un strat de cultură gros
de circa 20 cm, pigmentat cu mortar şi cără:...
midă. Zidul conţine în structura sa cără
midă, ţiglă, fragmen:te de marmură şi mai
ales piatră de riu legată cu un mortar slab.
Interesant este. faptul că în interiorul zidului s'"-au găsit fragmente de tencuiollă pictată
(roŞu, verde, albastru, ga'lben, maron, negru).
Pe rmul din fragmentele de tencuială au
putut fi citite literele ETA, pictate. Acest
zid obturează gura unui cuptor pentru i.nsta1aţia de incălzire din faza a III-a a camerei 8 (vezi mai jos): In stratul de dărîmătură
din camera 2 s-a găsit un bogat material ce~
rani~c, oase, un ac de cusut din os şi Uri
fra·gment de ţiglă cu ştampila : Tertullo · et
Sacerdote co(n)s(ulibus)/Iu1(ius) Alexand(er)
fec(it). In uitima fază a camerei s-a desco-perit, la 0,79 m sud de zidul nordic al încăperii,
un canal larg de 0,28 m, păstrat pe o lun..;
gime de 2, 7 m. Pereţii canalului erau din că
rămizi înguste prinse cu mortar. La 3,6 m
est de zidul vestic canalul a traversat o platformă dintr-un· singur rind de piatră şi că
rămidă cu mortar, lată de 0,87 m şi lungă de
1,83 m. Extremitatea sudică a platformei se
adosa · la un şir de pietre legate cu mortar,
aflaJte la 3,8 m de zidul vestic şi la 0,6 m de
zidul sudic. Şirul de pietre este de fapt la'tura nordică a unui canal. Latura sudică a
canalului începe la 3 m de zidul vestic, are o
lăţime de 0,16 m şi este lipită de zidul sudic al camerei. Deschiderea canalului, pavat
cu un strat de 10-12 cm de mortar, este de
45 cm. Latura nordică a lui a fost placată cu
cărămizi de 28 X 13 cm, placaj oare se păs-'
trează pe o lungime de 0,58 m. In dreptul
său lăţimea canalului (proba:billăţimea reală
a sa) este de 0,26 m. Canalul şi platforma
descrisă mai sus sint aşezate pe un strat de
nivelare din pămînt negru, bogat în fragmente reramice, cuie, oase etc. : acelaşi strat
pe care este aşezat şi zidul tirziu din partea
vestică a încăperii. Sub acest strat de pămînt,
gros ·aici de 22 cm, a . apărut o platformă
(pavaj ?) de ţiglă şi cărămidă cu mm-tar de
o consistenţă foarte slabă. Platforma pare
să intre sub canalul lipit de zidul sudic al
încăperii. Intr-un sondaj efectuat prin plat-
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la 0,10 m sub baza acesteia a apărut
un strat compact de piatră măruntă. Acesta
este probabil primul nivel al camerei. Zidul
nordic al încăperii, lat de 0,6 m, se adosează
zidului sudic al camerei 4, astfel incit peretele despărţitor dintre cele două camere are
o lăţime de 1,28 rn. Prin urmare, in stadiul
actual al cercetării camera 2 pare să fi avut
patru faze de funcţionare, In faza a III-a ea
adăposteşte şi prefumiul camerei 8. ln faza
a IV-a acesta este desfiinţat prin construirea
zidului tîrziu.
Camera 3, de 5,15X3,15 (?) m, are zidul
nordic lat de 0,6 m construit din blocuri de
gresie fasonată de 62 X 32 X 55 sa. u 71 X 46 X
X 32 cm. Blocurile sint aşezate pe un zid diln
piatră de rîu cu mortar, înalt de 0,40 m, lîngă
care (în exteriorul clădirii) a apărut pe
alocuri o pLatformă de piatră acoperită cu un
strat de cocciopesto cu o lăţime maximă de
0,63 m. Zidul estic al camerei este din piatră
de rîu, avind iJ.a 1,55 m de la bază un rind de
cărămidă. Paramentu1 interior al zidului vestic nu a putut fi determinat. cu certitudine:
La 2,25 m de liqtura de nord incăperea este
traversată de un canal lat de 0,63 m, avind
peretele sudic, placat cu cărămidă iar pe cel
nordic tencuit.rCanalul a traversat probabil
zidurile de pe direcţia est-vest, făcînd legă
tura între un eventual prefumiu din exteriorul clădirii şi suspensura camerei 4.
Camera nu a avut aceeaşi înălţime pe intreaga suprafaţă, canalul hn.părţind încăpe
rea în două sectoare, ambele cu un pavaj
puternic de cocciopesto. Diferenţa dintre cele
două sectoare este de O, 74 m, sectorul sudic
fiind mai înalt. ln acest sector s-a efectuat
un sondaj şi s-a observat urm[ttoarea t>tratigrnfie : cocciopesto (0-0,10 m), umplutură
de piatră amestecată cu ţig'l.ă, cărămidă şi
olane (0,10-0,44 m), bolovani de riu d~ talie
mijlocie cu nisip şi pietriş (0,44-1,02 m),
strat compact de ţiglă şi cări\midă (1,021,19 m), piatră de rîu de talie mică, pe alocuri
cu pămînt negl"U (1,19-1,90 m). Ultimul
strat e mai gros, dar din motive de securitate nu am continuat sondajul. ln al doilea
strat de ţiglă şi cărămidă s-a găsit o cără
midă pătrată cu unT imprimat.
C'amera 4 are dimensiunile de 2,9 X 2, 70 m.
Zidurile nordic· şi estic se păstrează pînă la
înălţimea rîndului de cărămidă amintit la
zidul estic al camerei 3. Se pot observa în
mortar amprentele cărămizilor. Temelia zidurilor încăperii este înaltă de 0,90 m şi este
construită din piatră de 1iu legată cu pămînt.
Camera el'a prevăzută cu hypocaustum. Din
păcate,
nu s-a păstrat decit suportul
din cocciopesto al pilonilor instalaţiei. Pe
acest nivel s-au descoperit amprentele unor
tuburi cu diametrul de 0,28 m, care jucau
rolul stilpi1lor ·hypocaustului. S-au putut dis-

tinge 3 şiruri de cîte 5 tubmi şi începutul
unui al patrulea şir. Centrele tuburilor se
află la o distanţă de 0,40-0,58 m unul de
celăl1alt. ln dărîmătura ·aflată pe paV'aj s-au
descoperit fragmente de tuburi, de tegulae
mammatae, ţigle, arsură şi foarte puţină ceramică. Paralel cu latura nordică s-a .efectuat
un sondaj cu următoarea stratigrnfie : cocciopesto (0-0,10 m), pi,atră de râu (0,100,25 m), umplutură ele cărămidă şi ţiglă
(0,25-0,67 m), strat de pămînt negru afînat
cu numeroase fragmente ceramice, cărbune,
bucăţi de cărămidă (0,67-0,85 m), pămînt
gras, negru (sol antic 0,85-1,07 m) şi pă
mînt virgin ..In stratul de cărămidă s-a găsit
o ţiglă cu ştampila : LEG IIII FF.
Camera 5 (2,86 X 2,23 m) ·are o formă absidată. De fapt, se pare că s-au unit printr-un zid semicircular colţul nord-estic al camerei 3 cu zidul exterior al camerelor 4 şi
6, în dreptul peretelui desp[trţitor al celor
două camere. Zidul semicircular are o lăţime
maximă de 0,8 rn la nivelul pavajului. Nivelul superior 'al zidului avea o înălţime de
0,60 m. Camera a fost pavată cu un strat
foarte dur de m::>rtar amestecat cu bucăţi de
cărămidă şi piatră gros de 0,54 m aşezat la
rindul său pe un ~lt pavaj din pi•atră de riu
pusă în dungă înecată în mortar, imposibil
de dislocat. Pe niv~lul superior s-au găsit
fragmente de tencuială pictată.
Camera 6 are lăţimea de 2,95 m şi a fost
cet·cetată spre est pe o lungime de 2,20 m.
Au fost surprinse două niveluri. de cCilcare.
Primui nivel, imediat sub ~olul actual, este
un pavaj de cocciopesto gros de 2 cm, aşe
zat pe un strat de piatră pusă in dungă, gros
de 10-12 cm. Acesta pare a fi un nivel de
reparaţii. Sub el s-a găsit un pavaj construit
in acelaşi fel, care se ·află la nivelul stratului
de cocciopesto in camera 4. Zidurile inc[tperii 6 sînt identice cu cele a~e camerei 4. Exteriorul zidului nordic al oamet·ei a L>st tencuit şi vop~it in roşu. La - 0,5 m de la nivelul actual al zidul:ui, pe o lăţime de 1,15 m,
a apărut o platformă de piatră de riu legată
cu mortar, un bloc de gresie fasonat incastrat
în extremitatea nord-estică a ei. Perpendicular pe acest bloc s-a descoperit, pe o lungime de 1,29 m, un alt zid, a cărui de:~tinaţie
urmează a fi stabHită în campania viitoare.
Camera 7, latc"1 de 3 m, a fost dezvelită pe
o lungime de 5 m (est-vest). Stratigrafia inc[lperii este deranjată. Camera este împăr
ţită in două sectoare pe di.f"ecţia est-vest de
un zid de cărămidă lat de 0,75 m şi păstrat
fragmentar. Sectorul n01·dic are un pavaj
din mortar alb, iar cel sudic din cocciopesto.
Resturi[e unui zid de cărămidă, probabil anterior zidului vestic al camerei, au fost surprinse in partea de vest a încăperii. Camera
era străbătută de două canale care se intil-
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nesc aproximativ in punctul în care zidul de
le traversa. Primul canal, orientat
SV-NE, trece prin zidurile de sud şi de nord
ale camerei. Al doilea canal, orientat nordsud, traversează zidul sudic al încăperii şi
se întilneşte cu primul. In extremitatea sudvestică a suprafeţei săpate s-a găsit un zid
lat din piatră de riu al cămi rost a rămas
deocamdată neclar.
Camera 8 a .suferit trei reamen~ajări consecutive, ceea ce presupune patru faze de
funcţionare, prima fiind deocamdată slab
documentată. In fazele II şi III dimensiunile
încăperii erau de 2,95 X 3, 70 m.
Intr-un sondaj executat în partea de nm·d
a camerei s-a sueprins p·rimul nivel prevă
zut cu instalaţie de hypocaustum (nivelul II).
Stilpii erau montaţi pe un pavaj din ţiglC1
şi cărămidă aşezat pe un strat de ni<>ip cu
piatră şi mortar gros de 0,35 m. Sub acest
ultim strat a mai fost surprins un pavaj de·
piatră, aflat la 0,90 m ·sub stratul de cără
mizi. Nu cunoaştem încă nici grosimea şi
nici destinaţia pavajului de piatră, dar bă
nuim că el ar reprezenta faza I a încăperii.
Gura cuptorului hypocaustu1ui ,se află în partea de nord a camerei, avea o deschidere de
0,46 m şi a fost construită din cărămidă. Un
zid lung de 2,20 m surprins in exteriorul
clădirii,paralel cu zidul vestic al ei, putea fi
uriul din pereţii prefurniului. La un moment
dat se renunţă la instalaţie şi camera este
umplut<'\ pe o înălţime de 0,5-0,6 m cu pă
mînt galben amestecat cu var, acoperit cu
un strat subţire de cocdopesto. Această umplutură. va fi baza unei noi suspensuri, prefurnlul este construit in camera 2, iar gura
.sa largă de 0,59 m este practicată prin zidul
estic al încăperii 8 in extremitatea sa sudic[\.
Hypocaustul avea 35 de stilpi aranjaţi in
7 rinduri de cite 5. Stilpii constau dintr-o
baza de cărămidă de 28 X 28 X 7 cm pe care
era prins cu mortar un tub cu diametru! de
24 cm. Cu ocazia ultimei am~najări a camerei se renunţă definitiv la instalaţia de îrfcălzire. Cuptorul este desfiinţat, iar gura ~a
spre camera 8 e blocată de un zid lat de
0,95 m (vezi came1·a 2). Zidul estic al ei va fi
demolat pînă la nivelul pavajului, extins şi
deao:;upra sa. Dimensiunile camerei devin
acum 3,6 X 3, 7 m. Zidul nou construit va fi,
pe o lungime de 2, 75 m, zidul estic al încă
perii. Probabil în colţul de nord-est r[lmine
un intrînd de 0,7 X 0,95 m. Pavajul ultimei
faze este gros de 0,22 m şi se păstrează pe
o suprafaţă de 1,9 X 0,53 m in partea de est
a camerei.
In partea de nm-d-vest a clădirii descrise
s-a deschis o suprafaţă de 5,2 X 4,5 m, măr
ginit4 la est de camera 3 şi la sud de camera 1. La o distanţă de 1,3 m de zidul vestic al clădirii, paralel cu el, a apămt un zid
cărămidă
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piatră de riu. La colţul nord-vestic ul
clădirii zidul o coteşte spre est, adosîndu-se
peret~lui de vest al camerei 3. Aici zidul are
un pandant construit in acelaşi f~l. la o distanţă de 0,37 m, formind; de fapt, un canal.
Canalul coteşte la circa 1,2 m vest de colţul

sec de

clădirii spre nord-vest. In partea opusă urmează o direcţie tangentă pe absidă spre
nord-est. Ramura paPalelă cu zidul vestic
al clădirii, căreia i s-a găsit doar o singură
latură pare să înceapă în dreptul prefurniului din faza a II-a a camerei 8. Canalul a
fost săpat in stratul de moloz şi dărîmătură.
In interiorul său s-a găsit nisip şi moloz fin.
La vest de camera 8 s-a profilat o alU1
încăpere (9) care va fi sf1pată in 1980.
Din cercetările efectuate pînă in prezent
r-eiese că iniţial a fost construită partea de
sud a ~lădirii; cuprinzind încăperile 1, 7, 8,
9, 2. La acestea ·se adaugă apoi camerele 3, 4,
6, iar in ultima fază se construieşte incăpe
rea 5.
Ipoteza formulată de. noi se bazează pe
faptul că în primele camere s-au găsit faze
mai vechi şi amenajări consecutive. care nu
au fost surpdnse în celelalte încăperi. Apoi,
nivelul bazei hypocaustului din a II-a faZc'i a
camerei 8 este cu circa 0,80 m mai jos decît
nivelui bazei hypocaustului camerei 4. Faptul că zidul suqic al camerelor 4 şi 6 se adosează zidului nordic al încăperii 2 poate fi
o altă dovadă a unei faze diferite. Nu ne
e<>te încă clară relaţia dintre zidu! vestic al
camerei 3 şi zidul nordic al eamerei 8.
Canalul este ulterior şi camerei absidate
pe care o ocoleşte. Din păcate, acestei cronologii relative nu i se pot adăuga elemente
sigure de cronologie absolută. Un moment
oare ne su€,rerează o reparaţie a ,aripii sudice
şi, prin extensie, construcţia noii aripi poate
fi ţigla cu ştampila : Tertullo et Sacerdote
co{n)s(uHbus)/lul(ius) Alexand(er) fec(it) datat<i in anul 158:1•
5. Cuptoarele de ars cărămizi. Cu prilejul
unor. lucrări de desecări efectuate în hot,arul
comunei Sarmizegetusa, la circa 300 m sudest ele ol'aşul antic, au fost descoperite două
cuptoare .de ars ciirămidă.
Primul cuptor are dimensiunile de 3,6 X
X 3,2 m. Se păstrează camera d~ ard....-..re pinii
la înălţimea grătarului distrUIS, probabil, de
lucd1rile agrieole. Ea este impărţită in dou~1
focare de un .perete median. Grătarul era aşe
zat pe 7 arcuri succesive din cărămidă. Gura
cuptorului avea doi piloni, de-o parte şi cealaltă, de 1 X 0,4 m, cu o deschidere intre ei de
0,90 m.
Al doiJea cuptor, asemănător cu primul,
este mai prost conservat. Dimensiunile sale
erau de 3,63 X 2,20 m. Gupa .cuptorului măr
ginită de piloni (0,75 X 0,35 m) era largă de
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m

0,75 m şi înaltă de 0,67 m.
partea opusă
gurii cuptorul avea un picior de susţinere.
Cuptoarele de ars ceramică au fost descoperite cu prilejul aceloraşi lucrări de desecare
la est de oraşul antic. Starea de conservare a
lor este precară. Unul din ele era de formă
ovală, iar celălalt, probabil, circular (fig. 7).
Cuptoarele descoperite în vara anului 1979·
la Sarmizegetusa vor forma subiectul unei
comunicări sepa:rrate.
NOTE
1 H. Daicovidu şi colab., Sargetia, 11-12, 1975,
p. 235-241 ; idem, Sargetia, 14, 1979, p. 139-154 ;
idem, în Materiale şi cercetări arheologice, a XIII-a
sesiune de rapoarte, Oradea, 1979, p. 231-233.
:. C.
Daicovieiu,
Dacia,
3-4,
1927-1932,
p. 5:.18-540.
:: N. Branga, Sargctia, 11-12, 1975, p. 87.

LE5 FOUILLES DE 1979

A ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
Rf:SUM:f:
Les fouilles de 1979 se sont concentrees surtout
l'interieur de la ville antique: dans le forum
et la basilica forensis, ainsi qu'au lieu dit "Grohotea Tornească", ou l'on a commence ă fouiller
deux grands edifices, appeles conventionnellement
001 · et 002. Cn a entrepris aussi une fouille en
dehors de la ville pour sauver de la destruetion
deux fours de briquetiers et deux fours de potiers.
1. Les fouilles du forum (fig. 1-2) ont mis au
jour les traees d'une route bordce de construetivns
en bois, anterieures ă la construction du mar sud
de la basilique. Apres la destruction par le feu des
baraques en bois, toute la zone, incluse dcsormais
dans le forum, a ete nivclee et pavee. Le pavage
de gres porte les traces. d'une reparation qui a
(•levi• lf' nivf'aU du sol. Un canal en blocs de !'aleaire eourt sur le cilte nord du forum, lE' long
du mut· sud de la basilique.
2. La basilique (fig. 2-4) a etc precedce elle
aussi par des constructions en bois, detruites a la
suite d'un incendie. L'inventaire relativement pauvre et tres fragmentaire de ce niveau (niveau geă

neral I) suggere un abandon volontaire des constructions mentionnees, qui peuvent etre regardces
soit comme des baraques du camp Iegionnaire anterieur ă la viile, soit conune des baraqucs appartenant a la phase initiale de la viile meme.
Apres la destruction des baraques le niveau
du sol a ete eleve de 20 â 30 cm grace ă unc
couche de remplissage. Sur la nou~elle surfacc
(niveau general Il) on a erige une construction
pavee de cocciopesto, qui occupe presque toute la
largeur (mais non la longueur) de la future basilique. La paroi sud de cette oonstruction a etc
identifiee sous le mur sud de la basilique, tandis
que la paroi nord etait constituee par le mur sud
d'un edifice qui fera place, ă un certain moment
au Palais des augustales. Il n'est pas exclu toute~
fois qu'on ait afaire a un seul edifice comprenant plus.ieurs pieces, qui occupait partiellement
tant la place de la future basilique que celle du
futw-e basilique que celle du futur Palais.
La construction pavee de cucciopesto a ete remplacee, sur une surface plus grande, par la basilica
forensis. Dans sa premiere phase (niveau general
III A), la basilique avait deux nefs, dont une (la
nef nord) etait. divisce en plusieurs pieces (quatre
S:?nt encore visibles), peut-etre des boutiques. Enhn, dans une phase ultcrieure (niveau general
III B) la basilique subit certaines modifications.
Sa surface s'accroit quelque peu et le niveau de
son pavement s'eleve. Les pieces de la nef nord
sont demolies. la basilique ctant maintenant divisce en deux grandes nefs egales.
3. L'edifice 001 se trouve dans la viile ă environ 30 m du mur nord de celle-d. On a' dega·ge
l'extremite est de l'edifice, dont le mur exterieur
(haut aujourd'hui de .3,28 m et large de 1 30 m)
etaiţ prevu de contreforts. Pres de ce mw-, â l'exterieur de l'edifice, on a trouve une plaque fragmentaire de marbre portant 11nscription M(arcus)
L(ucius)IP(ublius)
Ael(ius)
H{ammonius],
une
grande quantitc de clous, anneaux et gonds e•
fer, <tin~i qu"unc tuilc avec l'estampllle Tertullt
et Sacerdote co{n)s(ullbus)l Iul(lus)
fec(it), da table en 158 de' n. ere.

Ale:rand(er

·
4. L'edifice 002 se trouve immedintement au
sud du 001 (fig. 5). On a pu ctablir que dans une
premiere phase on avait construit seulement sa
partie sud, comprenant les pieees N"" 1, 7, 8, 9 et 2.
On ajouta plus tard les pieces N"' 3, 4 et 6, et pendant la dernit!re phase on construisit la piece N 5.
5. Les fours de briquetiers et de potiers (fig. li)
ont etc dccouverts par hasard â envlron 300 m
sud-est de la ville antique. Les rcsultats de la
fouille seront publies st"•parcment.
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Cercetări

arheologice la Ghirbom

Corn. Berghi"' jud. Alba

In 1979 s-au ctmtinuat cercehirile în locul
"Intre Veli" de la Ghirborn, unde, după cum
am mai menţionat, a fost identificată o întinsă aşezare romană, cu caracter rural, aflată
in tei·itoriui centrului urban de la Apulum.
Cercetarea noastră a urmăiit în acest an
două obiective· Şi anume :-;tabilirea limitei
nordice a aşezării romane depistate aici in
campaniile precedente, precum şi investigarea ·malului drept al pîrîului Hamboc; pentru a se stabili dacă staţiunea·· romană, con:..
temporană cu cea surprinsă iniţial, se întindea şi in această zonii. Vom prezenta, in cele
ce urmează, in mod s:uccint, rezultatele Ja
cat·e am ajuns.
1. In cadrul primului obiectiv au fost trasate douii secţiuni, orientate E-V, cu dimensiunile de 15 X 2 m. (S IX/1979) şi 20 X 1,5 m
(S X/1979) plasate la limita sudică a actualului sat. In ambele secţiuni a fost surprins
nivelul roman, contemporan cu cel din anii
precedenţi, constind
din noi construcţii a
căror temelie din piatră de riu, păstrată din
loc in loc, era distrusă şi, in parte, deranjată
de desele lucrări agricole efectuate, an de an,
in acest loc. S-a descoperit o nouă loC'llinţă
romană, a patra de la inceputurile cercetărilor noastre, cu substrucţii din piab·ă de ri~
deac;upra cărora se înălţa zidul propriu-zis
din cărămidă. Menţionăm că multe fragmente de d'H·ămizi şi ţigle romane au ape:\rut
pe intreaga suprafaţ<\, atît pe locul secţiuni
lor trasate de noi, cit şi in apropierea acestora. Astfel, in carourile centrale ale .secţi
unii X şi in cele dou[t casete deschise ele-o
parte şi alta a fundaţiei am găsit in situ porţiuni din pavajul locuinţei, alcătuit din ţigle
romane cu dimensiunile ele 40 X 25 crn.
Inventam! noii locuinţe, recent descoperite, destul de se:\răcăcios dealtfel, este format din fragmente ceramice specifice, in
special vase de provizii din ceramic<\ de cu-

loare roşie-caramizie, pil'Oane din fier cu
miezul corodat, precum şi un picior de fibulă din fier, P.revăzută in locul d·~ fixare
al virfului acului cu un miez din bronz. Un
alt obiect din bronz, de formă circulară, re·alizat din sîrmă imp1etită a fost găsit intr-un
vas de provizii, păstrat fragmentar, aflat
chi'ar pe pavimentul clădirii sau a uneia din
camerele loc"Uinţei. Din loc in loc, .<;-au recupemt mai multe bucăţi din zgură de fier, de
a<;pectul turtelor, pe care le punem în legă
tură cu un eventual atelier local de fieră
rie(?) din păcate nedepistat arheologic. La fel
ca şi in secţiunea VII/1978 şi in S X alături
de inventarul roman s-au descoperit cîteva
fpagmente ceramice specifice epocii medievale, aparţinînd unei aşezări feudale din secolele XI-XII, semnalată şi in campaniile
anterioare şi distrusă de lucrările agricole.
Ţinînd seama de rez-uitate, considerăm că
cercetarea din anul 1979 a reuşit să contureze limita nordică a aşezării romane, limită
ce coincide, în linii generale, actualei zone
sudice a satului Ghirbom. Facem această
afirmaţie avind in vedere că in campaniile
din anii 1974 şi 1975 .s-au identificat celelalte
limite ale aşezării antice, ce .se întindea pe
o suprafaţă de circa 500 X 180 m.
2. Cercetarea de pe malul drept al pîrîului Hamboc, concretizat<\ prin două secţiuni
şi o suprafaţă ne-a permis următoarea constatare. In primul rind faptul că staţiunea
romană s-a întins pe ambele maluri ale pîrîului, dovadă fiind marea cantitate de ţigle
şi cărămizi romane vizibile şi astăzi pe teren.
In al doilea rind cercetarea noastră a dovedit, cel puţin in locul secţiunilor, o masivă
refolosire a materialului tegul,ar roman. Astfel, in suprafaţa dintre cele dO'Uă secţiuni
s-a descoperit o locuinţă de tip semilbordei,
de formă ovală, cu dimensiunile de 6 X 4 m.
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Fig. 1. Ghirbom, jud. Alba. Profil stratigraf!ic al unui bordei din

Conturul bordeiului s-a făC'llt în baza citorva
bolovani, utilizaţi în zonele marginale ale
con trucţiei. Materi'a lele arheologice rezultate date'ază din secoll.ele III-V e.n. şi ele
constau din ceramică cenuşie, lucrată la
roată. Pe pereţii oalelor şi mai ales pe cîteva
din buzele fragmentare se păstrează decorul
specific, adică linii paralele drepte şi în v•ail
incizate înainte de ardere. Din stratul de arsură, provenind de la acoperişul bordeiuiui,
alcătuit din ţigle romane reutilizate, au mai
ieşit la iveală o rîşniţă din tuf vulcanic, fusaiole din lut şi una din pLumb, precum şi un
pieptene dublu, prevăzut cu nituri din fier,
des întîlnit ~n aşezări similare, datate în secolele IV-V. Unul din fragmentele ceramice reţine atenţia în mod deosebit. Este

secţiunea

A.

vorba de un fragment dintr-un va de provizii cenuşiu, lucrat la roată, datînd din epoca
romană (dimensiuni actuale 7,5 X 7 cm) pe
care înainte de ardere s..;au incizat emne
dentiforme care dau impresia unui evenbual
fragment de text scris cu mîna sau a unui
semn-marcă de olar (?). Rămîne ca eventuale analogii sau sugestii, pe care le aşteptăm,
să confirme sau să infirme dacă a'ITem de a
face cu un fragment c~ inscripţie, au cu
alte semne.
Bordeiul descoperit şi materialele arheologice de secolele III-V e.n. adaugă staţiu
nii arheologice din satul Ghirbom un aspect
inedit, deoarece pînă . în ,prezent aici nu s-au
depistat în cadrul unor cercetări sistematice
aşezări care să aparţină, din punct de vedere

2

3

Fig. 2. Ghirbom, jud.
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cronologic perioadei imedi-at următoare pără
sirii provinciei Dacia.
3. in cadrul s_ecţiu_nii X/1979 pe care am
amintit-o anterior, a mai apărut şi un nivel
preistoric, atestat ele cîteva fragmente ceramice neolitice, în mare parte atipice, nivel
ce ar putea corespunde locuirii Turdaş, surprinsă în săpătura din 1978.
Acestui nivel
neolitic îi putem atribui !j\Î resturile (puţine)
de chirpic provenind probabi-l de la o vatră
ele foc, aflată la o adîncime de O, 75 m in
capătul de est al S IX, alături de alte fragmente ceramice atipice: Este imperios necesar ca în această zonă să fie continuate să
păturile pentru a lămuri problema nivelului
neolitic (aceeaşi aşezare Turda:ş cUn 1978 saru
o alti"t locuire ?).

RECHERCHES ARCH~OLOGIQUES
A GHIRBOM (COMM. DE BERG}JIN,
D~P. D'ALBA)
RESUME
Les recherches archeologiques de Ghirbom,
effectues, dans un habitat de l'epoque romaine,
ont mis aussi au jour des huttes du IV-VI siecles
de n.e., ou on a reutilisc des materiaux provenant
de la couche romaine.
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Ghirbom, dep. d'Alba. Profil stratigraphique d'une hutte de la section A.
Fig. 2. Ghirbom, dep. d'Alba. 1-2 peignes en
os; 3 object.
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Săpăturile arheologice şi lucrările

de restaurare şi conservare executate
la PoroliŞsum (Moigrad)

ln anul 1977 au fost reluate săpăturile arheologice şi cercetările d.~ teren in marele
complex arhealogic de la Moigmd (Pomlissum)1. In lipsa şi imposibilitatea executării
unei ridicări topografice prE!'alabile (care să
permită o earoiere sistematică pentru cercetare), datorită costului ddicat şi întinderii
mari a complexului, teritoriul cunoscut pînă
in prezent al lui a fost împărţit in mai multe
unităţi. Ca unitate de referinţă, in rap0rt cu
care se poat.:'! acum preciza pCJziţia tutumr
celorl•alte, a fost ales c.a-;trul roman de pe
dealul "Pomet". Unităţile care compun complexul roman constau din fortifioaţii (A-H :
castrele de pe "Pomet". "Citet·a". burglllile
(sau castella) de la Brebi, castrul de antrenament de sub ,.Citera", valul ele ap<:1rare, zidul de piatră şi turnurile), obiecti\·e din. oraş
(amfiteatrul, baia, palestn~le, drumul, clădi
rile situate pe diferitele tet·ase : I-0) şi cimitirele (P).
Raportul de faţ<'l cuptinde lucrării~ executate numai la două din aceste unităţP : A.
Castrul roman de pe dealul "Pomet" ; N. clă
dirile situate pe "terasa sanctuarelor" situată
la N de castrul de pe "Pomet" lîngă intrarea
din partea de Nord-Vest a complexului.
Aceste dou<"1 unităţi şi drumul roman au fost
stabilite ca obiective ale cercetCtrilor în primii trei ani de săpături arheologice.
A. La castr11l ronwn de pe ,.Pomet" au fost
executate în anul 1979 urmC1toarele lucrări :
a. identificarea traseului (duetului) zidului
de incintă din piatră pe latura de Nord-Vest
(la Vest de porta sinistra; identificarea intregii laturi de Sud-Vest a ca<>trului; identificarea tt·aseului laturii de Sud-Est la Sud
de porta dextra. b. identificarea şi dezvelir;:a
turnului din colţul de Vest; c. identificarea
şi dezvelirea porţii decumana ; d. dezyelirea
viae principalis pe porţiunea dintre principia
şi porta dextra. Pentru prima grupC1 de lucrări au fost executate secţiunile 43-49 ;
50-60 şi respectiv 61-----B7. Toate secţiunile
executate pe incintă au fost distanţate între

ele cu 20 m : lungimea lor nu a depăşit 7 m,
i.at· lăţimea 1,50 m ; scopul lor a fost exclusiv limitat la determinarea zidului de incintă.
Un număr de patru secţiuni, 39-42, au fost
executate pe latura de Nord-Est între colţ şi
porta praetoria pentru a determina zidul şi
traseul lui pe latura aceasta.
Un al doHea grup de secţiuni 69 (69 a+
69 b+69 c) cu lungimea de 10 m şi lăţimea de
2 m au fost executate peste colţul de Vest ;
dezvoltate ulterior intr-o casetă ele au dus
la dezvelirea integraU1 a turnului de colţ.
Ultimul grup de secţiuni 68 (G8 a, 68 b,
fi8 c) prima paralel<\ cu incinta .şi la 5 m în
spatele ei ; celelalte casete dezvoltate peste
hastionul de v.~st, spaţiul porţii ~i bastionul
de Sud. Dezvoltate apoi intr-o caset;\ au permis dezvelire•a în intregime a porţii clecll11W!W.

Secţiunile tra-;ate pe.;te zidul de incint.C1,
in continuarea unei sedi începute în anul
1!)77 au permis pentru prima dată stabilirea
unui plan cu dimensiuni relativ sigure al
castrului de pe "Pomet" : 230 X 300 m. Este
acum sigur că aceast[l fortificaţie este cea
mai mare dintre ca-;trele pentru trupe auxiliare din Dacia. S-au confirmat fazele de construcţie ale castrului stabilite ele săpăturile
anterioare: 1• Mai ales !'-a confirmat în aceast<i
et.apă faz·a de repat·aţii de pe la mijlocul secolului III e.n., identificindu-se in secţiunea
63 inscripţii şi monumente sculpturale încastrate în zidul de incint<1 reparat. Inscripţiile datează din primele d:>Uă decenii ale secolului ~i pmvin din cimitirul palm,vrenilor.
Zidul de incintă nu are grosime·:1 egală pe
toate laturile; ea variaz:i. între 1,50-2,80;
p1·obabil aspectul terenului a influenţat modul de construcţie al zidului. Porta decumana este o poartă simplă ; cu bastioane cu
ieşind semicircular. Lărgimea ei este de
4,25 m, in spaţiul porţii păstrindu-se foarte
bine dalele din piatră a'le drumului. Bastioanele s-au conservat bine. In porţiunea
semirotundă a bastionului de Sud qu fost
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POROLISSUM (MOIGRAD)

FUg. 1. Porolissum. Planul castrului de pe "Pomet".

f

gă

ite fragmente arhitecturale zidite. Intră 
rile in bastioane se aflau pe 1atul'q int·erioară
(din spate). Stratul de locuire din interior nu
a fost deranjat decît ele secţi unile longitudinale pe tum trasate de A. Radn6ti în 1943
(lungi de 3 m şi l-ate de 0,50 m). ·Turnul de
colţ are plan trapezoidtal ; în interior ul să u
strat11I ele locruir·e a fost dis trus de- lucrările
agricole, mai ales datorită faptului că se află
în pantă. In valul de pămînt secţionat lîngă
turn a fost găsit un tub de conductă de apă.
Prezenţa lui aici sugerează
do:..tă lucruri :
a. fie că în acest punct undeva se afla un
loc ele scurgere pentru apa din castru adunată în timpul intemperiilor ; b. fie că valul
de pămînt a fost construit la o dată cînd

existau deja constr ucţii şi amenajări f'ociale
la Porolissu m.
In centrui castrului dezvelirea drumului
principalis (partes dextra) s-a făcut prin secţiuni succesive. Drumul se păstrează bine
numai în porţiunea din faţa comandamentului (principia) şi în porţiunea sa din partea
de sus a pantei ; o porţiune bine păstrată este
cea din spatele porţii principalis dextm. Au
fost identificate zidurile unor clădiri (probabil barăci) aflate în praetentura.
II. N. Clădirile aflate pe terasele de la
Nord de castrul de pe "Pomet" (Terasa sanctuarelor). In anul 1979 au fost execut>ate următoarele lucrări : toate între cele două clă
diri (N 1 şi N 2) identificate, dezvelite şi conservate deja anterior ;, secţiunile 3 şi 4 exe-
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cutate perpendicular pe drumul roman distanţate între ele cu 5 m ; secţiunile 5 şi 6
executate paralel cu drumul roman distanţate între ele cu 5 m. Pe direcţia altarului
clădirii N 2, peste construcţiile identificate
şi peste groapa aparţinătoare de altar au fost
executate 9 casete (nr. 11-19) care au identificat în intregime sau parţial obiectivele
cercetate.
Secţiunile şi casetele au identificat pe
această terasă mai multe obiective : a. drum
pavat de la templul N 2 pînă la altar; b. un
alt drum dintr-o fază tirzie a templului spt·e
drumul principal ; c. altat·.ul ; d. gmapa in
care se a!'uncau restudle menajere ale activităţilor rituale de la templu ; e. o clădire
N 3 datînd dintr-o fază timpurie (inceputul
secolului ·Il e.n.) ; f. valul de apărare al oraşului, cu şanţ (construit peste ruinele eli,.
dirii N 3) ; g. clă.dit·ea N 4 datată tîrziu (co-nstruită peste valul de pămint) ; h. a fost identificată şi o groapă rituală situată lîngă clă
direa N 1. Cercetarea acestor uitime patru ·
obiective nu a fost încheiată. Din acest motiv nu se ,pot exprima încă limpede toate a'ipectele croriologice ale evoluţiei construcţiilor din această parte a terasei .. In orice caz
sucoesiunea in timp a acestor construcţii lasă
să se întrevadă o permanentă, acţiune de
construcţie, determinată probabil de qezvoltarea econo~ică şi deci. şi (lemografică: a ma,..
relui centru din nord-vesţtil provinciei. Ma- ,
terialul arheologic nu· a fpst nici el studiat
in intregime încă aşa că nu permite precizări
(din partea sa) pentru cronologia construcţiilor.

III. In anul 1979 au fost executate lucrări
de conservare şi restaurare numai la porţile
praetoria şi principales (sinistra şi dextra) ale
castrului de pe "Pomet". Lucrările de conservare au fost mult avant,ajate de faptul că zidurile s-au păstrat in bună stare (in medie
peste un metru de la nivelul antic de căl
care). Pentru lucrări a fost folosită in proporţie de 75o;0 piatra rezultată din dărîmarea
zidurilor antice. Restul pietrei provine din
cariera de la "Măgură" ele unde erau probabil exh,ase piett•ele şi in epoca antică. Restaurarea a con<;tat în ridicarea nivelului zidurilor cu aproximativ 0,25-0,50 m. In cazul
porţii praetoria la care nivelul zidului la bastioane et,a foarte coborit, acestea au fost l'idicate mult pentru a atinge un nivel similar
cu al zidului propriu-zis giisit pe laturile din
spate. De asemenea au fost exeeutate lucrăl"i
de îngrădire a spaţiului restaurat şi conservat in anul 1978 pe o supraf·aţă de cea 200X
XlOO m care constituie primul cadru de expoziţie in aer liber organizat{t de Muzeul de
istorie şi artă din Zalău.

NOTE
,,. Incepind din anul 1979 in colectivul de cercetare şi săpături de la Moigrad a fost inclus şi
Istvan Bajusz de la Muzeul ele istorie şi artă din
Zaliiu. In anul 1979 a lucrat la castrul ele PL'
"Pon1et".
1 Cea mai recentă lucrare cai'e aduJ'lă bibliografie in legătură cu Porolissum: E. Dak6-Al. V.
Matei, ActaMP, 3, 1979, p. 127-129.
2 Un raport lărgit în legătură cu săpăturilc ar1-:eologicc executate la Moigrad (Porolissum) în anii
1977-1979 va fi publicat de E. Chirilă, N. Gudl'a,
V. Lucăcel, Al. V. Matei. ActaMP, 4, 1980 (sub
tipar).
3 M. Macrea şi colab., Materiale, 8, 1962, p. :111 ~i
urm.; E. T6th, Parolissum. Das Castellum in Moigrad, Ausgrabungen von il. Raclnoti, 194:1, Budapesta 1978.

BERICHT UBER DIE IN MOIGRAD
(POROLISSUM) IM JAHRE 1979
DURCHGEJFUHRTEN
ARCHAOLOGISCHEN AU~GRABUNGEN
UND WIEDERHERSTELLUNGS
- UND ERHALTUNGSARBEITEN
ZUSAMMENF A.SSUNG
Die systematischen archaologischen AusgralJungen wurden in Moigrad im Geblet des grossen
Komplexes aus der Romerzeit- Porollssum- im
Jahre 1979 wiederaufgenommen. Mangels einer
vorherigen Topographischen Aufnahme, die undurchfuhrbar war, wurde daw Gebiet des Komplcxcs mit Rucksicht auf Charakter und Lagc in Verhăltnis zu einem Bestimmten Objektiv als Bezichwtgsgrundlage- in mehrere Abschnitte aufgetcilt
Von den 16 so bestimmten Einheiten (Abschnitten ;
A-P) welche Befestbtwtges, stădtische Onjekti \·e
(Amphitheater, Băder, Palăstren, Tempel, Friedhofe,
u.s.w.) umfassen, wurdcn nur drei durch die laufendcn Forschungsarbeiten berilhrt : A. clas Rumerlager auf cler "Pomăt" - Anhohe; K. cler Hiimerweg ausgehend von Einganq in cler Westteil
der Stadt ; N- die auf den Terassen nordlich des
Lagers am Pomet, cler so genannten "Terasse cler
Heiligtumer" gelegenen Gebăude.
Im Jahre 1979 wurden bloss die folgende\' Arbeiten aus,qcfuhrt : A. Am Romerlager vun .,Pomăt'· wurden die GI·aiJWl.(len zur Identifizieruno.:
cler Terassc dcr Umfassunqsmauer an dPr NordWest, Sud-Est- unei Nord-Ost-Seite fortt.:csctzt ; cs
wurden Identifi.ziert und aufgedeckt der Wcstlichen Eckturm, die purta clecumana unei via principalis (der Abschnitt zwischen porta principalis dextra und prlncipia. N. Auf der "Tcrasse
cler Heiligtumer•· wurde der Raum zwischen den
Gebauden N 1 und N 2 ('l'empel) untersw:ht, unei
es wurden Identifiziert : ein Altar und cine Abfallsgt·ube rur die Opferungen Yon Rei-Tempel (N 2) ;
eine Abfallsgrube fUr die Opferungen von Tempel
{?) (N 1) ; zwei Gebaude (N :1 unei N 4) un!l der
innere Vprteidigungswall der Stadt: die letztPren
drei Objcktin~ haben vet·schi<;>denc Zeitstellung. Zu
erst wu1·de N :J errichtet ; iihcr diesen Bau wurde
der Verteidigun.qswall aufgefiihrt ; iiber dcm Verteidigunqswall wurde das Gebaude N 4 errkhtet.
Die Erforschung des Terrains wird ft,•I:tgesPtzt.
Im Lager wurden wiederherstellungs-nnd Erhaltungsarbeiten an des Toren praetoria und J>rincipales (sinistra und dextra} durchgefiihrt ; der Tcmpel-Bezierk wurde eingefrledet und fUr Besucher
vorbereitet.
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Să păturile

din castrul r·oman
de la Feldi()ara

Anul 1979 a marcat etapa finală a săpătu
rilor arheologice executate la castrul roman
de la Feldioara (corn. Ucea; jud. Br-aşov) 1 • Cu
această etapă am incheiat cercetarea acestui
obiectiv, de aşa manieră incit lucrările de
hidroamelioraţii oare urmează a fi executate
aici nu vor găsi terenul şi obiectivele arheologice nepregătite 2 •
In anul 1979 au fost executate următoarele
secţiuni :
- secţiunea 55 (60X 1,50 m) executată in
interior, penpendicul,ar pe zidul de Nord-Vest
şi la 10 m spre Nord de secţiunea 32;
- secţiunea 56 (45 X 1,50 m) executată în
interior, perpendicular pe zidul de Nord-Vest
parnlelă şi la 10 m spre Vest de secţiunea 32 ;
- secţiunea 57 (23 X 1,50 m) ; executată
în interior perpendicular pe zidul de NordVest, parnlelă şi la 20 m spre Vest de secţiunea 56;
- secţiunea 58 (20 X 1,50 m) ; executată
in interior, perpendicular pe zidul de NordVest, paralelă şi la 20 m spre Vest de secţiunea 57;
t
- casetă 59 (5 X 2 m) ; executată pe capă
tul secţiunii 58 pentru a identifica turnul de
curtină.

După cum se poate observa din planul
pre:oontat (fig. 1) toate secţiunile au fost executate in interior, cu scopul de a eottltrola
elementele interne ale forfificaţiei (pe latura
de Nord-Vest de-o parte şi de alta a porţii)
şi pentru a stabili (mai bine zis contro~a)
organizarea interioară a porţiunii păstrate
din oastru.
Secţiunea 55 a traversat pe întreaga lungime baraca nr. 1 ale cărei extremităţi sint
mărginite de un zid foarte slab din piatră;
capătul de Est al secţiunii a secţionat dru-

37 - MateriJale

şi cercetări

arheologice- cd. 26

mul de la poarta de pe latura de Nord-Est.
Stratigrnfia secţiunii este similară cu a secţi·unii precedente· (S 41) fără a identifica elemente noi pentru modul de construcţie al
barăcii. Secţiunea 56 a secţionat pe rînd via
sagularis paralelă cu latura de Nord-Vest,
baraca nr. 2 pe toată lungimea păstrată. Profilul secţiunii a confirmat existenţa şanţului
de rigolă, structura drumului sagularis şi mai
ales faptul că baraca nr. 2 nu mai are bordură din zid de pi,atră. Nici aici secţiunea nu
a adus elemente noi privind modul de construcţie al barăcilor.
Secţiunile 57 şi 58 executate spre Vest de
drumul ce trece prin poarta de pe latura de
Nord-Vest nu au identificat nimic in interior,
sau mai b1ne zis stratigrafia lor nu permite
identificarea unor construcţii sigure. In
schimb capătul secţiunii 58 (unde a fost dezvoltată caseta 59) a identificat un turn de
curtină, a cărui ziduri au grosimea de 0,95 m.
Prezenţa turnului de curtină sprijină ipoteza
noastră iniţială care sugera că latura de NordVest (şi respectiv cea de Sud-Est) constituie
latura, respectiv laturile lungi, şi că porţile
praetoria şi dec:umana se află pe laturile de
Nord-Est şi Sud-Vest. Acum această supoziţie a devenit aproape o certitudine.
Mat-.~rialul arheologic recoltat din secţiunile
executate in anul 1979 nu aduce date noi.
Descoperirile din interioarele barăcilor s....au
înscris în tiparele mai mari date de aspectul
materialului din numeroasele secţiuni executate tt·ansversal prin barăci. In schimb cele
cîteva pi~se de bronz descoperite în turnul
de curtină permit citeva constatări in legă
tură cu datarea oastrului 3• Se pare că incinta
din zid de piatră a fost intr-adevăr construită
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Fig. 1. Feldioara. Planul castrului

pe la mijlocul secolului II e.n. şi că la începutul secolului III e.n. a fost executată
numai o repamţie genemlă la zidul castrului.
Prezentarea monografică a oastrului de la
Feldioara, care este în pregătire şi oare are
intenţia de a trata exhaustiv materialul arheologic descoperit, va permite, credem, precizări cronologice şi interpretări importante
pentru istoria acestui teritoriu în epoca
romană."

NOTE
1 Săpăturile

1973

o

şi

s-au

lună pînă

de la Feldioara au inceput in anul
in campanii anuale de cite
in anul 1979 inclusiv. Ele au fost in-

desfăşurat

10

obţinut

!

!

./'

i

!

.J.- . .L..·-·- ·-·-·-·- ·- ·-·-·-·

20

în urma

30

40

săpăturilor

50f':l

de salva:,·e.

cadrate in categoria săpăturilor de salvare din
zona Oltului transilvan, dar nu au beneficiat de
fonduri şi mijloace pentru a se desfăşura mai umplu
şi mai rapid. Fondurile au fost relativ reduse,
adunate de la trei instituţii participante : Institutul
de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca, Muzeul
Judeţean Braşov, Muzeul Cetăţii Făgăraşului.
Despre aceste săpături vezi raportul N. Gudea I. Pop, Pontica 10, 1977, p. 233-238.
2 Spre deosebire de Feldioara, Coroana şi încă
citeva pWlcte (foarte puţin numeroase, situate de-a
lungul Oltului transilvan) uttde s-au făcut cercetări sistematice, majoritatea obiectivelor arheologice înregistrate şi propuse pentru a fi cercetate
prin săpături de salvare au rămas in afara interesului sau posibilităţilor de salvare.
3 N. Gudea I. Pop, in op. cit., p. 236-238 presupune două faze de construcţie la incinta din piatră a castrului : o fază datind de la mijlocul se-
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colului II e.n. ; 6 fază de· reparaţie datind de la
începutul secolului III e.n.
* La săpături au participat Ioan Ciupea şi Ioan
Frăteanu de la Muzeul cetăţii Făgăraş.

AUSGRABUNGEN IN DAS
ROMERLANGER VON FELDIOARA
ZUSAMMENF ASSUNG
Die Verfasser legen eine kurzgefasste Ubersicht
der im Jahre 1979 in Feldioara (Kreis Braşov ; Gem.
Ucea) durchgefiihrten Ausgrabungen vor, welche
die letzte Stufe der dortigen archaologischen ~et
tungsarbeiten darstellen. Mit Hinblick auf den bei

Erforschung des"" Lagers erreichten Stand, und
wegen des nahen Bevorstehens von Rettungsarbeiten in einern anderen Anschnitt des siebenbiirgischen Olt (Alt) wurden die Grabungen eingestellt. Es werden die in Jahre 1979 durchgefiihrten
Sektionen, deren Zweck und Ergebnisse vorgelegt.
Die letzteren beziehen sich insbesondern auf Elemente der Umfassungsmauer an der Nord-West
Seite und auf Erganzungen zur Organisierung des
Lagerinneren. Es wurden einige Feststellungen gemachr, die eine geuanuere Kentniss des Lagerplanes und seiner Orientierung vermitteln.
ABBILDUNGVERZEICHNIS
Abb. 1. Feldioara. Lagerplan iiber dle Rettungsarbeiten. gemacht.
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Castrul roman de la

Gilău

jud. (loj

Campania de săpături din 1979 (18 V-1 IX)
s-a concentrat asupra unor obiective începute
in anul precedent, pe latura de V a castrului
(porta decumana), în principia şi in praetentura.
Forta decumana. A fost dezvelită integral
prin dezvoltarea sub formă de casetă a S XI
(1978). Stratigrafia porţii (fig. 1) a surprins
atît faza de lemn cit şi pe cea de piatră, în
sensul suprapunerii aproximative a celor
două faze. De menţionat faptul că poarta nu
se află exact pe mijlocul laturii de V, fiind
deplasată cu circa 8 metri spre N. Ambele
baS'tioane au fost locuite, nivelele de locuire
fiind indicate d.e straturile succesive de pă
mînt de amenajare. Ultimul nivel de călcare,
corespunzător pe via decumana unui strnt de
pietriş şi bolovani de riu, prezintă puternice
urme de incendiu şi dărlmături, fiind descoperite şi citeva piroane mari ale porţii pră
buşite.

Bastioanele sint de formă dreptunghiulară
construite din blocuri de calcar
local în tehnica opus incertum, pe o fundaţie de 1,30 m grosime din bolovani de rîu
nelegaţi cu mortar (fig. 2). Bastionul de N,
cu ziduri groase in medie de 1,20 m, prezintă o îngroşare neobişnuită pe la:bura sa
interioară de E a cărei grosime este de
1,85 m, probabil locul unde se afla scara de
acces la etajul superior. Ca o altă particularitate este de semnalat o porţiune din zid,
probabil alcătuind inceputul elev·aţiei, mai
îngustă şi avind de ambele părţi cîte un canrt,
rerultat din îngroşarea rîndurilor de piatră
pe oare a fost construită partea superioară
a bastion ului. Bastionul, cu laturile de 8 X
X4,50 m (4,75 m pe latura de V), are un
ieşind drept, de 1,30 m faţă de zidul de incintă. Bastionul de S, cu zidurile groase de
1,20-1,30 m, fără cant, are laturile de 7,60 X
X4,70 m, cu un ieşind de 1,10 m.
Locui porţii este marcat de doi pinteni interiori, cu dimensiunile de 0,95 X 0,35 m (cel
de N), respectiv 0,90 X 0,45 m (cel de sud),
neregulată,

uşor dezaxaţi unul faţă
intre cele două bastioane

de altul, distanţa
fiind în dreptul lor
de 3,70 m. Via decumana este alcătuită dintr-un strat compact de pietriş galben de rîu
şi bolovani rotunzi, alcătuind un strat de
circa 0,30-0,40 m grosime.
Forma bastioanelo.r porţii, coroborată cu
cea a bas.tionului din colţul de NV, săpat şi
restaurat integra'! in anul 1978, pare a indica
perioada lui Hadrian de refacere in piatră a
castruiuii, o analogie apropiată pentru forma
bastioonelor porţii fiind la castrul de la Feldioora2. Materialul arheologic descoperit in
bastioane şi pe via decumana este destul de
variat : ceramică provincială romană şi terra
sigillata de import, ceramică dacică de epocă
romană, sticlărie, două fragmente de tegule
cu ştampila EXDP3, piroane, citeva unelte
din fier (ciocan în miniatură, sfrede'l, fierăstrău), obiecte mărunte din bronz, două
fibule cu piciorul întors pe dedesupt din
bronz şi respectiv fier. Acestea din urmă
provin din nivelul de dărîmături al bastionului de S, respectiv al porţii şi reprezintă
cele mai tîrzii obiecte databile descoperite
pînă acum, datarea lor in al treilea sfert al
secoluiui al III-lea e.n. impunindu-se după
seria tipologică căreia îi aparţin.
Dar cel mai v·aloros obiect îl constituie un
vas confecţionat din alamă, de formă semi·
sferică şi cu o toartă terminată cu protome
în formă de capete de lei, descoperit l•a adîncimea de 0,65 m în nivelul de dărîmături al
viei decumana, în vecinătatea estică a bastianului de S. Vasul, prost consei"Vlat şi turtit, a fost supus unei restaurări de excepţie,
dovedindu-se a fi un unicat al toreuticii romane, cel puţin din Româ_nia şi Europa sudestică. Vasul, lucrat după cele mai bune tradiţii romane intr-un atelier din Vestul imperiului, prezintă într-un relief foarte inalt un
număr de 9 personaje masculine de atleţi şi
paidotribi - antrenori sau arbitri, în mai
multe scene de palestră, concurînd in întreceri de pugilat şi lupte. Puţinele analogii
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pentru forma vasului şi pentru tehnica de
execuţie ne îndeamnă să-1 datăm, judecînd
şi dup[t poziţia stratigrafică, la sfîrşitul secolului al I1..1lea sau mai curînd în cel urmă
tor. Prezenţa unui asemenea obiect in castru
poate fi legată de caracterul de trofeu sportiv pe care acest vas, repetăm un unicat in
Dacia romană, 1-a putut avea.
In cadrul aceleiaşi campanii porta decumana a fost integral restaurată, aşa cum au
fost bastionul patrulater de curtină de pe
latura de S (1977) şi cel din colţul de NV
(1978).

Princi.pia. Obiectivul ac-e;tui an a fost precizarea fazelor de consti,ucţie ale C'lădirii
precum şi continuarea dezvelirii încăperilor
din oecns. O secţiune efectuată in camera
cu hypocaust, din colţul de NV al principiei,
a stabilit existenţa mai multor faze de construcţie precum şi trei nivele distincte ale
podelei. hypocaustului. S-a stabilit astfel că
in faza mai veche principia avea ziduri din
chirpici şi lemn iar_nive1ul ei de călcare era
reprezentat de un strat ·de pietriş (fig. 3).
Continuînd dezvelirea încăperilor din oecus,
a fost săpată o construcţie in formă de absidă, reprezentînd cella. Caracterul diferit
al construcţiei, dintr-o piatră fri1abilă calcaroasă de culoare gălbuie precum şi stratigrafia ei, urmărită printr-o secţiune pe axa
scurtă a absidei, ne arntă faptuJ că cella a
funcţionat in forma aceasta şi înainte de ridicarea în piatră a zidurilor din partea posterioară a principiei, cu care va fi contemporană, cu unele modificări. Ultimul nivel
de călcare, al treilea in ordine cronologică,
constă dintr--o podea de lut gălbui-roşcat întinsă pe un pat de pietre rotunde de riu aşe
zate una lîngă alta. Zidul de N al absidei
s-a păstrat cel mai bine şi a fost tencuit in
interior cu un strat gros de 5 cm de mortar
foarte bine finisat. TeZJaurul se afLa probabil
la etaj, deoarece nu a fost găsită o încăpere
sub podea, acest lucru fiind confirmat şi de
cele patru găuri cu diametru! de cea 0,40 m
din podeaua absidei, găuri provenind de la
stilpii de susţinere a unui planŞeu superior
sau a tavanului. Lipsa cu desăvîrşire a ţi
glelor pare a fi un alt argument in favoarea
acestei posibilităţi. Modificările constructive aduse absidei în ultima fază de
existenţă a ei constau in astuparea intrării
aflată în partea de N, pe unde se comunica
cu o încăpere intermediară in oare era ~a
sat prefurnillll hypoC'austul,ui. Intrarea însă
a funcţionat in acelaşi loc dar la nivelul ultimei podele din cella. Iniţial legat de zidul
despărţitor dinspre parystH, zidul sudic al
absidei a fost desfiinţlat. lntr-o nouă fază,
absida se va racorda printr--o porţiune scurtă
de zidul unei noi încăperi, deocamdată ne-

săpată

in extremitatea de SV a clădirii comandamentului.
MaterialuLarheologic reroltat nu este prea
bogat şi datori-tă unor distrugeri ulterioare in
zona camerei cu hypocaust şi a absidei". El
constă din cîteva. monede, dintr:e care una
emisă de Filip Arabul, ceramică romană şi
de factură daeică, fragmente de sticlă şi
obiecte mărunte din fier şi bronz. Pe podeaua
construcţiei cu absidă au fost in schimb descoperite mai multe materiale legate, credem,
de practicile religioase. Astfel se pot menţiona un număr de mai multe lucerne intregi şi fragmentare, dintre care una de o
formă deosebită (cu două ciocuri orna.mentate şi cu pereţii foarte fini), un piedestal
din lut servind la iluminat, două monede
dintl"e care un denar de La impăratul 'Traian,
numeroase oase de pui, un cuţit fragmentar
din fier cu minerul in formă de cirlig.
După incheierea săpăturilor
propriu-zk;e
au fost efectuate lucrări de· restaurere l·a camera cu hypocaust, cella şi la zidurile de V
şi N ale principiei, care după dezvelirea integrală va fi restaurată in întregime.
Praetentura. ln scopul stabilirii definitive
a orientării castrului5 precum şi pentru precizarea relaţiei stratigrafice intre principiu
şi clădirea "A" din praetentura sinistra, a
fost trasată S XIII in prelungirea zidului de
N al principiei. Această secţiune a reuşit să
identifice cu exactitate oa:pătul terminal al
zidului nordic al comandamentului, ooazie cu
care au fost stabilite şi dimensiunile sale
exacte, principiu măsurînd 38,50 X 28 m. Aceeaşi secţiune (fig. 4) a intersectat via principalis, lată de cea 6 m şi avind; in partea ei
dinspre deschiderea principiei, o rigolă foarte
bine contumtă, de forma unui "V". S XIII a
pus in evidenţă şi zidul dinspre via principalis al c-lădirii "A", podeaua de cocciopestn
a unei încăperi din această zonă şi a precizat in acelaşi timp stratigrafia atriului principiei cu faza sa mai veche şi cu nivelul de
dărîmături de pe ultimul nivel de căkare.
Identificarea viei principalis precum şi faptul că principiu castrului de la Gilău are
deschiderea spre E, adică spr·e oraşul ClujNa.poca, determină oaracteml mai P''ţin obiş
nuit al împărţirii interne a suprafeţei castrului. Ne referim la ingustimea praetenturii în comparaţie cu o raetentura foarte largă,
castrul alei. Siliana 6 fiind de o formă mult
alungită, cu dimensiunile d~ 221 X 137,BO m.
Săpăturile au continuat in
praetentura
sinistra prin d-ezvelirea, pină la ultimul nivel
de călcare, a unor noi indtperi al~ clădirii
,,A". Au fost a'>tfel degajate încăperile .,c" 7
şi ,.d" reprezentînd crmt,rbernia pre-c,Jm ~i
aşa numitul ,.hol" hmg, probabil se ·vind ca
iumenta, zidul de E al cli\dirii fiind d -.,limitat
pînă la via sagHlaris de pe latura de N, pre-
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Fig. 3. Gilău. 1 lut galben steril; 2 lut brun îlllChis cu pigmenţi ·mşcaţi şi cioburi neolitic~ (hlU:n!lS antic) ; 3 pietriş de rlu (primul nivel de călcare roman) ; 4 pămînt
lutos gălbui şi brun cu doburi roma·ne; 5 amenajăld SUoc:Eisive cu lentile de lut, nisip, .pietriiCele. cărbune, mortar (nivelul anterior hypocaustului) ; 6 podeaua
hypocaustului 1 ; 7 podeaua hypocaustului II ; 8 podeaua hypocaustului III ; 9 pămînt de .umplutucă (substrucţia podelei ultimului nivel) ; 10 podea din mortar
şi pietre a ultimului nivel de căl'Ca!l"e ; 11 strat de dă.rimătulri şi pile de hypocaust ; 12 humus modem.
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legătură

cizindu-se astfel lungimea intregii clădiri din
praetentura. Acest ultim nivel de călcare
constă, in cele două noi încăperi dezvelite, din
podele relativ bine păstrate din opus signinum iar in "hol" din pietriş fin de riu cu
bolovani de carieră. In zona centrală a "ho. !ului" au fost descoperite resturile unei platforme din cărămizi plate, parţial distrusă de
răvăşiri ulterioare. O problemă o ridică un
canal, cu lăţimea de 0,40 m care a fost săpat
la o dată ulterioară părăsirii cac;trului, prin
străpungerea ziduri'lor încăperilor "c" şi "d"
şi a podelelor respective. Este interesant de
menţionat şi o vatră plasată direct pe stratul
de depuneri din coiţul încăperii "c", folosită
după toate probabilităţile de asemenea la o
dotă mai tirzie. Din păcate lipsa materialului
arheologic din acest ciiUdat canal şi din zona
vetrei ne împiedică să aducem precizări in

cu perioada cînd au fost utilizate.
Urmele unui a'l doilea canal au fost sesizate,
paralel cu primul, in zorua "holului", distrugind o parte din amintita platformă de că
rămizi. Utiliz;area "holul~i" ca iumenta pare
a fi dovedită de numeroasele resturi menajere descoperite mai ales in zona platformei,
constind din ceramică romană şi dacică, monede, numeroase oase de animale, căr
bune etc.
Materialul arheologic descoperit in "hol"
şi pe podeaua ceior două contubernia este
reprezentat de ceramică, cum am arătat, din
care surprinzător de numeroasă este oea modellată cu mina, de faotură dacică. Au mai
fost descoperite obiecte din fier şi bronz, trei
fragmente de tegrule cu ştampila Ex(ercitus)
D(aciae) P(orolissensis), un f~agment de diplomă militară8 precum şi un aureus emis

l

Fig. 5.

Gilău. CEŞti

dacice

Jcm

fără toartă
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de impăratul Titus, provenit din incăpe- ··
rea "c".
In scopul identificării viei praeto1·ia şi a
clădirii "B" din partea dreaptă a praert:.eqturii, au fost tmsate două secţiuni, S XIV Şi
S XV. Prima, S XIV, a intersectat via prae!
toria, lată de 7 m şi alcătuită din. straturi
succesive, fără urme arheologice, de pietriş
şi bolovani de riu. Capătul sudic al viei este
delimitat de o platformă din pietre mărunte
de carieră, prinse cu mortar. S XV a fost
tresată per·pendicular pe S XIV, pe direcţia
E-V. Această secţiune a pus in evidenţă o
parte din aggerul nivelat in epoca medievală
şi modernă, de pe latura scurtă de E, via
sagularis aparţinătoare fazei de pămînt şi de
piatră a castrului precum şi o complexă stmtigrafie a clădiri "B", care la fel cu pandantul ei din stinga prae.tenturii (S I, 1976) a
avut doucl faze de pămînt şi cel puţin una
de piatră. Cele două secţiuni au arătat în
acelaşi timp distrugerile suferite de clădirile
din praetentuoo cu ocazia construirii cetăţii
Gi'lău, incepind cu seoolele XV-XVI.
Ca material arheologic recoltat din aceasti>
zonă menţionăm un fragment dintr-un monument cu scena banchetului funerar, descoperit in exteriorul clădirii "A", pe via praetoria, intr-o zonă care a prilejuit in anul
1976 descoperirea altor materi,ale interesante,
printre care fragmentul de diplomă din anul
127 e.n. 9 şi statueta din bronz a zeiţei
Venu<; 10 • Acest material este completat de
ceramic<"t, incht-.iv dacică, monede, stidărie,
obiecte din fier şi bronz.
Considerind încheiate săpăturile in z:m~
praetenturii, din cauza distruge1.·i1or cauzate
de construirea cet<"tţii medievale, a fost restaurată integral clădirea "A", bineînţeles atit
cit a putut fi dezvelită.
Abundenta ceramicii dacice, cu deosebire
din ultimele nivele de locuirt~, reprezintă o
dovadă a intenselor legături economice intre
soldaţi şi populaţia
civilă
din vecinătate,
popuiJ.aţie majoritară de origine locală. Desi,_
gur că prezenţa unor mati cantităţi de ceramică dacică de epocă romană in barăcile soldaţilor şi in general in toate punctele săpate
pînă acum se poate explica şi plin prezenţa
elementelor autohtone in oadrul trupei, mai
ales spre sfîrşitul ~ecoJ.ului al II-lea cind,

38 -

Materiale

şi cercetări

arheologice -

datorită recrutării
nic al unităţii s-a

locale caracterul pannopierdut. Deosebit de interesante sint cele 7 ceşti dacice, fragmentare,
de tipul fără toartă şi cu alv;eole deasupra
fundului (fig. 5), datate îndeobşte după anul
250 şi mai ales in secolul al IV-lea. Ipoteza
unei lo~uiri daco-romane in zona fostului castru roman, chiar dacă nu poate fi deocamdată
Sillsţinută cu argumente precise, se impune
oa o preocupare justificată, cu atit mai mult
cu cît din zona inconjw·ătoare au fost deja
semnalate descoperirea unor monede postaureliene11.

.•

NOTE
1 Inscripţia onorifică descoperită in incăperea
"c'.. ridic~tă de ala Siliana împăratului Hadrian
între 135-138 ne îndeamnă să o punem in legă
tură cu refacerea în piatră a castrului ; D. Isac,
ActaMN, 16, 197!}, p. 39 sqq., 57.
~ N. Gudea I. Pop, Pontica, 10, 1977, p. 337.
.; D. !sac, op. cit., p. 58, fig. 4.
" Este vorba despre o secţiune mai veche, care
a distrus pe lungime zidul de vest al camerei
de hypoeaust şi a intersectat zidul di·nspre absidă
al aceleiaşi încăperi. Credem că această intervenţie
a avut loc in anul 1949, cînd, " ... cu ocazia unei
excursii ştiinţifice făcută aici, s-a executat un sondaj de verificare aproximativ in centrul castrului .. :·; ,._ Materiale, 2, 1956, p. 687.
'' Cu prilejul sondajelor vechi din castru, în anul
1951. s-a c1-ezut că bastionul de curtină, de pe
latura de sud, intersectat cu acea ocazie de secţiunea C, ar fi turnul de V al porţii principalis
dextra. ln rl'alitate acest turn, patrulater, se află
pe mijloeul laturii lungi de S şi este cu mult
mai mic decit bastioanclc porţii decwnana. Porta
princtpalis dextra se află de fapt cu citeva zeci
de metri mai spre est.
6 Despre istoricul trupei v. D. lsac, op. cit.,
p. 39-67.
7 Incăpcrca "c" a fost parţial dezvclită in anul
1977, oC'azie cu care a fost descoperită pe podeaua
de cocciopesto inscripţia onorifică din 135-138
e.n. : v. nota nr. 6.
H Acest frugmcnt, de mici dimensiuni, ridică la
trei numărul diplomclor militare descOperite pinA
acum in '·astru. Prima dintJ·e ele datează din 21
iulie 164 şi a fost descoperită completă in anul
1951 in bastionul patrulater de pe curtina de S
(IDR, DipiD XVIII) ; cea de a doua, fragmeg.tară.
datează din 14-30 aprilie 127 şi provine din capătul nordic al viei ]Jraetoria, in apropierea zidului clădirii .,A'", descoperirea fiind făcută in
anul 1976 (D. !suc, A New Military Diploma from
Giiău, in Epigraphica, Bucureşti, 1977, p. 69-73.
9 Supra, nota nr. 8.
· .
10 D. Isac, ActaMN, 14, 1977, p. 163-170.
11 D. !sar, ActaMN, 15, 1978, p. 251-254.
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Cercetările

arheologice
de la Tibiscum

Castrul şi oanabele de la Tibiscum se c-rf1i1
la nord de satul Jupa (jud. Car:aş-Severin)
în p~1nctul "Cetate" dispuse de o parte şi de
alta a rîului Timiş. Impun;Hoarea fortificaţie
şi aşezare civilă au intrat in atenţia cercetă
torilor, încă elin veacul al XIX-lea ou ocazia
primelor monumente descoperite aicil.
Cercetări arheologice sistematice au f<>5t
iniţiate de abia din anu.l 1964 de prof.
M. Moga, cercetări care au permis dezveHrea unei mari părţi din zidurile de incintă
de est, nord şi vest ale castruliui ; au fost
cercetate complet sau parţial cele două porţi
de pe latw·a de est, cea de nord şi de vest ;
iar în interiorul oastrului a fost identificată
principia, citeva constn1cţii interioare din
colţul de nord-est al castl~tlui. De asemenea
un complex mare de clădiri din imediata
apropiere a castrului spre nord, clădiri care
făceau parte din aşezarea civilă cuprinzind
ateliere, locuinţe, un templu (?), etc.
Din anul 1976, cercetările arheologice se
efectuează în colaborare de către Muzeul Banatului şi Muzeul Judeţean de Etnografie şi
Istorie Caransebeş. In perioada 1976-1979
săpăturile arheologice din castru s-au axat
pe stabilirea unor repere cronologice mai
clm·e privind fazele de construcţie ale cw.;trului - prin efectUJarea unei secţiuni magistrale est-vest ; studierea modului de construcţie al incintei şi al sistemului defensiv
exterior. In canabae s-a urmărit cercetarea
compleiă a fiecărui edificiu dezvelit şi pe
cît posibil stabilirea destinaţiei sale2.
CASTRUL: -In anul 1979 săpăturile s-au
concentrat în partea de nord a castrulrui,
unde au fost trasate mai multe secţirmi de
sondaj. Cu această ocazie a fost identificată
incinta de vest a unui castru mic ridicat tot
din piatră (avînd dimensiunile aproximative
de 110 X 100 m) ..Zidurile de incintă de est
şi nord a'le castrului mare au constituit intr-o
primă fază incinta pentru castrul mic, după
care, la o dată ulterioară, cu ocazia extinderii

spre sud şi Yest a fortificaţiei mari, zidurile
au fost prelungite în direcţiile re<-:pecti ve.
II/1979. Orientată est-vest a permis identificarea viei principalis din castrul mic.
S III/~979 .. Orientată est-vest (14 x 1,20 m).
A surprms sistemul defensiv exterior al cast~lui mic pe latura de vest şi parţial intenorul castrului.
Stratigrafia : în interiorul ca-.tmlui mic :
O---D,35 m humus actual ; 0,40-0,80 m depunere nivelrul oastrului mic; 0,80-1,30 m
strat pietriş şi dărămătură-nivel,are a castrului; 1,30-1,45 m nivel de călcare din
c~str~ mic; 1,45-1,70 m sol steril (nisip şi
p1etnş) ..
Intre 1\1. 3, 70-5,90 apare valul castrulul
mic elin pietriş şi nisip, pe coamă un strat
de pietriş gros ele 1O cm reprezentînd dm~ul de ron~. Intre M. 5,90-6,80 apare
zidul ca"trulm construit pe o .fundaţie din
~ia·tră ele rîu prinsă cu mortar (1,10 m lă
ţime) cu clou;."t rînduri din piatră fără mortar
la baz<-L Partea superioară înspre exterior
este realizat{! din blocuri din piatră dreptunghiulară cu profil pătrat 45 X 25 X 25 cm.
In interiorul zidului apare emplecton. Zidul
este ~mplantat în exteriorul \-a}ului. Inspre
extenor apare un drum ele rond cu o lăţime
de 0,90-1,10 m dup[t care începe şanţul I
(lat de 4 m şi adînc de 1,30 m) ; la M 1212,30 apare şanţul II lat de circa 6,50 m cu
o adîncime iniţială ele 2,10 m.
SIV/1979. Orientoată sud-est-nord-vest
(8 X 1,20 m), secţiune trasată pe colţul de
nm'Cl-vest al c<1strului mic.
Stratigrafie M 0-2 ; 0-0,40 m humus actual ; 0,40-0,60 m strat dărămătură ; 0,600,98 m strat de arsură intensă ; 1,00-1,20 m
strat depunere nivel de călcare-castru mic ;
1,35 m strat de pietriş steril; M 2-2,75 nivel
de călcare antic; M 2,75-3,80 zidul de incintă al castrului mic avind în exterior un
parament din blocuri fasonate; M 3,80-4,10
- fundaţia zidului din piatră de riu cu

.?
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Fig. 1. Tibiscum. Zidul de incintă al ~tr~w ~ic
cu fundaţia executată din piatră de nu, 1ar ztdul
dintr-un parament de blocuri de calcar.

mortar ; M 3,80-5,60 la adîncimea 0,701,05 m nivel de depune're castru mic.
M. 5,60-6,50 groapă antică.
Materialul arheologi descoperit este extrem de sărac şi nu oferă po ibilitatea unei
încadrări cronologice mai strîn e de secolul II.
lncăperea cu absidă A. In cur ul cercet ă
rilor efectuate în anul 1964- 1975 a fost
dezveiită această construcţie aflată în p1'aetentura, în apropierea primei porţii (dinspre
nord) de pe lahn·a de est. Clă direa se compune. dintr-o oameră patru1ateră avînd p~
latw·a de nord o absidă legată cu mortar şt
piatră de riu. (Dimensiuni : 14,30 X 7,50 ~·
a bsid a are o deschidere de 3 m). Construcţ1a
este ridicată din piatr ă de rîu şi mortar, iar
fundaţia din piatră de riu fără mortar. Un
perete îngust despărţitor între cele 2 încă
peri (camera şi absida) este întrerupt la un
moment dat de un canal lat de 0,50 m şi
înalt de 0,66 m ce continuă spre sud-est unindu-se cu alte două canale aHate sub un pavaj
de cărămizi mari de 0,60 X0 ,60 m. Canalu l
principal continuă de-a lungul peretelui de

Fig. 2. 'I'ibiscurn. Colţul de noro-vest al castrului
m ic si zidul de prelungire al incintei de nord a
·
castrlliw mare.

Fig. 3. T.ibiscurn.

Incăperea
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A din castru.

est al camerei. In acest canal se păstrează
9 picioare de hypocaust din 8-9 rînduri de
cărămizi situate la o di · tanţă de 25 cm unul
de celălalt. De-a lungul peretelui se păs
trează tegule mamrnatae fragmentare prinse
în mor:bar. Intregul sistem de încMzire avea
deasupra un strat gros de coociopesto gros
de 10-11 cm.
In carnal de-a lungul peretelui estic s-au
descoperit 60 de virfuri de săgeţi din fier.
Intr-o perioad ă ulterioară a fost adăugată
pe latura de sud o încăpere construită din
piatră de rîu şi mortar (3,20X7,70 m). Incă
perea a fost ,cons truită în ultima fază de folosiee a clădirii, zidurile nu au fundaţie fiind
ridicate din piatră de rîu şi mortar (grosimea : 0,65 m).
Intreaga clădire are trei faze de locuire 1)
corespunde ridicării construcţiei cu a bs idă
pe · un nivel m ai vechi de dărămă tură ;
~) construirea sistemului de încălzire pe latur-a de est a încăperii şi a absidei, ceea ce
a determinat ridicarea nivelulrui încăperii cu
0,51 m ; 3) construirea camerei adosate.
M·aterial'lll arheologic este reLativ sărac,
moned€le de bronz descoperite se datează în
prima jumăt.ate a secolului III. In exteriorul
absidei a fos t descoperită o toartă de strachină mălţuită verde oliv cu o inscripţie

Fig. 4. Tibiscum.
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Cuptorul de olar descope l'it in
anul 1978 în •canabae.
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Clădirea

fragmentară
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: CRISPIN(a). Numărul mare
de virfuri de săgeţi din fier ca de altfel descoperirea în apropierea clădirii a unei săbii
din fier, probabil de cavalerie, ar putea constitui argumente peremptorii pentru atlibuil'ea aces•tei C'lădiri unei armarnentaria.
CANABAE Sector Pod-nord. (denumire
simbolică pentru zona din afara fortificaţiei
în partea de est a castrului din dreptul primei porţii).
Cu ocazia unei secţiuni trasată în anul
1978 în afara castmlui în vederea studi·e rii
sistemului defensiv exterior au fost descoperi.te cîteva fragmente de creuzete din ceramică cu urme fine de aur topit, fragmente
de tipare pentru turnat lingouri, zgură etc.
ceea ce a dus la presupunerea că ar putea
exista aici un ateUer de preluc1·at podoabe
din aur. Caseta 2 (6 X 6,20 m) a fost trasată
pe latura de nord a secţiunii amintite. Atelierul apare la adîncimea de 1,50-1,80 m.
Groapa încăperii în care a existat atelierul
are o formă ovală mult alungită SV-NE. Au
apărut şi alte fragmente de creuzete, piese
din fier zgurificate, fragmente din sticlă.
Caseta 3 (4 X 2,20 m) a fost. tt1asată la sud
de SI/1978 paralel cu S I. S-au putut preciza
aSitfel dimensiunile atelierului de 4,80 X
X 6,50 m fiind o construcţie din lemn distrusă de un incendiu puternic. Datarea atelierului trebuie legată de nivelul inferior de
locuire, deci inceputul secolului II.
Therme. !n imediata apropiere a thermelor, înspre nor~l a fost trasată o secţiune de
C'Ontrol unde într-un nivel roman aflat la
1,35-1,40 m într-un strat de pămînt de culOJare neagră au apărut fmgmente de creuzete din ceramică ele ouloare cenuşie avind
preliruă pe faţa exterioară şuviţe de metal
topit, citeva fragmente de tipare din lut pentru turnarea unor piese de podoabă de port
sau harnaşament. Totodată au apărut piese
din bronz semifinite sau chiar rebut:ate. Monedele descoperite permit datarea acestui
atelier în veaool al doilea.

P. BONA, R. PETROVSKY

I (Atelier de sticlă) . In cursul cerefectuate în anii 1976- 1978 în atelierul de ~ticlă, au fost dezvelite încăperile
1, 3, 4, şi parţial 2. 3 fu anul acesta cercetările
au vizat culoarul ce despărţea cel patru încăperi şi faţ;ada, poziţia sa str1atigrafică faţă
de dt-umul pavat ce traversa canabele de la
nord spre sud şi epuizarea cercetării încă
perii nr. 2.
!n~ăperea 2, caseta "B" (trasată în jumăta
tea de vest a camerei : 3 X 3,60 m).
Stratigrafia : pînă la adîncimea de 0,600,70 m clădirea a fost dezvelită în anii trecuti prin cercetările efectuate de prof.
M. Moga. La adîncimea de 2,75 m (ele la nivelul păstrat al zidului camerei) apare un
strat de nisip aluvionar, peste care penta:u o
mai bună fixare a terenului au fost dispuse
4 rindmi succesive din piatră de rîu, apoi un
strat nivelator din pietriş gros de circa 37 cm.
Pe acest nivel se observă o lentilă foarte subţire de pămînt castaniu cu lemn ars şi dâră
mătură din ţigle şi olane, mortar (grosime
maximă de 60 cm) ; acest nivel corespunde
primei faz.e de locuire. Un strat de chirpic
dens uşor albiat înspre zidul de nord al încăperii (7- 8 cm) deasupra căruia apare un
nive,l de arsură masivă de lemn (15 cm) ; apoi
un nivel de dărămătură d6!1Să cu cărămizi,
mortar, chirpic etc. (10-25 cm), o lentilă nivelatoare din lut (10-15 cm) şi un al treilea
ni\nel de locuire marcat şi el de un incendiu
puternic (10-12 cm). Ultimu<
l nivel de locu- .
ire a fost surprins, după cum menţionam, în
anii trecuţi (1967- 1969) cu ooazia iniţierii
săpăturilor la acest complex.
Fundaţia zidului de nord aJ clădirii ce delimitează încăperea este executată din patru
rinduri de piatră de rîu aşezate pe stratul de
pietriş, după care zidul este
construit din
rînduri succesive de piatră de rîu şi mortar.
Materialul arheologic descoperit este să~
rac : oeramică rolllia.nă fragmentară, în mare
parte atipică, lucrată la roată, de culoare roşie, un fragment de ac de păr şi o monedă de
bronz arsă. Judecind după inventam! arheologic recupel'at încăperea nu a fost utilizată
ca atelier, ci mai probabil oa locuinţ.ă.
Casetele (a, b) trasate pe culoarul clădirii
au permis identificarea a dou[t nivele de refacere a acestuia, în perioada de folosire a
atelierului de sticlă .
Suprafaţa · A. In afara ateJ.ienllui de sticlă,
în imediata apropiere a fo j. de hisă încă din
an'llll 1978 o secţiune SI A, care s-a extins
prin 5 casete, care au dus la dezvelirea unui
cuptor de olar, datat la începutul secolului
Il'~. Cu această ocazie au fost identificate în
caseta 5/1978 în al doilea nivel de locuire :
urm~ de stiolă, mărgele rebutate şi au apărut
cîţiva bulgări de chirpic cu sticlă prelinsă.
cetăiiJor

Fig. 5. Tibiscum. Cuptorul de topit
mera de foc.
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Pentru cercetarea acestui complex a fost de chisă suprafaţa A (9 X 8 m). Stratigrafia : humus actual 25 cm ; urmat de un "trat de clă
rămătură de 25-30 cm ; de la 0,50-0, 80 m un strat de păntint castaniu cu cărămizi fr agmenmre, material arheologic care marchează
ultimul nivel de locuire. Intre M. 5-8 apare
o podea de mortar de 5-7 cm după care pe
întreaga su pt'afaţă se întinde un nivel de locuir~ cu foarte multă ceram ică (gros de 5060 cm) , o lentilă de lut (7- 10 cm), un nivel
de locuire subţire (10 cm), după oare Uln strat
de incendiu cu multă at-sură din lemn la
bază ; în acest nivel au apărut multe fragmente de sticlă friabilă şi un cuptor de topit
sticlă. Ultim ul nivel de lo"uire, care core·punde primei faze (gro. de l 5-25 cm) este
urmat de un strat ma. iv de nisip aluvionar.

Cuptorul de

sticlă

In Suprafaţa A/1979 la adîncimea ele
1,60- 1,75 m a fost de. coperit un cuptor de
stidă distrus în cea mai ma,r e parte pîn ă la
camera de foc. Podeaua a fost executată
dintr-o cărămid ă de 40 X 25 X 6 cm care avea
deasupra un strat dens de cenuşă (3-4 cm).
Pereţii cuptorului erau executaţi din sferturi de cără mizi legate cu lut (20 X 13 X 5).
Pe faţa int?l'ioară, cuprtond avea pereţii
lutuiţi cu grijă. Pe podeaua camerei de ardere au fost descoperite fragmente din placa
de chirpic a camerei av1nd incă reziduuri din
sticlă. Chirpicul conţinea mult pietriş.
Nu
s-a păs trat nimic din istemul de constru ţie al bolţii. !n acelaşi timp, dea<;upra cuptomlui la adîncimea ele 1,45 au apărut ţi
gle şi olane ce pot să provin ă ele la o construcţie de lemn acoperită. Pe un fragment
de ţiglă a apărut ştampila MID (ştampilă
nedescifrată pînă acum, deşi s-au
propus
mai multe întregiri) Ji A<;emenea ştampile au
fo t descoper ite atît în castru cît şi la cliferite cons1;rucţii elin canabae. Cuptorul de

'

Fig. 6. Ti biscum. Cuptoru!l de olar descoperit in
canabae în anul 1979. (secolul III).

Fig. 7. Tibiscurn. Cuptorul de olar descoperit rn
anul 1978 in canabae.
sticlă a fost de mici
dimensiuni
dlupă porţiunea păs trată, probabil

judecînd
cu u n diametru de 40 cm. Reconstituirea acestei construcţii se poate face cu destulă pr obabilitate, avînd o cameră de foc simplă cu o cameră de ardelre. Datorită
di,ametrului mic
cuptorul nu a avut nevoie de elemente suplimentare ele sus ţinere a camerei de ardere. Pe placa de chir-pic se turna amestecul de nisip, · var şi potasă preg ătit pentru
topire. Modul de ridicare al bolţii nu poate
fi recon tituit decît cu multă probabilitate ;
el a avut desigur un orificiu pentru introducerea materiei pr ime şi pentru scoaterea
stidei. Din păcate asemenea instalaţii de
topire a sticlei nu sînt cunoscute întregi,
doa1· în cîteva cazuri S-'au descoperit fragmente din camera de foc a acestora (Colonia
-Koln).

In jurul cuptorului, dar şi pe întreaga su1,60- 1,70 au apărut
foarte .friabil ă , măr
gele albe rebutate, de diferite tipuri, mărgele
întregi, mici cuţite din fier, bare de fier
pentru realizerea m ărgelelor ptin înfăşura•
rea benzii de sticlă etc.
'
Construcţi a anexă a atelierului de sticlă- a fost utilizată pentru fabricarea s ticlei
şi mărgelelor ; piesele d~scoperite aici sînt
doa1· de două tipuri : globulare şi bitronconice de diferite dimensiuni avînd culoarea
ail.bă . De menţionat, cantitatea mare de piese
semifinisate la care se adaugă aşchiiJ e din
pastă de s ticlă , care au fost strînse cu grijă
într-o puşculiţă ro mană din lut cenuşiu.
După ridicarea cuptorului de stidă s-a ob. ervat o uşoară nivela'l'e f ăcută cu pietriş,
care s-a suprapus peste primul nivel de locuh·e corespunzînd cuptorului de olar dezvelit în anul 19786• Materialul ceramic recoltat
din groapa cuptorului cercetată în întregime
pînă la adîncimea de 2,30 m şi în jurul cuptorului de ol<a r confirmă concliuziHe noastre.
Ceramica descoperită se cat"\3oterizează printr-o pastă cu degresant sub formă de mică,
prafuţă la adincimea de
aşchii ele sticlă in co loră
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nisip fin sau pietricele. In ~uncţie de pregăti
rea lutuiui, acest degresant este zdrobit in
partioole mai fine sau apare mai grosier dind
vaselor un aspect aspru la pipăit. Categoria
cea mai fină de cenamică este de culoare gă!
buie, cu angobă roşu carmin, lucrată la
roată ; tipurile caracteristice de vase sint :
strachinile, străchinioarele. Ceramica mai
obişnuită de culoare roşie constă din urcioare
cu corpul globul-ar, git cilindric, căni, fructiere, etc. Numer~să este şi ceramica executată dintr-o pas~ grosieră de culoare neagră
cenuşie lucrată cu mîna. Formele tipice sînt :
oala-borcan, cu buza răsfrîntă, căţuia, strachina cu corp troncOI!lic. Executarea unor
vase în manieră specific dacică, arată cererea
pentru piaţă a unor asemenea produse realizate la Tibiscum de către meşterii autohtoni.
Descoperirea in cuptorul de olar a ceramicii
romane alături de cea autohtonă dacică are
o semnificaţie aparte intrucit constituie o dovadă peremptorie in a presupWle existenţa
aşezării băştinaşe undeva în apropiere. Di~
trugerea cuptorului de olar îh anul 118 (datare bazată pe o monedă de la Hadrianus')
trebuie pusă în legătUră cu evenimentele din
anii 117/118 provocate de năvăliri'le sarmaţi
lor iazygi.
. :In groapa cuptoruJui de olar cercetată in
cursuJ. campaniei din anul 1979 a fost descoperit şi un fragment de ţiglă cu ştampila :
COH I S in cartuş tabuila ansata care aparţiQe lui
cohors 1 Sagittariorum. Prezenţa
acestei ştampile intr-un context clar datat
Confirmă ipoteza privind staţionarea unităţii
in castru încă din primii ani după cucet·irea
Daciei. In acelaşi timp, constituie o dovadă
peremptorie pentru existenţa unui atelier ceramic ce deservea armata, aparţinînd acestei
unităţii. Faptul nu este ieşit
din comun el
fiind cunoscut şi in alte părţi ale Imperiului,
cum ar fi la Brigetio de rpildăH.

mează un strat de lut nivelator (30 cm) cu
mai multe straturi de mortar groase de 1 cm;
nivel de arsură de lemn, zgură (20 cm), o lentilă de lut galben nivelatoare (20 cm) ; apoi
un strat de arsură de lemn. Ambele nivele
de arsură sînt sub primul rind Q.e piatră al
fundaţiei zidurilor de nord şi vest ale camerei ~ şi provin probabil de la o oonstrucţie de
lemn aflată in preajma castrului avind rostul nnui atelier ce-l deservea. In afara fragmentelor de zgură şi a bucăţilor de fier masiv, ca şi a cîtorva creuzete fragment~re,
materialul arheologic rezultat este puţin.
ln partea de sud a casetei trasate pentru
dezvelirea ateHerului de fierărie (la 5,40 m
de zidul de nord al încăperii) a apărut la
adincimea de 1,10 m un cuptor de olar. CuptOl'Ul este execut·at în lut, gura de .alimentare
este îndreptată spre vest, foarte îngustă de
15-18 cm de formă trapezoidală. Inspre sud
se păstrează o mare parte din boltă realizată
destul de rudimentar din tragmerite de cără
midă, ţiglă, olane. Placa de reverberaţie nu
există, rostu'l ei de fapt l-a primit pilonul
central de formă tronconică (I = 35 cm) cu
baza mică pe fundul camerei de foc, iar baza
mare servind ca suport pentru depunerea
recipientelor ce urmează să fie arse. Pilonul
central este executat din fragmente de cără
mizi, ţigle, olane legate cu lut, fiind lipit de
peretele dinspre est al cuptorului. Aerul cald
circu'la între placa şi peretele dinspre nord
şi sud al cuptorului. Pilonul central avea un
diametru de 90 cm. Camera de foc are pe faţa
interioari"1 o lutuială groasă de 2-4 cm. In
faţa cuptorului s-a descoperit groapa de cenuşă, uşor al.biată, cu pe1·eţii căptuşiţi cu
scinduri din lemn. In groapă au apărut vase
fragmentare din pastă de culoare cenuşie,
oase de pasăre şi porumbel (?),sîmburi de cireşe, ert:c.
Modul de execuţie al cuptorului de ars ceramică, ca de altfel şi întregul material ceramic apărut, pledeaz[l pentru o datare mai
tirzie, în a doua jum<1tate a secolului III e.n.
Pasta de culoare cenuşie are mică multă in
compoziţie, lucrată la roată, îndeajuns de

Clădirea

VIII

(Prăvălie)

Prin cercetările anterioare efectuate de
prof. M. Moga şi reluate de Muzeul Banatului in anul 1976 a fost cercetată exhaustiY
o încăpere mare de 13 X 10 m identificată cu
o prăvălie antică. In anul 1978 s-a trecut la
cercetarea celei de a doua înC:1peri situate pe
latura de sud {înspre drumul de acces spre
rezervaţia arheologică). In partea de nordYest a celei de a doua încăperi, care a fost
dezvelită în mare parte deja în anul 1978, au
fost identificate urmele unui atelier de fieră
rie, cu bulgări mari de zgură, metal topit,
cărbune, fragme<nte de creuzete.
Stratigrafia: de la -0,80 m (nivelul cercetat in anul 1978) un strat de pămînt negru cu
urme de dărămătură (gros de 20 cm), apoi ur-

MEDELEŢ,

P. BONA, R. PETROVSKY

fină.

Concluzii : campania de cercetări din anul
1979 de la Tibiscum a adus noi mărturii privind activitatea economică a canabelor. In
primul rînd, s-au oonturat clar primele ateliere meşteşugăreşti : de olărie, fie1·ărie, de
turnat piese din bronz care deserveau nevoile
armatei. Terminarea lucrărHor în atelierul de
sticlă va permite ca, in viitor, analiza complexă a intregului material arheologic descoperit împreună cu observaţiile stratigrafice să
ofere prima imagine oompletă asupra activităţii unui atelier, a producţiei sale, diversităţii sale şi mai ales
asupr.a modalităţilor

www.cimec.ro

30]

CERCETARILE DE LA TIBISCUM

uzitate pentru formarea unei pieţi de desfacere in provincie şi mai ales in afara ei.
Cuptoarele de olar descoperite în cursul
cercetărilor din anii 1978-1979 sint primele
cunoscute pînă acum în această parte a Daciei, completind in mod fericit harta descoperirilor de acest fel de la noi. Activitatea
îndelungată a acestor ateliere, existenţa lor
sub diferite forme in răstimpul veacurilor
II-IV constituie o altă concluzie importantă
pentru istoria economică a acestei ZOIIle.
NOTE
1

Comentariul praf. 1. 1. Russu, in IDR, III/1,

p. 145.
~ M. Moga, F. Medeleţ, D. Benea, R. Petrovsky,
în Materiale şi cercetdri arheologice - A XIII sesiunea anu.ald de
rapoarte Oradea, 1979,
p. 215-218.
, _ Campania de săpătură s-a efectuat astfel : Muzeul din Caransebeş 10 iulie - 10 august, iar :!\1uzeul Banatului 24 iulie - 12 septembrie 1979.
• D. Benea, FI. Medeleţ, Cercetdrile arheologice
de la Tibiscum (1978), comunicare prezentată la
Oradea, 1979.
1 Ibidem.
:, IDR, III/1, nr. 263.
" D. Benea, Un atelier de olar roman de la Tibicus, comunicare prezentată la sesiunea Muzeului
de Istorie al Transilvaniei, mai 1979.
' Coh2, II, 523.
8 E. Bonis, in Folfa Arheologica, XXVIII, 1977,
p. 105-139.

LES RECHERCHES ARCHtOLOGIQUES
.DE TIBISCUM (1979)
Rf:SUM:f:
Le camp et les canabae de Tiblscum s'etendent
sur une grande superficie, bordee par le Timiş,
situce ă la sortie du village de Jupa, sur la route
nationale E 94 Caransebeş-Timişoara.
Au cours des recherch'es effectuees par le prof.
M. Moga entre 1966 et 1975 un grand nombre de
bâtiments, ateliers, logements, temples on ete identifil's dans les canabae, tandis que dans le camd
les fouilles decouvraient les murs d'enceinte ă l'est,
au nord, â l'ouest et les portes : pretoria, principalis sinistra et decumana ; plusieures constructions ont ete identifiees par des sondages effectues
dans l'angle nord-est du camp.
Les fouilles continuees pendant !'intervalle
1976-1978 dans le camp ont mis au jour les portes :
pretoria et decumana et ont permis l'etude du
systeme defensif exterieur ainsi que l'etablissement des dimensions du camp: 335Xl95 m. En
1979 les recherches se sont concentres sur la partie
nord du grand camp ou par le moyen de sections
on a identifie un petit camp (110 X 100 m), place
dans la partie nord-est du grand camp.
Dans la praetentura du camp on a decouvert
une construction situee immediatement â cOte de

la p!"f'miere parte de l'enceinte est. L'edifice se
compose d'une piece a abside, completee ulterieurement par une autre piece situee sur le cOte sud.
(Dimensions: 14,30X7,50 m, l'abside a une ouverture de 3 m).
On a fait usage de mortier pour edifier les
murs de pierre d'une largeur de 0,70 m. L'edifice
avait un systeme de chauffage hypocaust.
Canabae. t:es fouilles ont continue sur les emplacements attaques en 1978. Le secteur pont-nord.
Dans la section 1, ă une profondeur de
1,50-1,80 cm, on avait decouvert en 1978 des creusets en ceramique presentant des traces d'or fondu,
des scories, des moules de glaise pour la fante
des lingots d'or. Les cassettes 2 et 3 tracees en
1979 (6X6,20 m, resp. 4X2,20 m) des deux câtes
de la section 1, ont permis d'identifier un atelier
compose d'une seule piece ă murs de bois
(4,80X6,50 m). Les monnaies trouvees indiquent que
!'atelier date de la premiere moitic du II-eme
siecle.
Un second atelier pour la fante du bronze, specialise dans la confection de petites pieces : appli~
ques., elements de costume ou de harnais a cte
identifie non loirr-. des thermes. Dans la piece atelier ont ete decouverts des creusets en ceramique, des scories, des moules en ceramique, des
pieces en bronze â l'etat brut. Le materiei archeologique nous permet de placer cet atelier au Il-eme
siecle.
L'edifice (atelier ele verrerie). Les pieces 3,-l et
en partie 2 ont ete Ctudiees dans intervalle
1976-1978. Dans la plece 3 ont a decouvert un
atelier pour la confection des bijoux I'n verre :
perles, bagues, pierre de bagues et apliques. Au
milieu de la plece qui servait d'atelier ont ete
decouverts : une installation pour ronte de verre,
des recipients de fonderie, des creusets, des ustensiles en metal pour le travail de la masse de verre,
des copeaux de verre. A fin de pouvoir identifier
les eventuelles constructions annexes on a trace,
des 1978, une section ă 3 metres_ distance de l'enceinte _auest. En 1979, dans le cassette 5 ouverte
sur le câte auest de la section, â une profondeur
de 1,60-1,75 m, on a decouvert un faur â verre
presque completement detruit. Le plancher de ce
faur etait forme par une seule brique (40X26X7
cm), les murs bâtis en quarts de briques maintenus
par la glaise, tandis que leur interieur etait mi:nutieusement glaise. Sur le plancher du four on
a decouvert des residus de verre blanc, des ustensiles de metal, des fragments de poterie pour la
fonte du verre, des perles blanches·, de rebut. La
construction etait protegee par un toit de tuiles
soutC'nu par des piliers en bois.
L'edifice VIII (Magasin). En 1979 on a commence
des fouilles dans la seconde piece de la construction mentionnee ci-dessus. A 1.10 m de profondeur
on a decouvert un faur de potier, creuse dans
l'argile, dant la bouche ă feu etait dirigee vers
l'est. La vOute ne s'est conservee que partiellement
et avait ete construite d'une maniere rudimentalre
en fragments de briques et de tuile!;-. Le pilon
central de forme tronconique etait, de m~me, execute en fragments de briques et de tuiles lies par
de la glaise. Ce pilon servait de support A la
poterie qui etait culte dans ce faur. Devant le four
on a trouve la fosse a cendres, contenannt des
fragments de poterie, des os de volailles et des
noyaux de cerises. La forme de cette construction
ainsi que l'aspect des produits de poterie placent
!'atelier dans la seconde moi tie du 111-eme - premiere moitie du IV-eme siecle.

•

www.cimec.ro

V. H. BAUl\1ANN

Cercetările arheologice din
romană de la Telita

Ln scopul unei mai bune

cunoaşteri a aşe
rurale romane din teritoriul cetăţii
Noviodunum, începînd din vara anului 1978
ne-am deplasat cercetările în zona SaricaTetiţa, la aprox. 5 km SE de localitatea NicuzărHor

liţel.

In 1968, în urma localizării mai multor"huclee de locuire din epoca romană ~ituate pe
valea Teliţei, în apropierea unui drum antic
care unea limes-ul dunărean cu zona centrală
a Dobrogei, au fost întreprinse sc:'tpături arheologice în extremitatea nord-estică a dealului Sarica, in punctuJ numit "La Pomostita", din apropierea D.N. 22.
Caracterul limitat al ~0n.dajului, efectuat
în interiorul unei plantaţii de viţ~t-de-vie, nu
ne-a pennis încheieri ccmducl-~nte. Sondajul
a relevat înstl existenţa în punctul .. La Pomostita" a unei construcţii ma<;ive situate pe
panta dealu~ui, care respecta configuraţia terenului, fiind perfect adaptat<:\ c;mdiţiilor
existente. Structtn·a zidurilor de piatr[t cu
mortar, ceramica specific[\ secolului IV e.n.,
o monedă de bronz de la Constantin 1 (anii
337-341 e.n.), ca şi poziţia izolată a d[tdirii,
ne-au îndemnat s<:i. cred~m că aparţinea t:mei
fenne rurale întemeiată în prima jumătate a
sec. IV e.n.
Descoperirea din punctul "La Pomostita"
ridica problema perpetuării în timp a unui
tip de proprietate rurală, in teritoriul Noviodunens, bine cunoscut în p~ri0ada timpurie
romană, graţie cet·cetărilor
anterioare din
zona Niculiţel-Isaccea. In acest sens, cercetar~a celorlalte nuclee de bcuire se impunea de la sine.
ln 1979, am inceput cet·cetitri sistematice
în punctul "L<t P<Kl", p<! panta unui deal ~i
tuat în apropierea intersecţiei rutiere T?liţa-Sarica, la aprox.
1 300 m S de locul
sondajului din 1978.
După intocmirea schiţei topografice la scara 1 : 500, zona destinată cercetării a fost caroiată din 5 in 5 metri, şi codificat[! cu litere
de la A la Z, inclusiv carourile oc, ~ , 6, pe

ferma

axa absciselor, şi cu cifre ele la 1 la 30 pe axa
ordonate-lor. Săpăturile efectuate în 1979 se
regăsesc în carourile H-T (1-22) din caroiaju~ general (fig. 1).
Au fost realizate 8 secţiuni, dintre cat·e S 1
(110X2 m) orientată NV 15°- SE 15" şi S 2
,(60 X 2 m) orientată SV 260°-80° NE, se întretaie în carou! 0-15. S::, s" şi SA, primele
două de 13 X 2 m, ultima de 13 X 3 m, au fost
săpate
pamlel cu S 1 în carourile P, R
(16-18), folosindu-se între el·"? martori de
1 m lăţime care au fost îndepărtaţi pe
parcurs. S,;, S 1; şi S;, de dimensiuni variabile,
au fost realizate spre vest, fiind pal'alele cu
s~.

Din punct de vedere ~tratigrafic, stratul de
gros de aprox. 0,55 m, este suprapus direct de stratul arabil actual, gl'os de
aprox. 0,30 m, din care cauză la supr:1faţa ~o
lului se aflau antrenate materi-ale de construcţie şi fragm~nte ceramice. Săpăturile arheobgice au scos la luminft zidurile unei
con~trucţii rectangulare împrejut·ul cti.reia ~e
.anau dependinţele gospodăreşti ale unei
ferme de tip ?:illa rustica cat·e ocupa o suprafaţă de aprox. 3 500 m~ (fig. 1). Arăturile
executate pe panta dealului au provocat distl'ugerea masivă a zidurilor fermei, in special a celor aflate în aval. Resturile sale au
fost întîlnite spre nord, in S 1, oaroul 0-20 şi
spre vest, in St. car'Jul I - 14,15. La sud
şi la est nu au fost surpdnse urme ale vreunei incinte.
ln cut·sul s[tpăturilor din anul 1979 ne-am
concentrat atenţia asupra degaj<irii unei pftrţi
importante a clădirii principale a fermei, situată în caruurile L, M, N, O, P, H, (14--18).
Clădirea principallt fusese construită in partea de nord a gospodăriei,"cu deschicl"?re spre
not·d-vest, din ziduri de chirpici P·? temelii
de piatră legat[! cu pămînt. Degajarea zonei
de NE şi a col~ului de SV al clădirii, ne-a
permis cîteva observaţii a'.;upra compartimentării sale interioare. In stadiul actual al
cet"cetării, clădirea pan~ să fi fo:;t c;msti tui t<:i
cultură,

www.cimec.ro

FERMA ROMANA DE LA

TELIŢA

305

.·

Fig. 3. Te1iţa. 1 vedere d.Lnspre nord asupra zonei
perea B) ; 2 mcăperea C cu traseul apeductului (v~dere
(V2) şi apeduotul construirt pe dărîmătura ultimului
a:peductului ; 5 :firagment din zidul ~stic a'l pavilionului

f,l.

39 - Mate11i.ale

. .·

investigate din pavi>lionul central (în prim plan încă
dinspre . SV) ;_ 3 colţul de SV al încăperji B cu vatra
nivel ; 4 vedere a.su:Pl'a sistemului de construire a
central cu cele două chiupuri situat în afară (C 3 - şi CJ.

.· ·

şi cercetări

arheologice -

cd. 25
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încăperi (A, B, C, D). O încăper-e
sau poate o curte centrală acoperită (A), de form;:"l rectang~Ilară era încadr-at;l
la N şi la E de alte do~1i1 încăperi re~·tangu
lare (B, C). Surprinderea colţului c!e SV al
clădirii ne dă posibilitatea
sit presupunem
existenţa pe latura de sud a înc<iperii :\, a
unui spaţiu (D) similar celui de pe latura de
n01·d (indiperea B). Această cli1dire se încadrează astfel in categoria construcţiilor rectangulare cu douii paYilioane a\·ans.ate ca~·e
fiancau o mare inci1pere r·entrală, prin (·ar·e
se f;kea accesul spre celelalte incr.l.peri. DuJ.it
din intrări - din inc<iperea A spre B ~i cli:1
A spre C, au fost surprinse in cursul siipMurilor din 1979. Mărimea intrării in ind1p::.-:·ea
C, degajată integral, este de 1,45 m, resp~c
tiv 5 picioare romane, ceea ee relevr.i kltrebuinţarea aceleiaşi unităţi de mă~ură (piciorul roman de 0,29 m) in comtrucţia dr.idirii.
S-a constatat că nivelul de că:lcare al încăperilor a fost adaptat configuraţiei terenului, cel dinspre N al încăperii B situindu-se
cu aprox. 0,18 m sub nivelul celorlalte încă
peri.
Cu ocazia lucrărilor de degajare a clădirii
s-au conturat două niveluri de locuire, tncendiate, desp.l.rţite printr-o dărîm{\tură nivelată care în unele porţiuni atinge 0,40 m
grosime (fig. 2 ; 4/4).
In dreptul celor do:1ă intrări s-a putut observa cu claritate înălţarea pt·agului cu aprox.
0,20 m in urma unei niveUtri execute~ la începutul etapei a II-a (fig. 4/4 ; 5/2).
Stratigrafic, primul nivel se afli1 la
-0,80 m adincime faţă de ~olul actual, ce1
de-al doilea nivel fiind surprins la 0,500,55 m adincime (fig. 2; 5/2).
La aprox. 10,50 m SV, resp~tiv la 7 m NV
de această construcţie, s-au găsit resturile,
dem~mtelate de arăturile mocJ.erne, ale inei:ltei ele NV a gospodăriei.
tn zona dependinţe-lor gospodăreşti, au fost
descoperite, cinci chiupuri : unul sprijinit de
zidul de NV al încăperii A (C 1), două la est
- C: 1 la 1 m şi C.., la 9 m distanţă de zidul
de NE al încăperii C şi două la sud - C 2 la
5,50 m şi C5 la 6,50 m depărtare de colţul
sud-estic al clădirii. Două dintre ele (C~ şi
Cs) au fo·;t distruse din antichitate, fiind umplute la începutul etapei a doua de locuire
cu materiale incendiate, deasupra lor realizîndu-se apoi o nivelare de 0,10 m grosime
de pămînt galben (fig. 5/4). Dea-;upra lui C:;
a fost construit un pilastru circular din pietre legate cu pămînt, probabil cu scopul de a

din patru

spaţioasă

sprijini acoperişul ele ţigle al unei dependinţe
in ca1·e se afiR chiupul C2 •
In cursul s<l.păturilor efectuate in 1979, au
fost găsite 48 de monede aparţinînd se<>olului IV e.m., 36 dintre ele rep::ezentind emi..,iuni con-.tantiniene - cea mai veche de la
Constantin 1 (anii 330--335) -·- c:ea mai nouă
de la împăratul Iulian (anii 3fH-363). Cu
excepţia a 3 monede Constantinus
II şi a
două monede Constans, gt'l'iite in stratul arabil, celelalte 31 de monede aparţin stratigrafic primei faze de locuire. Celei de-a doua
etape de lOC'l1ire ii aparţin 11 monede de Ia
împăraţii Valens şi Valentinian 1 (anii
364-375). O monedă colonialii, a fost de;<.'Op?rită în umplutura chiupului C; 1•
Ceramica, in stare fragmentară şi aproape
in exclusivitate de uz com~m. aparţine de asemenea, secolului IV e.n. (fig. 6, 7, 8). Din cele
226 de fragmente ceramice tipice provenite
din eampania 1979, majoritatea (76,990fo)
aparţin oale-lor şi amforelor. Statistic, eeramica prezintă următoarea componenţă :

Nr. 1
eri.
1.
2.

a.

41.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

1),

nuonlro•:o

Oale
Aanfore
Ulcioare
Cutroane
Orattiţe
Opaiţe

Ulcele
Capace
Platouri
Căniţe

Diverse

48
25
6
2
2
3
1
2
1

--

'

88
33
8

116
58

4
3

6
5
4
3
6
1
2

1
2
4

2
-

'1

l4
1

11

eantitatea mare de ceramică
cărămizie şi cenuşie lucrată din argilă cu un
conţinut mare de nisip, de multe mi· ne<.-ernut, ceea ce imprimă recipientelor asprime la
pipăit. O mare parte a va-;elor e"te lucrată
dintr-o past;1 cu procentaj mare de caolin,
bine arsă, de culoare roz-gălbuie sau alb-găl·
buie.
Ceramka. de tr-a:liţie autohtonă intîlnitt'1 in
ferma de la Teliţa este pre-lucrati\ în tehnica
tradiţionali!, cu mina sau· la rr>ata
înceată,
dintr-o past<i grosien'i. cu scoici, pietricele,
sau nisip necernut, uneori cu cioburi pisate,
prost frămîntată şi insuficient arsă. Formele
întâlnite sînt cele tradiţionale, la care se
adaugă imitaţii dupti
prototipuri romane
(fig. 6/4, 5).
Se
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Fig. 4. 'fetiţa. 1 vedere dinspre vest (secţiunile S 2 şi S1;) ; 2 fragment din incinta de vest a gospodă riei :
3 colţul de NV al încăperii D : 4 vatră 'de foc pe nivelul II al încăperii (prim plan) : spaţiu de comunicare între
încărrile A şi c.

Cu pril·~jul săpăturilor efe tu~tf' în 1978,
au fost de;,copcrite în interiorul ·bdirii principale cinci unelte agricole din fier respectiv : o se c eră întreagă (falcula}, 2 ~ eceri fragmentare, (fig. 9/2-4) un tarp n (falx sil'l: atica (fig. 9/1) şi un cosor (falx vineatica
(fig. 9/5). Şapte pie ·e metalice din fier reprezentînd unelte şi ustensile de raşchetat, scobit
şi găurit, pot fi puse în legătură cu meşteşu
gul dulgheritului. Tot din clădirea principală
provin cinci lame de cuţit (culter) şi o lam ă
de brici. Citeva piese de harnaşament (belciug de fier, aplică, plăcuţă, verigă de clopoţel din bronz) şi numeroase pir ane, scoabe
şi cuie din fier folosite in construcţie, în-

tregesc inYentarul obiectelor metali e descoperite în interiorul fe rmei. In afară de tt·ei
mărgele din sticlă, aparţinînd unor tipuri
frecvent întîlnite în secolul IV e.n., 3lte obiecte de podoabă nu au mai fos t descoperite
în cursul ae€stor săpături.
Ceramica, uneltele, piesele de harnaşament, lipsa altor obiecte, structura conceptuală a clădirii, scot în evidenţă
caracterul
funcţional al go podăriei de lîngă Teli ţa şi
anume, acela de loc d·~ producţie {pars fructuaria). In sprijinul acestei ipoteze poate fi
adus a pectul general al fermei, cu dependinţe împrăştiate în jurui clădirii prin ipale,
mai mult magazie sau locuinţă sezonieră de-
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Fig. 5.
ţiune
şi B ;

Teliţa. 1 vedere dinspre nord asupra în căp e rilor B şi A cu spaţiul de comurucare dintre ele (in sec- nivelul 1) ; 2 cele două nivele de Iocui r e surprinse în dreptul spaţillllui de comunk&·e dintre A
3 latura de sud-est a paVIilionului central (S1) ; 4 secţiunea St cu chiupul C5 (vedere dinspre sud) ;
5 cuptor menajer descoperit in S1 (P0).

locuinţă permanentă a unui proprietar
Locuinţa acestuia se afla probabil
aşezarea vicană
din apropiere, . ituată

cit

villa.

d,e
în
la

aproximativ 80 m spre sud, într-o zon ă
înaltă, mai uşor de apărat în caz de primejdie.
F'e rma din apropiere putea fi locuită de
persan.alul auxiliar. In acest sen , descoperirea unui cuptor menajer, la aprox. 40 m sud
de clădirea principală, în caroul P-6 şi a doţlă
vetre în interiorul clădirii, una pe latura de

sud a încăperii B (caroul P-17), cealaltă pe
latura de SE a încăperii A (caroul N-15) vin
în sprijinul celor de mai sus (fig. 3/ 3 ; 4/4).
Ne reţine . atenţia cuptorul menajer circular situat în interiorul unei amenajări, probabil din lemn, din care 's-au păstrat doar
resturile aooperămîntului de ţiglă prăbuşit
deasupra vetrei. Vatra cuptorului, bine păs
trată, cu diametru! de 1,30 m,
fusese cons truită pe un pat de pietre, în pămînt galben. Cuptorul avea intrarea orientată spre
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Fig.

6.

Teliţa.

Ceramică : 1-3
diţie autohtonă

oale de factură provincială-romană ; 4 oală lucrată cu mina, de tra; 5 strachină lucrată c~ mina, de tradiţie autohtonă.
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Fig. 7.

Teliţa .

1-3 amfore ;

4 ·ca nă;
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5( / 1

.wv. Wi

/55&"

2
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j
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3
Fdg. 8.

Teliţa.

1, 2 fragmente de ulcioare ; 3

nord; în timpu1 funcţionării intrarea era astupată de o cărămidă pătrată cu latura de
0,33 m, ceea ce ne oferă o imagine asupra dimensiunii reale a intrării. Ln faţa acesteia a
fost descoperită groapa pentru cenuşă.
(fig. 5/5).
Intrucît cercetările arheologice nu au urprins un nivel antelior secolului IV e.n. considerăm că ferma de la Teliţa a fost întemeiată .în primul pătrar al secolului IV, întrerupîndu-şi existenţa într-un moment cînd
tulburările provocate de răscorua vizigoţilor
au afectat întreaga Scythia Minor. Ne ră
mîn necunoscute evenimentele istorice care

căpăcel

ceramic ; 4

fusaiolă

ceramidi.

au provocat distrugerea fermei la sfîrşitul
perioadei constantiniene. Fără să ne angajăm
în vreo ipoteză, în actualul stadiu al cercetărilor, punem această distrugere în legătură
cu anumite evenimente cu caracter local,
eventuale invazii ale populaţiilor germanice
prin dreptul vadului de la Noviodunum.
In mod sigur ferma nu supravieţuieşte celei de-a doua distrugeri, fapt relevat de descopelirea unui apeduct în formă de uluc,
. acoperi·t cu lespezi de piatră prinse cu mortar, orientat SV-NE. Apeductul a distrus
zidulile clădirii principale a fermei, suprapunîndu-se ultimu1ui nivel de locuire. Presupunînd o etapă de construcţie ulterioară
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Fig. 9.

Teliţa.

Unelte de fier: 1

tărpan;
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distrugerii fermeii '8ped1!JICt.}. poate- ·fi -pus·1ft;.~,,. . -U&m d'entFe eux-se trouve sur-la pente d'une colcu aşezarea vicană din apropiere,
line situee ă proximi.te de l'intersection routiere
în car~ p~o~hil vi;aţa ~ continl!aţ şi în.c.~:..sul
' T~ijţa-Saric~, au lieudi} ,,a.u. Pont". I.-es 'f9ttilles
secolelGr -unnătoare- de· stăpfmre romana· la
arctreologiq~Îes' effechies~ pemdant Î'l~te \:!~ 1979 ont
Dunărea de Jos.
·;.1 F li
;
pat·tiellement pot·te a la lumiere J,es murailles
4
legătură

1

• .. .

-;. ·:

~·

'

·~

•. ~'une

:,

RAPPOOT'P'Kf:LIMINAIRE SUR LES
RECHE C S A C EOf.
R HE
R, 1:1 L . OG\Q\]ES.
EFFECTUES DANS ·~.;'A FERME '·
ROMAINE DE TELIŢA, UEUDIT
"AU PONT.. (DEP. DE TULCEA)
R€SUME

A l'occasion des recherches de sul'face effectuees en 1978 dans la valle du ruisseau Teliţa on
a localise plusieurs noyaux d'habitation romaine.

constrq.cti!'n . ;r~tangulaire.,.., autour de la
QLielle :il Y ·avait les"dependances cl'une ferme ro•maine ci u type villa nc,stica. On n'a pas sut·pris leP
'limites_ qe• celte. ferine,. dant le perimetre hypo·
-thetique.
·
. devrait etre de circa 3 500 m.
Les recherches ont mis en evidence, sur un lot
de 48 monnaies ainsi que sur la ceramique, deux
phases d'habitation appartenent au IV-e siecle. On
a decouvert plusieurs outlls agricols et destines
au travail du bois, qui relevent le caractere des
activites y deployees.
Il est prevu de poursuivre les recherches en 1980.

f

40 - Mater:lale

şl cercetări

arheologice- cd. 2S
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Săpăturile de salvare
de pămînt (secolele

din castellum
11-111 e.n ..)
descoperit la Galati

Antichi.tăţile romane din sud-estul Moldovei au intrat in atenţia cet·cetătorilor de
aproape trei secole, cînd Miron Costin le
evoca prezenţa pentru a da temei soJ.id originii romanice a neamului Moldovenilor. 1
Este vorba de vestigiile romane din zona Galaţilor, cunoscute, îndeobşte, prin toponimUtl
Tirighina Barboşi - un promontoriu de pă
mînt care iese in evidenţă la marginea terasei înalte de pe stînga văii SiretuJui, in apropiere de confluenţa acestuia cu Dunărea.
Importanţa acestor antichităţi a fost sporită prin cercetările lui Vasile Pârvan, 2
Gh. Ştefan,3 N. Gostar;" I. T. Dragomir5 şi
Silviu Sanie6, care au adus contribuţii importante cu privire la cunoaşterea roluJui civilizaţiei romane, a capului de pod
norddunărean de la Barboşi pentru stăpînirea şi
supravegherea spaţiului geografic de la est
de Carpaţi, de către romani.
După cum se ştie romanii au instalat
in
zona Galaţilor citeva elemente ale sistemului
lor strategic, cum sînt : castellurn şi ulterior
castrurn roman din zona Barboşilor şi Valul
Tuluceşti-Traian, lung de aproape 30 km
destinat să apere instalaţiile de la Barboşi şi
aşezarea civilă de acolo, precum şi hinterlandul (prata) din jurul acestuia. 7
In cuprinsul acestei zone delimitată de
Valul Tuluceşti-Traian a apărut in 1974 un
cavou roman 8 datind din secolul al IV-lea e.n.
Cavoul a fost descoperit în noul cartier .,Dunărea", la 2 km est de Tirighina
Barboşi.
Prin cercetările întreprinse, după aceea, în
cartierul Dunărea, unde f1·ontul şantien:ului
de construcţii este deschis, a fost descoperită
încă o fortificaţie romană, situată la 1 km est
de binecunoscuta fortificaţie romană de pe
Tirighina Barboşi. Spre deosebire de castellurn de la Barboşi care a fost construit din
piatră, acesta din vatra Galaţilor,
este un
castellurn de pămînt.
Fortificaţia in discuţie se află la punctul
de interferenţă a versantu[ui sting al văii

Cătuşa, cu muchea terasei înalte a Dunării
şi Siretului. O poziţie similară, dar pe partea
opusă (dreapta) a văii Cătuşa, o are şi castel-

lum şi castrum roman de la Barboşi. Prin urmare, cele două fortificaţii au avut un rol
strategic evident, fla.ncind pătrunderea din
această vale in cea a Siretului şi a Dunării,
care prezenta un mare interes pentru Imperiu.
·
Din punct de vedere tactic castellum de
pămînt de la Galaţi se află pe o poziţie dominantă, podul terasei pe care e~e construit
dominînd cu înălţimea de 38 m şesul Siretului. De la acest castellum se deschide o
largă perspectivă în care se observă direct
intrarea de pe Dunăre pe Siret, precum şi
lunea de dincolo de Dunăre, pînă în Munţii
Măcinului, sau spre Troe;mis.
Lucrările de excavaţie din ultimul timp au
distrus eolţul de sud~t al fortificaţiei, fapt
care ne-a dat posibilitatea s[l d~operim în
aflorimentul creat, profihtl şanţului de apă
rare. Apoi, aceasta a putut fi urmărită şi in
plan, pe podul terasei, unde se observă o
uşoară albiere a şanţurilor de apărare, iar
în exteriorul lor se află o dungă maii proeminentă de culoare deschisă (fig. 1).
Cele două elemente ale fortificaţiei - şan
ţuJ şi valul inscriu în plan o formf1 pă
trată, orientată cu ~aturile N-S şi E-V, latura sudică pe care se află ~ti poarta, fiind
paralelă cu muchea terasei.
Cercetarea arheologică a inceput cu o secţiune de 80 m X 2 m, prin şanţurile de apă
rare de est şi sud, paralelă cu di•agonala estvest. Scopul deschiderii acestei secţiuni a
fost să se pună în evidenţ{1 stratigrafia complexului. Extremităţile secţiunii I se găsesc
in zona exterioară a şanţului.
Stratigrafia. Secţiunea I - 1979 a fost
adincită diferit : in zona exterioară şanţului
pînă la 1 m, in zona şanţuJui de apărare pînă
la 3 m - 3,40 m, iar în incinta casteZZumului, p:nă la 0,60 m - 0,90 m (fig. 2).
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Fig. 1.

GaLaţi-Cartierul Dunărea.

Planul general al complexului roman 1 castel!um (a zona cu
sol deschis ; b ~anţul de apărat·e) : 2-4 tumuli.

De-a lungul întregului profil, la partea
este solul arabil, gros de 0,20 m.
Sub acesta este solul cafeniu, avînd o grosime de 0,20 m - 0,25 m. In incinta fortificaţiei, intre solul cafeniu şi depozituJ. de loes-s
este un contact direct, neexistind stratul de
tranziţie, ca~e a dispărut, probabil, odată ou
amenajarea suprafeţei interioare a castellumului. Trebuie să menţionez în mod special că
soluri}e arabH şi cafeniu provin din nivela. rea ulterioară a valului, prin care s-a urmăsuperioară

rit amenajarea terenului pentru instaLarea
unei gospodării, la începutul secolu1ui nostru.
Sub cele două soiuri - arabil şi cafeniu
stratigl'afia poate fi urmărită numai in zonele şanţurilor de est şi de sud, secţionate,
unde întîlnim un sol închis - cernoziom nelevigat- măzăros, în profil avind aspect lentiliform, care incepe de La linia de coborîre a
taluzurHor şanţului de apărare antic. Grosimea acestui sol, la mijloc, este de 0,75 m. In
ceea ce priveşte geneza acestui sol îngmpat,
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LEGENDA
locuinţă din
demolată

Il 1 1

sol arabil

D

sol cafeniu

sec. XX

cernoz1om nelevigat - sol îngropat

sol cafeniu - umplutura şanţului cu
fragmente ceramice
Fig. 2.

PaJ.aţi-CartieruJ

Dunărea.

Pro.tile din S 1 :

credem că s-a format în perioada ulterioară
uinplerii şanţului de apărare (seco!l.ul IV ~
sewlul XX) şi re~ezintă sigiliUil acestuia.
Caracterul pedologic amintit al acestui sol se
datoreşte faptului că S"'a format in condiţii
specifice de microzonă - microzona consti...:
tuind-o insăşi depresiunea şanţului; unde se

A latura de est ; B latura de vest.

aduna apa din precipitaţii care favoriza dezvoltarea unei vegetaţii mai sbunrlente.
Subiacent acestui sol se găseş-te un sol cafeniu, asemănător solului arabiL De la partea
inferioară a solului îngropat, ambele taluzuri
ftle şanţului de apărare a<u un unghi mai deschis, ceea ce det~rmină o îng·w:;tare tot mai
aCcentuată spre fund. Şanţul de apărare. a
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Fig. 3.

Galaţi-Cartierul Dunărea.

fost umplut circa 2/3 încă din antichitate, ulterior umplându-se aşa cum am menţionat,
prin depunen.'ea solu:iui îngropat.
In şanţul de est au fost descoperite numai
2 nivele : la adîncimea de 1,80 m - 2,20 m
şi ~a 2,80 m 3 m. Fundul şanţJUlui de est
este la adffncimea de 3,40 m.
In şanţul de srud au fost descoperite tTei
nive[e cu materiale cei'amice : la adîncimea

1-2 amfore din niveLul I.

de 1,80 m-2 m - niv. III; la 2,30 m2,50 m - niv. II şi la adîncimea de 2,80 m3 m (fundul şanţului) niv. I.
După cunoaşterea situaţiei stratigrafi e a
şanţurilor .am trecut la săparea colţului de
sud-est & castellum-ului, care fusese, distrus
prin ta!lruzare cu buldozeruL In urma taluzării
~ mai rămas partea inferioară a şanţurilor
de apărare, în care se mai găseaiU, nederan-
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Fig. 4.

Galaţi-Caa:tierul Dunărea .

1-3 amfore ft·agmentare. din nivelul II; 4-6
nivelul IH.
www.cimec.ro
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jate, nivelele I şi II. Am inceput săparea sectorului de pe şanţul sudic,· situat la est de
poart<i, precum şi a jumătăţii sudice a şan
ţului de est.
Poarta, in urma taluzării terenului, prezintă un plan trapezoidal, latura din interior
fiind de 5 m, iar de la exterior, de 6,30 m. In
realitate, la orizontul de căJlcare antic lărgi
mea porţii era mai mică, fapt care se deduce
din panta oblică pe care o au capetele şanţu
lui in sectocul porţii. După măsurătorBe
efectuate poarta avea, probabil la orizontul
de călcare antic, lărgimea de 4 m, iar la exterior de 5 m.
' Pe fundul şanţu[ui de apărare din apropierea porţii au fDI't g<isite unne de ar5ură
neagră şi numeroase fragmente ce~amice, intregibHe parţial.

Inventarul arheologic.
1\!aterialul ceramk descoperit in nivelul I
al şanţului de apărare provine de la amfore.
Au putut fi reconstituite parţial câteva exemplare. Un exemplar din pastă de culoare
roz<i are gitul lung, puţin îngroşat spre mijloc, unde suprafaţa este uşor văh.1ritii. :l\tlă
nuşile sint inalte şi se îndepărtează intre elle
mai mult decit diametru! maxim al corpului
amforei (fig. 3/1). Gura ~te inelară, iar fundul lips~te. Această categorie de amforă
aparţine tiprcDlui a/1, după dasificarea lui
Gh. Bichir, care a datat-o in sec. I-II e.n. 9
O altă amforă descopedtă impreun<i cu
aceasta este de culoare roz cărămizie. Are
gîtul mai scurt, sub formă de pilnie răstur
nată. Mănuşile sint profiJlate, cu caneluri şi
cite o şănţuire, fiind prinse pe umărul amforei in interiorul diametrului maxim al
corpului acesteia. Amfora aparţine tipului
a/2 şi este specifică secole'l:ot· II-III e.n. 10
In nivelul III au fost descoperite, de asemenea, fraglmente de la amfore din past[l de
culoare roz deschisă, precum şi fragrnţnte
ceramice de la va'3e mai mari, din pastă roşie
cu mie~uJ ars incomplet (cenuşiu). Au mai
fol'lt descoperite şi fragmente ele le amfore
de dimensiuni mari, din pash'i roşie., cu gitul
larg şi scurt, cu toarteile scurte şi ovale in
secţiune (fig. 4/2-3). Tot in nive1ul II a mai
apărut un git de arnforă din pastă de cuJoare
roz lăptos, cu gitul lung, provenind de la o
amforă similară cu cea găsită in nivelul I
(specifică sec. I-II e.n.) (fig. 4/1).
In nivelul III materialuil ceramic provine
tot de la amfore, Toarte<le prerzintc'i un profil
cane!lat, fundurile ~nt ineil.'are. Pasta este roz
deschis şi cafeniu deschis. Ca ingredient s-oa
folpsit nisipul. Nu s-a putut intregi nimic
din fragmentele ceoramice ale acestui nivel,
care după caracteristicile materialului arheo-

logic poate fi datat in secolul al III-lea e.n.
(fig. 4/4-6).
In concluzie, săpăturile de sro.vare au pus
in evidenţă existenţa tmei noi fortificaţii
romane in zona de la gura Siretu:lui. Fortificaţie a fost construită din pămlint şi a fost
fol06ită cu intermitenţă (in trei etape) in
decursul celor 165 de ani ai stăpînirii romane
in sud-estul Moldovei.
Prima etapă, aşa după cum o pot dovedi
amforele intregibile de5coperite pe· fundul
şanţclui de apărare, a putut să fie' chiar la
inceputuil secolului al II-lea, fortificaţia fiind
folosită pînă la o dată cind a avut loc un
atac, pe care il mai aminteşte arsura de pe
fundul şanţului de apărare, din zona porţii.
A doua etapă, poate fi datată, după o scurtă
perioadă de la prima părăsire, tot in secolul II e.n. ·..
In sfirşit, a treia etapă poate fi datată in
secolul aJ III-ilea, dJulpă specificul fragmentelor de amfore din niveluil III.
Această fortificaţie a avut iniţial un rol
strategic in cadrul sistemului militar roman
din ace'astă parte a Moldovei. Funcţionalita
tea ei a durat pînă la ridicarea fortificaţiei
din piatră de la Barboşi, care a avut loc, după
N. Gootar, in timpul lui Hadri,an 11 • Fortificatia de pămint a primit ulterior o altă destinaţie, şi anume, ca depozit pentru amfore.
Numai astfel se poate explica prezenţa resturHor de la peste 100 .de amfore descoperite plină acum in Ş8il1ţul de apărare.
Această nouă destinaţie, cu caracter economic, pe care l-a primit castellum-ul de
pămint din cartierul Dunărea Galaţi, este
justifirntă şi de apropierea lui de unul din
meandre[e Siretului, care se abate mult pe
lîngă piciorul terasei pe care se afilă acesta,
fapt ce faciaita legătura dintre corăbiile antice şi depozit. In ceea ce priveşte conţinutul
acestor recipiente, analizele de laborator ne
indică uleiul de mt"tSline.
NOTE
t Miron Costin, Opere, II, ed. criticii de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1965, p. 42-43.
2 V. Pârvan, ARMSI, seria II, 36, p. 106-119 1
idem, Inceputurile vieţii romane la gurile Dun4rlt.,
Bucureşti, 1923, p. 130 şi urm.
3 Gh. ŞtPfan, Dacia, 5-6, 1935-1936, p. 341--341.
~ N. Gostar, Materiale, 8, 1963, p. 505-IUO:
idem, Danubius, 1, 1967, p. 107-113.
5 1. T. Dragomir, Danubius, 4, 1970, p. 123-131
6 Silviu Sanie, Ion T. Dragomir, Danubius, 2-:1,
1969, p. 81.
7 Emilia Doruţiu-Boilă, SCIV, 23, 1972, 1, p. 117.
H M. Brudiu, SCIV A, 27, 1976, 1, p. 85-98.
9 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1167:1,
p. 90, pl. 156/1-3.
tO Ibidem, pl. 156/4.
11 N. Gostar, I. T. Dragomir, S. Sanie, Selvn SHnie, Castellum şi castrum roman de la Barbuşi. in
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzl'elor de
istorie, decembrie 1964, I, I3ucureşti, p. <118, ·124.
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RAPPORT SUK LES. f.OUlLLE~i ,
DE SAUVETAGE FAITES DA-NS·LE ·, .,
·. CAST ELLtJM DE TERRE DES II":......III".
St~CLES DE N.E DECOUVElCT
A 'G~\i.'\ŢI
.
. .
..- .

Il'. !>ie<;les de n.e" cjans la niveau IU des amph-_1-

re.~ dLi III" siede'de n.~.

... Tou"t re materiei' atcl1eologJque · consiste ·donc
en amphores, ce qui prou'ire qu'â. un moment don.ae,
aptTs a\·uit· cesse ele servi r de fortifieation,: ij!
fo~se a l:te .utili se. commc ele put pour cctţe categ,· ;·ie de rc•c·ipienb.
·

· Enr·nr(' unc> fortifieation romaine, ' dat:ant des
II"-III" siecles de n.c., a etc dccouverte dam le
nouv~au

quartier de Galaţi, "Dunăr,ea".
La forti.fication est dEl forme ca,rree, au co.te. 4!!
40 m. Elle est entouree d'un fosse dont le talus
a: ete detrwt. Le fosse a 3 m â 3,50 m de· profondeur. La parte est sur le cOte ·sud. La stratigraphie de l'enceinte ·n'existe plus. Dans le fosse
OQ a decouvert trois niveaux renfet'ITiant des materlaU:!C archeologiques, ă savoir dans les niveaux
I et II des amphpres specifiq1.,1es pour les rer et

EXPLICATION DES f'JGURES

Fig. i. Galaţi - Quartier Dunărea. Plan general
du complex romain : 1 castellum ia ·sol jaurre·;
b fosse de defense) ; 2-4 tumulus.
·
Fig. 2. Galaţi .,.,.., Quartier . Dunărea. Profils .· de
la section 1 : a cOte d'est ; b cbte d'ouest.
Fig. 3. Galaţi - Quartier· Dunărea: 1-2 amphores du I"' niveau.
Fig. 4. Galaţi - Quartier Dunărea. 1-3· amphot·es fragmentaires du n• niveau ; 4-6 ampnqres
fragmEmtaires du rn• niveau.
·
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Teritoriul j ucleţ ului Botoşani este traversat de la est la vest, pe linia comunebr Manoleasa - Hăneşti - Dîngeni -Botoşani Corni, de un val de pămînt cu şanţ adiacent
pe latm·.a sa nordică, ale e<irui urme se observă mai dar în porţiunea Hriţeni-Zahu
reni, corn-ema Manoleasa!. Valul este cunoscut
din cercetiiri mai vechi şi pe teritariul
R.S.S. 1\-Ioldoveneşti, pe oare-l străbate intre
Nistru şi Prut. In comuna Manoleasa v.alul
este evident între ~tele Manolea!'a-Prut şi
Sadoveni, în punctul numit în prezent "Valea
Hotarului".
Potrivit tradiţiei, valul este cunoscut de
localnici sub numele de "Traian", ceea ce-i
oonf.eră vechime şi valoare documentară
deosebită în privinţa continuităţii elementului autohton. Descoperirea in 1965 a inscripţiei de pe monnîntul veteranului Tiberius Claudius Maximus ne demonstrează că
incă în timpul vieţii sale împăratul roman
Traian, cuceritorul Daciei, era numit "Troian" de loruitorii sud-es,tu1ui european 2; Toponimul este întîlnit in documente medievale3 şi în lucrarea Descriptio Moldaviae a
lui Dimitrie Cantemir".
Porţiunea valului în discuţie este cunoscută cu mai bine de un veac în urmă, fiindf
cercetată şi publicată de Al.exandru Odobescu în Rămăşiţele antice din judeţul Dorohoi5 şi apoi de Nicu FiJipescu-Dubău în Dicţionar geografic al judeţului Dorohoi 6 • La
sfîrşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru de acest val s-a ocupat Grigore
Tocillescu, 7 iar în perioada dintre cele două
ră:?;boaie mondiaJ.e, C. ZagoritzR, P. Polonic 9
şi R. Vulpe 10 .
Cercetările arheologice minuţioase de teren,
întreprinse în vederea elaborării Repertoriului arheologic al judeţului Botoşani, au
prilejuit observaţii noi şi culegerea unor materiale care să contribuie la încadrarea cronolog~ă a construcţiei defensive amintite 11 •
Modernizarea şosele} Ripiceni-Manoleasa
·a afectat capătul nordic al segmentului de val
41 - Materiale

şi cercetări

arheologice -

cd. 25

cuprins între pîrîul VoJovăţ şi şosea. O taluzare a acestui capăt făcută în vara anului
1976 pentru a mări vizibilitatea şi siguranţa
circulaţiei, ne-a permis să observăm amă
nunte cu privire la construcţj,a valului 1.2. 'LU'crările de fortificare au inceput prin traşarea
direcţie făcîndu-se, de obic~i, acolo unde se
cu grijă terenul pentru a se evita cotitudle,
curbele fiind foarte uşoare, schimbările de
direcţie făcîndu-se de obicei, acolo unde se
traversează cur~uri de apă (Prut, Volovăţ,
Başeu, Jijia). Mai întîi s-a săpat un şanţ lat
de circa 0,90 m şi adînc de 1-1,50 m pe
traseul valului. In acest şanţ s-au plantat
apoi trunchiuri de arbori, lipiţi de peretele
nordic al şanţului şi fixaţi cu pămîntul bătut
provenit din săpătură. Parii fuseseră în prealabil pîrliţi pe porţiunea inferioară, pentru
a rezista la putrezire, obicei folosit şi astăzi
la construcţiile de garduri, la furcile oaselor
cu pereţii din împletitură de nuie1e, etc.
După fixarea parilor, îngropaţi mai mult sau
mai puţin (pentru a fi aEniaţi la partea lor
superioară şi pentru a forma astfel palisada),
pe latura nordică a acestui aliniament, la o
distanţă de 1,5 m s-a trecut la săparea unui
şanţ de apărare, iar pămîntul rezultat a fost

Fig. 1.
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Fig. 2.

Greutăţi

pentru plasa de pescuit (1)

înălţat în spatele
valul de apărare.

şirului

şi

fusaiole (2) descoperite in
cutenil B2.

de pari, constituind

1

aparţinînd

de la Hriţeni-Manoleasa

şi

culturii C'u-

Slo'bozia-Hă

neşti,

Menţionăm existenţa de-a-lungul acestui
val a unor movile, situate pe ambele părţi
ale valului şi grupate în număr diferit, fără
a se respecta o anumită regulă. Cercetarea
prin săpătură a unor movile, afectate de lucrări de modernizare a drumului sau apl,a tizate aproape complet de lucrările agricole,
au dus la descooerirea în anii 1972- 1973 de
către arheologii NicoLae Zaharia şi Emiilia
Zaharia în colaborare cu Fil:aret Aprotosoaie
de la Muzeul S ăveni în grupul de . moviile

Fig. 3. Fragmente ceramice pictate (1, 2, 4)

locuinţa

şi

a unor morminte de înhum:aţie practicate în mantaua movilelor. Tră sătura comună a acestor morminte este exLstenţa unor
vase de ofrandă de provenienţă romană ca,
urcioare, străchini, o cană, ca şi a unorobiecte de fier : cuţit, pumnal, cataramă. In
mormîntul unei femei s-a de6ooperit un şirag
de mărgele din cormrlină. Citeva movile au
putut fi datate prin ritualua folosit şi inventar, [n epoca brommlui şi 1a sf1rşituJ primei
epoci a fierului. In mantaua acestor movile
s-au făcut înmormîntări de către o populaţie

cu decor canelat (3) din faza Cucuteni A; cosor de
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-sarmată.

Astfel de morminte se află in mavile situate de ambele părţi ale Troianuluit:J.
(Fig. 13/1).
Pe baza acestor premize, în amrl 1977 s-a
continuat cercetarea Troian'Uilui printr-o. colaborare intre Muzeul judeţean Botoşani şi
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din
Iaşi 14.

S-a început prin secţionarea unui val suplimentar, mai mic, a cărui menire era să
apere un punct nevralgic al acestei fortificaţii şi anume, locul unde "Troianul" se imbină cu o viroagă, pe mijlocul căreia înaintează spre albia Prutului. In acest loc, în
faţa d~manului nu se afla d~ît meandrul
Prutului, care putea fi trecut uşor prin vad 15
incit fortifioaţia devenea de prisos. Adăuga
rea unui şanţ şi a unui val de păimint, pe
terasa Prutului, îm~ltă de 20-25 m contribuia la o mai bună fortificare a locului de
joncţiune a valului cu valea Prutului.
Secţiunea I, lungă de 35 m şi 1ată de 1,5 m,
.a tăiat perpendicular vallul mic, numit de noi
"Troianul II". La metru~ 13,25 a fost surprinsă limita dintre val şi şanţul de apărare
adiacent, observîndu-se tăietura produsă in
platforma unei locuinţe C'llCUteniene cu prilejul săpării şanţului de apărare (pl. 1). Pe
tra<>eul aceleiaşi secţiuni s-au descoperit
multe fragmente de siJex rezultate din prelucrarea bulgărilor (deşeuri de cioplire), iar
in spatcle valului (pe latura sa sudică), in
fortificaţiei (la nord de val), s-a descoperit,
fragmente de vase din epoca migraţiilor, caracteristice pentru secolele III-IV. ln afara
fortificaţiei (la nord de vai), s-a dsecoperit,
tot in secţiunea I-a, [a adincimea de 0,5 m,
·o fibulă de bronz (fig. 1) de tip Latene IIiG.
"Troianul II" nu a fost prevăzut cu palisadă,
avind rolul să asigure o fortificare suplimentară a locului vulnerabil, acdlo unde fortificaţia principală, "TroianruJ. I" se termina
Deşi acest obstacol pare puţin insemnat, trebuie să ţinem seama de faptul că in faţa sa
se afla albia Prutului şi panta abruptă J
marginei terasei, obstacole naturale care trebuie luate in consideraţie.
In vara anului 1978, Secţiunea I a fost
prelungită spre sud cu incă 97 m, avînd ca
scop surprinderea unor comp[exe de locuire
in spatele Troianu}ui Il. Rezultatul acestei
prelungiri a fost descope1irea a două locuinţe
Cucuteni B 2 17 şi a unei locuinţe de suprafaţă
:aparţinînd bronzului tîrziu, cultura Noua. Tot
de pe această secţiune, din solul vegetal,
provin mai multe fragmente de vase lucrate
la roată, din pastă fină, cu angobă ce'1uşie,
lustruite, şi fragmente de ceramică zgrunţu
roasă, cu nisip şi microprundişuri în pastă,
lucrate şi acestea la roată. Se remarcă frag. mentele de dolium pentru provizii (fig.
'9/1-6 şi 10/1-5) şi un fragment de castron

-

factură romană, lucrat la roată, din pastă
fină, bine ars, avind culoarea roşie (fig. 8/12),

de

mai multe fragmente de amfore romane
(fig. 8/8, 14-18).
In cadrul aceleiaşi campanii a fost secţio
nat "Troianul I" (S. III) elementul principal
al fortificaţiei, in apropierea capătuiui său
dinspre Prut (pl. II). Pentru aceasta s-a
săpat un şanţ lung de 55 m şi lat de 2 m.
Această secţiune ne-a întărit convingerU•e cu
privire la etape'le construcţiei fortificaţiei,
permiţîndu-ne să eva'luăm şi dimen:siunile
sale. V aJ.ul împreună cu palisada se ridicau
după părerea noastră la 4,5-5,5 m înălţime,
jus,tificînd astfel at[t adincimea de 1-1,5 m,
cit fuseseră fixaţi parii in pămînt, cit şi grosimea lor de 25-35 cm. După lăsarea unei
berme late de 1,5 m, s-a trecut la săparea
şanţului de apărare, pămîntul rezuHat fiind
depozitat în spatele parilor palis:adei, in acest
fel inălţindu-se valcl. In porţiunea secţio
nată, şanţul de apărare avea o lăţime maximă
de 18 m şi o ad~ncime de,.2 m, ceea re ne face
să deducem că lăţimea .de 8 m a valU!lui permitea ca acesta să se înalţe cu materialul scos
din săparea şooţului la peste 4 m, la care se
poate adăuga încă circa 1,5 m pentru palisadă, rezultind o diferenţă de nivel de peste
7,5 m în total (pl. IV).
In pămîntul cu care s-a construit valuJ s-au
descope~.it numeroase fragmente ceramice
eneolitice aparţinînd culturii Cucuteni şi din
epoca bronzului, cultura Noqa. Pe porţiunea
şanţwlui de apărare, in pălmânt viu, la 2,30 m, s-a descoperit un com fragmentar de
cervideu fosil. Intre metrul 40,30 şi 44,50, a
fost secţionat un şanţ antic de apărare, avînd
secţiunea triunghiulară, orientat pe dit·ecţia
est-vest, aparţinînd aşezării cucuteniene
(pl. II). Adîncimea acestui şanţ, de la nivelul antic de căJ.care era de 1,50 m. In solul
vegetal s-au descoperit de asemenea fragmente ceramice aparţinînd culturii cucuteniene şi Noua, ca şi citeva fr.agmen.te ceramice aparţinînd e.pocii migraţiilor şi fragmente de amfore romane, antrenat,e de fierul
de plug.
In vara anului 1979 s-a intenţionat să se
pretl.ungească spre sud Secţiunea a III-a, cu
care in anul precedent fusese tăiat Troianul 1.
Intrucit datorită cuHivării cu porumb al doilea an la rînd a porţiunii de teren respective
acest lucru nu a fost posibiJ., s-a trasat o nouă
secţiune (S IV), ou care a fost tăiSJt capătul
nordic al Troianului 1. Remarcăm faptul că
în ace.<>t punct terminal al valuJui de pe malul drept al Prutului, palisada este mult mai
lată decit în rest .atingind 7,5-8 m lăţime.
Pe porţiunea palisadei s-a deschis o casetă
care a permis dese'Ilarea şi fotografierea ră
măşiţelor parilor sub formă de lemn putrezit sau carbonizat (fig. 12, b ; pl. III). Şi in
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Fig. 5. Fragmente ceramice pictate, de tip
această secţiune a fost prins şanţul de apă
rare oucutenian, iar în carourile 4o-51 s-a
secţionat o groapă menajeră adîncă de 1,25 m
în prezent, iar în epoca bronzului de 1 m,
plină cu . cenuşă şi fragmente ceramice
(fig. 6-7) oase, printre care un omoplat de
animal cu crestă turi (fig. 6/11). La mică distanţă de această
groapă s-a desc9p2rit o

Ko ~ilovţe,

faza Cucutleni B 2.

de cupru, foarte uzată datorită îndelungatei sale folosiri, în formă de cosor
(fig. 3/5), pe care o atribuim eneoliticului.
Tot de pe traseul Secţiunii IV, din stratul
solului vegetal, provin o dăltiţă cu secţiunea
pătrată şi un călcîi de lance (fig. 8/22-23 ;
10/6-7), ambele din fier, care au aparţinut
p robabil apărătorilor Troianului. Alte mate-

unealtă
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Fig. 6. Fragmente ceramice (1-10, 12)

şi

obiecte din os (11, 13, 14)
Cultura Nou a.
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Fig. 7. Torţi fragmentare de vase (1-3) şi obiecte
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Fig. 9. Fragmente de vase mari de provizii, lucrate la
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Fig. 10. Fragmente ceramice lucrate la roată (1-5), călcii de lance (6) şi daltă de fier (7).
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Fig. 11. Fragmente ceramice lucrate la

Tiale documentează o locuire din faza Cucuteni A (fig. 3/1-4), căreia îi corespunde probabil şanţul de .apărare cucuteniană.
Cu secţiunea a V-a a fost tăiat ,.Troi&nul II", ~a 40 m est de secţiunea I-a, într-'lfn.
punct bogat în răspîndiri de fragmente ceramice aparţinînd epocii migraţiilor (se·colele III-IV e.n.). Şi în acest punct s-a constatat că locuirea afilată la sud de val a fost
comp~et răvăşită de lucrările agricole. Ne
reţine atenţia faptul că în afana numeroase'lor fragmente de ceramică zgrunţuroasă şi
fină, cenuşie, cu lustru la suprafaţă, lucrate
la roată, s-au de·scope11:·it şi fragmente de ceramică fină lucrată la ro.ată, de culoare roşie
gMbuie şi cărămizie, care-şi găsesc analogii
în descoperirile carpice de la Poiana-Dulceşti1B (fig. 8/7, 9-10 ; 11/1-5).
La circa 400 ni SV de S. III, în apropierea
~oselei Ripiceni-Manoleasa, "Troianul I" a
_fost tăiat de Canalul I de irigaţii, construit

roată.

de Oficiul de îmbunătăţiri funciare Botoşani.
Ni s-a permis să răzuim pereteile nordic al
canalului, în porţiunea în care intersectează
valul. Obs·ervaţiiJ.e directe ca şi imaginile
fotografice pe care il.e-18m luat ne permit să
afirmăm că şi în acest pund se confirmă observaţiile noastre anterioare privind construcţia Troianului.
Cercetările arheologice din campaniile
1977-1979 întreprinse Îll1. punctul "Valea
Hotarului" ne întăresc convingerea că undeva in imediata 'a propiere a locului cercetat, se afla o aşezare care a folosit adăpostirii
apărătorilor valuLui.
Pînă în pre~ent s-a;u
descoperit mărturii arheologice pentru perioada anterioară construcţiei valuJ.ui aparţi
nînd culturHor Cucuteni, Noua şi celei de-a
doua epoci a fierului, a căror poziţie stratigrafică este clară, cît şi materiale aparţinînd
secolelor II-IV, a căror raport ou valul încă
nu a putut fi determinat cu daritate. Ceea
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Fig. 12. Urme ale palisadei valului,

Fig. 13. Mormînt sarmatic cu inventar de provenienţă romană, de~
coperit in învelişul unui turnul hallstattlan, in punctul Hriţeni (lj;
"Troiallul" de-a lungul părţii Valea Hotarului-Hriţeni- (2); ,tTro.
janul" Uilat de un canal de irigaţie (3).
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ce putem afirma cu siguranţă este faptul· că
in pămintttl. cu care s-a construit valul nu
intră fragmente creamice din secolele II-IV
e.n., deci V'ailuJ. nu se poate incadra post secolul IV.
Aceste considerente ne-au determinat să
punem construcţia valului în legăture cu pericolul invaziei hunilort9, folosindu-ne in
acest sens şi de informaţiile transmise de autorii antici 20 cit şi de unele cercetări actuale
aJ.e problemei pătrunderii hunilor pe teritoriul ţării noast!re 21• In prezent, .această incadrare cronologică rămîne probabilă, fără a
exclude şi posibilitatea ridicării vaJtrlui de
către carpi, impotriva presiunii sarmate din
secolele 11---III.
Sperăm ca noi descoperiri, în campaniile
următoare, să reuşească o incadrare mai
strlnsă a acestei fortificaţii şi să pună in lumină alte amănunte privind realităţile spaţiului de la răsărit de Carpaţi din prima jumătate a mileniului I e.n.
NOTE
1 Alexandru Păunescu, Paul Şadurschi, Vasile
Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, 1, Bucureşti, 1976, p. 52, 113·, 144, 167-168.
Tot aici se află indicată şi bibliografia ; Alexandru
Păunescu, SCIV A, 29, 1978, 4, p, 512-514 ; fig. 4.
2 M. P. Speidel, ActaMN, 7, 1970, p. 511-515 ;
Ion Donat, Troianul, "Luceafărul" din 18.111.1978,
p. 8.
3 DRH, A.I. p. 98 (Se menţionează toponimul
la Timişeşti, jud. Neamţ, la 14 septembrie - 1427).
4 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1973, p. 89.
5 Monitorul oficial al României pe anul 1871.
6 Nicu Filipescu-Dubău, Dicţionar geografic al
judeţului Dorohoi (întocmit şi prelucrat în formă
lexiconică de C. Chiriţă), Iaşi, 1891, p. 350.
7 Grigore
Toci!escu,
Biblioteca
Academiei
R.S.R., Fondul ManusC"rise, nr. 5139, f. 30-31.
8 C. Zagoritz, Valurile din Panonia, Dacia şi Peninsula Balcanică, ,.Biblioteca publicaţiilor de tot
felul", Ploieşti, nr. 2, din 15 septembrie 1938, p. 33.
9 Pamfil Polonic, Biblioteca Academiei R.S.R.,
Fondul ~anuscrise. nr. 22/1940, 1., Caie~ Hj.
punct 2 ; 1dem, nr. 22/1940, III, Note, f. 50 ; 1dem,
nr. 22/1940, III, Caiet 3, f. 2-3.
1° Radu Vulpe, Institutul de arheologie Bucureşti, Fişă pentru Repertoriul arheologic al României (în manuscris).
11 Alexandru Păunescu, Paul Şadurschi, Vasile
Chirica, op. cit., p, 168. Fragmentele ceramice şi
alte materiale culese în timpul cercetărilor de teren au fost înregi ~trate în fondul Periegheze la .
Muzeul judeţean Botoşani. Potrivit acestor cercetări in punctul "Valea Hotarului" sint documentate : cultura Cucuteni, fazele A şi B, epoca fierului (fază neprecizată) şi epoca migraţiilor (secolele III-IV).
12 Sondajul a fost executat cu sprijinul cercetătorului Alexandru Păunescu, folosind o echipă
de lucrători de pe şantierul Ripiceni-Izvor,
aflat la circa 8 km. Discutarea problemelor care
au apArut cu prilejul sondajulni şi concluziile privind tehnica ridicării acestei lucrări de fortificaţie
le-am realizat împreună.

13 Informaţiile

le-am primit de la autorii acestor

săpături, fapt pentru care le adresăm şi pe această
cale mulţwnirile noastre. Rezultatele sondajelor
de la Hăneşti (1972) şi Manoleasa (1973) încă nu
au fost publicate. Pe baza aceloraşi informaţii s-au
făcut sumare referiri în Repertoriul arheologic al
judeţului Botoşani, (p. 143, art. XXIX 5.I şi p. 159,

art. XXXVI, LA., p. 167, art. XXXVI.ll.Movile,
ca şi cartarea pe hărţile de la p. 144 şi 169).
14 In vara anului 1917 din partea Universităţii
din Iaşi a participat N. Gostar, responsabil de şan
tier, iar din partea Muzeului judeţean Botoşani
Paul Şadurschi, directorul muzeului. In anul următor, 1978, au mai participat la săpătură Costel
Dumitraş, absolvent al Facultăţii de istorie şi filozofie şi Traian Cristea, student, care a participat
şi la săpăturile din campania 1979.
15 Locuitorii din Sadoveni numesc acest punct
"Vadul lui Traian", loc de trecere cu carele peste
Prut şi in evul mediu. Pe marginea acestui drum,
într-un loc afectat de excavarea prundului, s-a
descoperit cu prilejul unei recunoaşteri efectuată
în 1978, o monedă poloneză din anul 1754, emisă
de August al III-lea (1733-1760).
16 Joseph Deche~ette, Manuel d'archeologie prehistorique ... , II~ Paris, 1914, p. 1253, fig. 535/3.
17 Pe baza analizei decorului pictat al ceramicii
descoperite în aceste locuinţe, se constată existenţa
unei aşezări aparţinînd ultimei secvenţe a etapei
Cucuteni B 2 - aspectul Koşilovţe. Descoperirea
acestui aspect in zona Prutului, în apropierea Horodiştel vine să completeze cu lncă o verigă (după
Ştefăneşti-Stîrcea), tabloul evoluţiei ultimei faze
a culturii Cucuteni B: şi trecerea spre perioada de
tranziţie la epoca bronzului. (Vezi A. Niţu, Cerc.Ist.,
8, 1977, p. 158 şi urm. şl fig. 1,9). Mulţwnim şl
pe această cale cercetătorului ieşean A. Niţu care
a binevoit să examineze decorul ceramicii eneolitice rezultată din săpătură şi ne-a ajutat să-i
facem incadrarea precisă.
18 Gh. Blchir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973,
p, 320-324', pl. 104-108.
19 Paul Şadurschi, Nicolae Gostar, Costel Dumitraş, Valurile antice din nordul Moldovei, comunicare prezentată în 1978 la sesiunea Muzeului
de arheologie şi istorie naţională Constanţa.
20 Arnianus Marcellinus, XXXI, 3, 5, 7.
2 1 Kurt Horedt, Germania, 55,
1977. p. 7-20 ;
idem, Pontica, 10, 1977, p. 289-293 ; Maria Comşa
crede - referitor la pătrunderea hunică pe teritoriul României - că în afara văii Dunării, aceştia
şi-au urmat drumul spre Cîmpia Panonică prin
Transilvania, traversind Carpaţii prin Pasul Tulgheş, prin Pasul Tihuţa şi prin Pasul Buzăului,
pe unde au trecut in grupuri (vezi M. Comşa,
Pontica, 10, 1977, p. 227).
LE .,TROYEN" DE LA HAUTE MOLDA VIE

RESUME
La territoire du departement de Botoşani est
traverse de l'est â l'ouest d'un mont de terre dont
on voit encore aujourd'hui les vestiges seulement en
quelques lieux.
Des le siecle precedent on signale des preoccupations pour l'etude de ce mont, surtout par des
obser·vations sur place. Alexandru Odobescu l'a
mentionne en 1871 dans l'ouvrage Les vestiges antiques du departement de Dorohoi, puis, en 1891,
Nicu Filipescu Dubău fait des remarques sur ce
mont dans le Dictionnaire geographique du departement de Dorohoi. Ce mont a constitue l'ohjcl
d'etude pour d'autres chercheurs aussl. tcls que
Grigore Tocilescu, C. Zagoritz, Pamfil Polemic ct,
plus recemment, Radu Vulpe.
Il faut retenir la denomination dl• Troian,
transmise par tradition, qui tl•mohme la grande
anciennte de la construetion. Lcs foui llcs dfec-
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tuees pour rediger le Repertoire archeolegique du
departement de Botoşani ont enrichi les informations en ce qui concerne cette construction deffensive datant probablement des l'epoque des migratlons (le IV-e siecle notre ere).
Depuis 1977, ă Manoleasa, dans le point archcologique Valea Hotarului on .fait des fouHles sistematiques pour determiner l'epoque dans laquelle
ce mont a etc construit.
Actuellement on considere que ce mont de terre
date des II-IV siecles, il est necessaire que les
recherches nouvelles fassent possible une datation
plus pt·ecise.
LA LISTE DES FIGURES

Fig. 1. Une fibule du type Latene II decouverte
au point Valea Hotarului.
Fig. 2. Des poids pour le filet de ptkhe(l) et
des poids pour des fuseaux(2) decouverts dans le
logement 1 appartennnt ă la culture Cucuteni B2.
Fig. 3. Des fragments ceramiques peints (1-2, 4)
et au decor cannele(3) de la phase Cucuteni A et
un serp en cuivre, decouverts dans la section IV.
Fig. 4. Des fragments ceramiques peints, du type
Koşilovţe.
Une soupiere(1) la partie interieure(a) et la partie exterieure(b). Des coupes(2-l)
- la partie interieure(a) et la partie exterieure(b).
Fig. 5. Quelques fragments ceramiques pelnts,
du type Kosilovţe, la phase Cucuteni B2 (1-6).
Fig. 6. Des fragments ceramiques (1_:.10 ; 12) et
des objets en os (11 ; 13-14) appartenant a la fin
de l'âge du bronze, la culture Noua. Des fragments
de la partie superieure des vases (1-3; 5-6) ;
fragment de vase passoire(4). Des differents types
d'anses (7-10 ; 12), omoplate ă incisions(11). Fragment de corne â :restes de l'incision(13). Outil a
transpercer(14).
Fig. 7. Des anses fragmentaires des vases (1-3}
et objets en os. Outil â transpercer(4-5). Corne
d'animal â restes d'incision. Objet a l'usage personnel(7} taille en os.
Fig; 8. Des fragments ceramiques et des objets
en fer des II-e-IV-e siecles n.e. De grandes vases

ŞADURSCHI

a

provisions(l-5) en ceramique grise, a gravier
dans la pâte, fasonnees ă la roue. Des couvercles
d'urnes du type Poiana-Dulceşti (9-10) .et fragment de vase en pâte tres fine, fa~,;onne a la roue,
couleur jaune - rougeâtre, appartenant a la eulture carpique(7). Des divers fragments d'amphores
(8, 14-15, 17-18) et de souph~re(12) de sourse
romaine. Des divers fragments de .vases, couleur
grisâtre ·et noir-grisâtre, far;onnes a la roue (6, 11,
13, 16, 1~21) appartenant aux slecles III-IV n.e.
Un talon de lance(22) et un ciseau(23) en fer.
Fig. 9. Des fragments de grandes vases de provision far;onnees â la roue(1-6) en pâtc grumeleuse, couleur grisâtre.
·
Fig. 10. Couvercles(1-2), murs(3-4) et foa.d de
vase(5) fa~,;onnes a la roue. Talon de lance et ciseau
en fer(6-7).
Fig. 11. Fragments ceramiques fac;onnes a la
roua
Fig. 12. Des vestiges conserves dans la terre de
la palissade du mont. Detail de la section IV (a)
1~ carosse 1 (b).
Fig. 13. Tombeau sarmatique a inventaire de sourse
romaine, decouvert dans l'enveloppe d'un turrtulus
hallstattien aupres du "Troyen" au point Hriţeni,
recherche par Nicolae Zaharia, Emilia Zaharia et
Filaret Aprotosoaie en 1973(1). Le "Troyen" au long
de la partie Valea Hotarului-Hriţeni(2). Le
,.Troyen", coupe d'un canal d'irrigation (1979) au
cOte Movila Hriţeni(3).
DES PLANCHES

Pl. 1. Le "Troyen" II. Le mur d'est de la section I (1977).
Pl. II. Le "Troyen" 1. Le mur de nord ·de la
section IV (1979).
'
Pl. III. Les vcstiges de la palissade du ,,Troyen" I, trouves dans la carreau 1 de la section IV
(1979).
Pl. IV. La reconstitution du Mont du Troyen au
point Valea Hotarului.
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Cercetările

arheologice '

'

de la fortificatia romano-bizantină
de la Topraichioi-Babadag

1.

Ln toamna anului 1978 cu ocazia unor

lucrări

de terasare în punctul n1.1IDit "La
podul Topraichioi" au fost relevate mai multe
resturi arheologice constind din dolia şi porţiuni din zidul unei construcţii antice.
In luna noiembrie 1978, Andrei Opaiţ, de
la Muzeul Deltei Dun ării - Tulcea, a efectuat un sondaj die salvare constînd din trei
secţiuni pe laturile de sud, ve t şi nord şi
casete în interior, în colţul de s ud-vest şi pe
latura de est. In urma acestor sondaje au
fost obţinute primele date preliminare, comunicate la sesiunea de ·r apoarte de la Oradea din anul 1978 1.
Potrivit primelor rez.ultate s-a putut constata existenţa unei fortificaţii romane. Ea
se află la 250 m vest de km 30 al DN Tulcea-Constanţa pe un mic promontoriu cu
altitudinea medie de 10- 12 m, apărat dins pre est--sud-est de o viroagă formată de
C'Ursul unui rîu existent probabil în antichitate şi astăzi spă~ată de torenţii pluviali. La
nord şi nord-vest panta, reil.ativ abruptă, se
termină în balta Topraichioi, prelungire a
lacuJui Babadag (fig. 1).
Importanţa deo s,eibită a obiectivului a impus înc eperea unor cercetări exhaustive. In

Fig. 1. Topraichioi-Ba badag. Vedere
pă turilor .

g enerală

a

să 

perioada 20 mai- 13 iunie 1979, ca mmare
a acordului realizat între Muzeul De'ltei Dunării şi Centrul de stud ii şi cercetări de istorie şi teorie militară, instituţii reprezentate
prin Andrei Opaiţ şi Mihail Zahari,a de, au
fost iniţiate cercetări de errnrploare.
In campania din 1979 eforturile s-au concentrat asupra zonei intmmuros urmînd ca
în viitorii ani să se treacă şi J,a cercetarea
locuirii extramurane, bogat atestate prin numeroase fragmente ceramice, dolia, monede
şi :urme de construcţi i.
La inceputul campaniei prin serviciile Direcţiei Topografice Militare, s-a realizat ridicarea topo a zonei de interes arheologic
la scara 1 : 200.
2. Pentru cercetarea zonej intramurane
suprafaţa a fost împărţită în 20 de casete, numerotate de la C-1 la C-20, cu un m:ar:or
princi.Jpal longitudinal lat de 2 m şi martori
.secundari perpendiculari pe acesta, laţi de
1 m . Caseta nr. 1 (din colţul de sud-veşt) au
dimensiunile de 7,40 X 4,40 m, 'a fost săpată
in toamna lui 1978 iar casetelle 2-1 8 în campania acestui an. Caseteil.e de pe latura de
vest (C-2 - C-10), exceptînd C-1, au dimensiJUnile de 7,40X2,50 m iar cele de pe latura
de est de 3,60 X 2,50 m. Cercetarea s-a oprit
în general pe nivelul III, excepţie făcînd
C-1, C-2 şi C 6-9 unde s-a ajuns la nivelul
constructiv, respectiv nivelul V. ·
3. Conform datelor planimetrke obţinute
în 1978 şi 1979 s-a stabilit existenţa unei fortificaţl.i de tip burgus perfect dreptunghiular, orientat cu ~aturile lungi pe direcţia
nord-SJud ; nu di pune de tmnuri de colţ. Dimensiunile interioare sînt de 38 X 14 m
(532 m 2) iar cele socotite de la p aram entele
exterioare de 44,40 X 20,40 m.
4. In soDJda jul efectuat în 1978 în S 1 s-au
obţinut date referitoare la tehnica de cons trucţie a indntei. Grosimea acesteia, pe
toate laturile este de 3,40 m, ,a vind o temelie pînă la plintă, de 2,30 m adîncime. Plinta
es te lată de 0,20 m şi este realizată din pie-
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Fig. 3. Topraichioi-Babadag. Poarta.

Fig. 2. Topraichioi-Babadag. Contrafort adosat in-

cintei.

tre plate, de formă paralel~pipe:dică. Paramentele interior şi ex·terior sînt executate
în tehnica opus quadratum, din blochete de
piatră de cakar, cu dimensiunile de 0,40 X
0,20 m, frumos ecarisate. La 0,80 m de plintă
se observă un şir de pietre plate care au servit constructorilor pentru regularizarea asizelor. Liantu1 constă din mortar în amestec
cu cărămidă pisată.
In C 2 , c!h C1 2 şi foarte probabil în Y9
(încă necercetată) se găseşte cîte un contrafort făcind corp comun cu incinta. Cei patru
contraforţi sînt construiţi în tehnica opus
mixtum cu patru rînduri de cărămizi la
bază, deasupra cu blocuri mari, groase, de
piatră bine făţuită, avînd dime.nsiuniae de
1,20 X 1,20 m (fig. 2).
La începutul săpăturii latura de sud şj
aproximativ pe 7 m lungime din cea de vest,
deşi se af~au sub nivelul actual de ·călcare se
menţine8JU într-o stare de conservare bună.
In schimb, incinta de pe jumă tatea de nor'd
a fortificaţiei pare să fi fost supu ă unei sistematice demantelări, probabil în secolele
XVIII-XIX, cum o dovedesc ghiulelele de
tun şi pipele turceşti, databile in aceasti\ perioadă. Gropile de demantelare practicate în
zid au apărut fără excepţie în toate caset~le,
începînd cu c4 pînă la c 13 inclusiv.
5. Pe mijlocul laturii de est, în Y5 şi c 16
a fost surprinsă poarta lată de 2,50 m (fig. 3),
de tipul celor întîlnite la fortificaţiile tîrzii
de pe limesul Dunării de Jos, l<a Dinogetia şi
Argamum. Şi la Topraichioi constructorii,
probabil de origine greco-orientală au adoptat sistemul zwinger-ului. Acest tip de poartă
apare la fortificaţiile din perioada augus tană
pînă la Imperiul tîrziu. Pentru <
provinciile occidentale o bun ă analogie o oferă primele
faze ale porţilor dinspre uscat şi dinspre
mare ale castrului de la Portchester2•
6. In etapa <actuală a cercetărilor nu dispunem inc~ de un plan complet al urbanis-

ticii fortificaţiei. In afara celor patru piloni
adosaţi incintei în <apropierea colţurilor interioare, în zona centrală au apărut alţi patru
piloni cu dimensiunile de 2,00 X 1,75 m executaţi din .cărărrnidă şi pi<atră legată cu mortar, de asemenea în tehnica opus mixtum.
Atît pilonii marginali cît şi cei centrali aparţin primului nivel constructiv şi erau destinaţi foarte probabil pentru susţinerea unei
suprastructuri din lemn (fig. 4). Aproape întreaga suprafaţă locuibilă a fortificaţiei este
compartimentată de ziduri din piatră legată
cu păm[nt, . adaosate indntei şi pi~onilor.
Aceste clădiri, ulterioar·e, aparţin probabil
ultimelor două nivele de vieţuire, dispunerea
şi rostul lor urmînd să fie studiate în campania anului 1980.
In colţul de nord-vest IC\l fortificaţiei a fost
surprinsă o încăpere contemporană cu dădi
rile ultimelor două nivele. Aici s-a gă sit o
mare cantitate de chirpici precum şi o vatră
lîngă care se găseşte un mare vas de provizii
(dolium). In C17 şi C1s pe N I şi N II cantitatea mare şi diversitatea formelor ceramicii
precum şi grîul şi meiul carbonizat in4ică
existenţa unui mare depozit de vase şi grîu.
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7. In campania din acest an au fost confirmate datele stratigrafice obţinute ante·r ior,
fiind suvprinse cinci niveLuri de locuire încadrate destul de precis pe baza unui num~
ros lot de monede şi a ceramkii de lux. Conform acestor date, burgusul roman de la Topraichioi a fost construit în timpul domniei
lui Valens, după sfîrşitul campanmor împotriva goţilor (367-369)3 şi în cadrul operei
de refacere masivă a limesului dună1·ean
(369- 370/1) 4 • Ultimul nivel de locuire care
poate fi surprins se datează la jumătatea sec olului V pe baza monedelor de la Theodosirus II. Păstrăm încă rezerve a supra fcuptului că acest nivel ar reprezenta sfîrşitul
fortificaţiei deoarece lucrările de terasare
moderne au ras probabilele rurme. rulterioare
de viaţă.
8. Materialul recoltat în campania din
1979 constă din ceramic ă , fragmente de vase
de sticlă, obiecte de metal ~fier şi b ronz), ac·cesorii ·a le unelteaor de pes~euit, rîşniţe din
o1atră, două piese epigrafice fragmentare şi
un bogat material numismatic (50 monede).
a. Materialul ceramic de coperit este în
stare fragmentară şi se află în prezent în
·s tudiu. Cea mai numeroasă categorie este
cea a amforelor, tipuri•l e cele mai frecvente
fiind am.forele cu striuri pe· umăr şi grură pîiniformă precum şi amfore\le in formă de hurdu!, ambele avînd analogii în numeroase
locuri din Dobrogea precum şi la Athena.
Mai puţin frecvente sînt amfore1e fusiforme
terminate cu picior conic tubular. Intr-un
astfel de exemp'lar a fost găsit mei carbonizat. Vesela de· bucătărie este reprezentată
prin oalele cu buza şănţruită şi cu două torţi,
exemp~are comune şi tipiC'e pentru această
epocă alături de care apar, mai rar ce-i drept,
şi oale borcan cu decor de tradiţie getică cu
incizii pe umăr sau a'lveole pe buză.
Formelle mai răsp'îndi te ale vesel ei de
masă, ccmform tipologiei lui Hayes sînt forinele I şi II, vese\lă tipică pentru perioad\
anilor 350-450 e.n., perioadă în care se înscriu şi opaiţele descoperite.
b. Obiectele de metal. In privinţa obiectelor de metal, descoperirile sînt rel~tiv puţine
dar interesante. Intre obiecte\le din fier, pe
lîngă numeroasele piroane şi .oui•e în C8 au
fost desroperite unelte agricole : trei lame
ode s eceră şi un vîrf de lamă de coas ă . Obiectele din bronz sînt mai mult de uz persona\!. :
o fibulă (fără acul de prindere), databilă la
sfîrşitul secolului al IV-lea şi începutul secolului ru V-lea, o brăţară cu capetele în
formă de cap de şarpe, o amuletă, un fragment de cheie.
Descoperirile de .arme se reduc deocamuată la un vîrf de săgeată din bronz cu tub
de înmănuşare şi nervură centrală proemi43 - Materiale

şi cercetări

arheologice -

cd. 25

Fig. 5. Topraichioi-Babadag. Virf. de săgeată cu
nervura centrală proeminentă.

nentă (fig. '5), un virf de spadă (?) cu vîrful
arcuit spre interior, bile de praştie din argilă.
c. In C8 a fost descoperit un depozit de
şapte greutăţi pentru plaSfcl de pescuit din
argilă de formă piramida~ă. In afară de .acestea în interiorul fortificaţiei s-au mai descoperit trei rîşniţe, boabe de mei carbonizat,
oase de bovine, porcine şi cabaline. Toate
·a cestea impun concluzia că locuitorii burgusu1ui de la Topraichioi se indeletniceau cu
peSICuitul, creşterea animaJ.e\lor şi agricultrura.
d. Descoperirile epigmfice sînt reprezentate printr-un fragment de milliarium găsit
întîmplător la suprafaţa terenului. Fragmentul de milliarium, potrivit grafiei, par·e a data
din secolul al treilea şi face dovada faptului
că drumul principall3il. provinciei trecea prin
acest loc şi ante~rior secolului IV. Lectura :
AVG PON/MAXIM; M+A in ligatură; I
'l'edat prin L. In C15 a s-au descoperit şi două
cărămizi fragmentare cu insoripţii incizate
după ardere.
Pe fr,a gmentul nr. 1 (12X13,50X4 cm) !';e
poate citi MYXL/FI iar pe ce\1 de-al doilea
(15 X 8 X 3,5 cm) se citeşte litera K avînd
hasta oblică de sus tăiată de o alta car e cade
perpendicular.
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Fig. 6. Topraichioi-Babadag. Monede.
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F'ig. 7. Topraichioi-Babadag.

e. Descoperirile monetare sînt mult mai
numeroase, în actuala campanie fiind scoase
iLa iveală 5G de monede dintre care, pină în
prezent, sînt lizibile doar 20 de exemplare,
repartizate pe împăraţi după cum urmează :
Constantin cel Mare 3 exemplm-e, Valens
1 exemplar, Theodosius I 2 exemplal'e, Honorius 4 exemplare, Arcadius 6 exemplare,
Theodosius II 3 exemplare, Arcadius, Honorius sau Theodosius II 1 exemplar (fig. 6
•

~i

7).

17

Moned~.

Dăm mai jos lista mo:nedelor identificate*,
coresp;unzînd nivelelor pe care au .fost descoperite :

NIVELUL I
1. HONORIUS (?)
AE J1 LRBC, II, 2443, anii 402-408
SMNA (?)
2. HONORIUS
AE ~ LRBC, 2223, anii 408-423
CO{NS]?
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3. ARCADIUS
AE t LRBC, II, 2771, anii 383- 392
F
ANT
4. ARCADIUS, HONORIUS SAU THEODORIUS II
AE ~ Tip GLORI-A ROMA-NORUM,
(21), anii 402-406
5. THEODOSIUS II
AE t LRBC, II, 2810, anii 425- 450
AN [T . . .]
6. THEODOSIUS II
AE .I<"' LRBC, II, 2459, anii 425- 450
SMNA
7. THEODOSIUS II(?)
AE .~<"'Tip cruce în cunună, anii 425450 (?)

8. ?
AE .l. TLp GLORIA EXERCIT!, 1 st, anii
337- 341
9. CONSTANTINOPOLIS
AE ~ anii 330-335
NIVELUL II
10. VALENS
AEt
11. HONORIUS
AE t Tip VIRTUS-EXERCITI, (2), anii
395-402
12. ARCADIUS ?
AE Tip SALUS REI-PUBLICAE, (1),
383-395
13. ARCADIUS
AE .J, LRBC, II, 2385, anul 383

t

SM~A

14. ARCADIUS
AE)" Tip GLORI-A ROMA-NORVM,
(21), anii 402-408
15. ARCADIUS
AE t LRBC, II, 2205, anii 395- 402
CON SA
16. THEODOSIUS I (?)
AE t LRBC, II, 2764 şi urm., anii
383- 395
ANTA
17. ?
AE t Tip GLORIA EXERCITVS, 2 st,
anii 330- 335
NIVELUL III
18. HONORIUS
AE ~ LRBC, II, 2206, anii 395- 400
CON SA
NIVELUL IV
19. THEODOSIUS I
AE .l. LRBC, II, a nlli. 383
CON(?)
20. ARCADIUS
AE t Tip VIRTUS-EXERCITI (?), anii
395-408

9. Deşi burgusul roman tîrziu de la Topraichioi se găseşte abia l a sfîrşitul primei
campanii de săpături se pot face cîteva con-

OPAIŢ,

MIHA:'L ZAHARIADE:

sideraţii de ordin general a supra lui, atît în
ce priveşte funcţionalitatea cit şi tipo~ogia.
Topraichioi se încadrează în categoria forti-·
ficaţiilor construite de-a lungul drumurilor
(road fortifications) de formă pătrată sau
rectangulară , cu o suprafa ţă mergînd de la
2 000 m 2, tipice pentru a doua jum ă tate a
secolului III şi mai ales în secolul IV. Urmind regula generală pentru acest tip de
construcţii, al căror plan se supune în general formei ter enului, cum este cazul la Vemania-Isn y, Pe·v ensey , PHismarot sau cele
de pe înălţimi l a Moosberg-Murnau, Gold-·
berg-Turkheim, Auikruppel-Schaan etc.5,
fortifi.caţia de la Topraichioi a fost construită
pe un teren în pantă , neamenajat anterior,
cu menţiunea că a cesta nu a împietat realizarea unui plan perfect rectangular.
O incintă perfect dreptunghiulară, deşi cu
unele partioularităţi notabile în dispunerea
construcţiilor inter ioar·e mai au fortificaţiile
construite la mijlocul sau în a doua jumătate·
a secolului al IV-lea de la Szentendre-Hunka
Domb (Pannoni.a) 6, Eisenberg (Noricum)~
Senon şi Worisheim (Germania) 7• Poate fi
luat ca exemplu pentru existenţa pilonilor
centr·a li turnul de observaţie de la Leanyfalus.
10. Importa nţa obiectivului, originalitatea
construcţiei , fa ptul că este deocamdată singur ul monument de acest fel cunoscut şi
cercetat ex haus ti·v pe teritoriul patriei noastre, iniţierea lucrărilor impune cercetar ea în
continuare a burgus ului roman de la T6praichioi şi a aşezării civile de lîngă el pentru cuno aşterea m ai aprofundată a vieţii
populaţiei autohtone din Dobrogea.

NOTE
1 A. Op aiţ , in Materiale ş i ce r ce tări arheologice,
a X III -lea sesiune de ra poarte Orad ea, 1979.

p . 325-331.

2 Stevan J ohn son, The Roman Fort s of th e Saxon Shore, Lond ra, 1976, p . 119, fig. 66.
3 Ammia n us- Marcellin us, XXVII, 5- 6 ; ci. Zosimos, IV, 10- 11.
" Them istios, · Orationes, X, 133- 140 ; I. Barn ea,.
SCIV, 18, 1967, 4, p. 563-574 .
• Ident ificarea lotului d e monede (20) a fos t fă
c u tă d e Gh. P oenar u Bordea d e la Institutul d e
arheologic d in B u c ureşti, că ru ia ii ad ucem ş i p e
această calc m ul ţumirile noas tre.
u H. von P etrikovits, JRS, 61, 1971, p. 195.
G S. Soproni, Der Spăt r omisc h elim es zw ischen
Esztergom u nd Szentendre, Budapesta, 1977 .

p . 66-67 , pl. 75/1.
7 H. von Petrikovits, op. cit., p . 197.
s S. Soproni , OJJ. cit., p . 63, 64, pl . 67.
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT THE
ROMAN-BYZANTINE FORTIFICATION
FROM TO:PRAICHIOI-BABADAG
ABSTRACT
In 1978 at the place named "La podul Topraichioi" was descovered a Roman burgus. The prospection made in 1978 and especially the systematic diggings carried out in 1979 established the
inner and the outer dimensions of the burgus
138 X 14 m=532 m 2 ; 44,40X20,40
m respectively
The wall is 3,40 m thick with a foundation of
2,30 m deep. The inner and outer faces were built
using the opus quadratum technique; the space
between them was· filled with stone and mortar
(epus incertum). In C2, C9 C12 and probably in C19
(not yet investigated) counterforts were uncovered. These are errected in opus mixtum technique. The gate of the buf1}us. is built in greek
fashion with a curtain and a second entrance
outsli.de the wal1.
Four central pillars made up of fine rows of
bricks topped by quadrangular slabs were discovered within the burgus. The entire habitable space
is partitoned by walls made of stone, bound with
clay, probably belonging to the last two levels
of life.

According to the stratig·raphical data and to th
descovered nummismatical material, this burgus
was erected during Valens' reign, at the end of
Gothic war, between. 367-369.
The archaeological descoveries consist in pottery dated between 350-450 A.D. (after the Hayes'
typology), metal (iron, bronze) objects, weapons,
fishing tools\ a fragment of milliary stone bearing
inscription A VG PON MAXIM, 2 fragmentary
bricks with the letters MYXL/FL an K inscribed,
as well as an amount of 50 coins from Constantine
the Great to Theodosius IL
We can mention as being analogies of this type
of fortification : Eisenberg (Noricum), Senon and
Florisheim (Germania), Szentendre, Leanyfâlu
(Pannonia).
EXPLANATION OF THE FIGURES

Fig. 1. Topraichioi - Babadag. General view
of the diggi.ns,.
Fig. 2. Topraichioi - Babadag. Counterfort proping the pracincts.
Fig. 3. Topraichioi - Babadag. The gate.
Fig. 4. Topraichioi - Babadag. Central pillar.
Fig. 5. Topraichioi - Babadag. Arrow with a
central prominent nervure.
Fig. 6. Topraichioi - Babadag. Coins,

1.

'

www.cimec.ro

MIHAI BUCOVALA, GH. PAPUC

· · ·1 ·1

Cercetările arheologice de la Ovidi' ~
J u d. Consta nta

•

Comuna subur bană Ovidiu este situată la
l~m N-NV pe şoseaua naţională Bucureşti-Constanţa pe malul sting al lacului
Siutghiol, odinioară golf al Mării Negre1. In
marginea de SE a locaJ.ităţii, pe un platou
situat aproximativ în dreptul insulei Ovidiu,
prin informaţii verbal·e2 şi prin periegheze
personale, a fost delimitată o zonă de interes
arheologic : pe o suprafaţă quasi dreptunghiulară erau răspîndite numeroase fragmente ceramice, ţigle şi cărămizi sparte, apă
reau pietre mici şi mijiocii, provenite din
zidw·i demolate în urma lucrărilor de ară
tură. Marginea de vest a zonei, delimitată,
după toate probabmtăţile, de o vale naturel
colmatată acum sau de un şanţ antic, a fost
deja afectată de lucrări de amenajare ale
C.A.P.-ului din comună. ln grădina şi via
existente aici, au apărut, la suprafaţă, material arheologic in aceeaşi stare fr<8Jgmentară
şi oase de sche-lete umane.
Avînd în vedere această situaţie, conducerea instituţiei a hotărît iniţierea de urgenţă a •un ei săpături cu caracter explor•a toriu şi de salvare încre'Clinţînd subs emnaţilor
responsabilitatea acesteia. Scopul principal
al cercetărilor noastre era de a preciza zona
lo cui tă în antirchitate, eventual caracterul şi
datarea acesteia. In paralel, s-a urmărit, prin
periegheze. efectuate în zona litorală , deci la
nord şi sud de punctul respectiv, depis tarea
urmelor de viaţă, a aşezărilor sau altor vestigii de epocă, pentru încadrarea mai bună
a aşezării de la Ovidiu în timp şi spaţiu.
Ca metodă de l ucru, datorită şi faptului că
în cîteva puncte sătenii practicaseră gropi
pentru scoaterea pietr ei, am adoptat sistemul
Whiller, cu carouri de 4 X 4 m, care permite
păstrarea în permanenţă a mar torilor de cel
puţin 1 m lă ţime, excluzind m etoda decopertării masive în suprafaţă şi urm3ri nd, în
permanenţă, protejarea vestigiilor scoase la
lumină, mai alet> că, demante!late sistematic,
starea zidurilor este în mar e p arte, pre c ară.
De asemenea, în afară de urmărirea perma10

nentă şi

fireaSca notare zilnică a obs ervaţţ
ilor culese în timpul săpăturii, etapele mari
de lucru au fost înregistrate prin desen şi fotografie, la sfirşitul campaniei fiind r>ealizată, 'în ambele ' metode, situaţia cu cşracter
de bilanţ provizoriu. ·
In cele ce urmează, pentru înlesnirea cititorului, considerăm util să prezentăm ila început, succint, etapele· de lucru pe teren iar
în final să precizăm cele cîteva oonduzii care
derivă organic din prezentarea descoperirilor.
I. Săpă•turile au relevat la Ovidiu .existenţa
unui punct fortificat, de formă dreptunghiulară (avînd lungimea de 69 m şi lăţimea de
53 m) prevăzut la colţuri cu turnuri de apă
rare, di'Ieptunghiulare pe J-atura lungă, esti:că,
din faţa golfului de odinioară şi circulare pe
cea vestică.
Turnul A, de formă dreptunghi.ulară
(9,75 m X 8,82 m), are zidurile demantelate
pînă spre talpa zidului. Grosimea zidului diferă pe laturHe s ale, astfel : l·aturile estică şi
cea interioară au 2,85 m, laturLle frontală şi
cea veotică au 2,10 m . Ziduri.J.e mai groase reprezintă prelungirea curtinelor, deci zidul de
incintă are lăţimea 2,85 m.
Pe latura estică a turnului, în exterior, au
apărut fragmente de
zid lucrat din piatră
mică, legată cu mortar, a căror orientare diferă de cea a zidului de incintă şi a turnului
(fig. 1). Determinarea apartenenţei şi fun cţi
onalităţii ace·stor ziduri a fost posibilă prin
cercetarea in interiorul turnului, unde s-a
descoperit un zid demantelat a cărui latură
interioară eote circulară (fig. 2). De asemenea,
pe latura frontală a turnului A est e vizibilă
înglobarea ac€luiaşi zid circular, ob s ervaţie
care ne dete r mină să conside răm t'llrnul A
ca aparţinînd unei a doua et~e. superioare
din punct de vedere al concepţiei de fortificare a platoului de pe malul Siutghiol.
Latura de vest a turnului este mai bine
conservată. Paramentul este ·oonstit'llit aici .de
blocuri de piatră mari, avînd dimensiunile
aproximative de 80-100 cmx30- 35 cmx
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Fig. 1. Ovidiu. Turnul A avînd în exterior fragmente din zidul unei

X 40-45 cm, legate cu m ortar la rosturi,
avînd nisip şi scoici pis·a te în amestec. In careul B2 , unde a apărut latura interioară a zidului de incintă, serios demantelat, au putut
fi identificate straturi de dărîmătură cu urme
de arsură, precum "?i un nivel de loouire, obţinut prin baterea şi ~utui·rea .n ivelului de dă
rimare exis tent şi în careul următor, C 2 • Tot
aici a fost descoperită o toporişcă de fier, marea majoritate a materialului constînd însă în
fragmente de amfore tîrzii, ornamentate eu
"coaste" sau striuri adînc incizate. In careu~
B 1 a fost surprinsă închiderea turnu~ui de
colţ (s traturile evidenţiază aceeaşi prăbuşire
m asivă de ţigle şi cărămizi sparte cu urme de
incendiu), iar în careuri~e C 1 şi C2 pe lîngă
surprinderea marginii de interior a curtinei
de est au apărut, un zid lucrat din pietre
mici, legate cu pămînt, precum şi două cără
mizi ce aparţine au probabil unui drum de
rond.
La 52 m spre nord de turnul A, în careurile
notate M (1 şi 2) şi T {1 şi 2), au apărut fundaţiile turnului B (fig. 3). De formă identi că
cu precedentul, el are· dimensiunile 9,75 mx
X 9 m. Peste talpa zidului a fost aşezată o
primă asiză din bJocuri ecatisate, cea de a
doua fiind retrasă cu 15 cm în interior. Caracteristicile zidurilor turnului sînt identice
(dhferenţa de grosime) cu cele alte turnului
A. Din interiorul turnului au fost recuperate,
printre altele, cărămizi aproape întregi, de
formă clasică, numeroase fragmente de gel'lmuri, un element ornamental din marmură,
precum şi un opaiţ întreg, databil în secolul
al VI..:lea e.n.

construcţii

anterioare.

Fig. 2. Ovidiu. Turnul A u latura int
culară de la un zid ant rior.
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Fig. 3. Ovidiu. Turnul dreptunghiular B.

Zidul care [nchide în interior turnul, lat
de 2,85 m, continuă spre vest. Avînd in vedere configuraţia terenului, s-au deschis pe
traseul prezumtiv al zidului, dnci oareuri de
4 X 4 m, primul fiind practicat la distanţa de
30 m de turnul B. 1n aceste careuri, notate M
(10, 11) şi N (10, 11), a fost descoperit turnul C oare spre deosebire de primele două,
are formă circulară (fig. 4). Înălţimea păs
trată a acestuia cuprinde de asemenea doar
două asize, cea de a doua fiind retrasă
cu
20 cm. Grosimea zidului este de 2,20 m. A
fost descoperită şi intran:~a în turn, intrare
pl•asată pe bisectoarea unghiului drept creat
de ziduride ce pornesc din turn spre est şi
sud. Lată de 1,25 m şi lungă de 1,28 m, intrarea era pavată cu cărămizi tipi.ce, avînd dimensiunHe 40 X 40 X 4 cm. Nivelul de călcare
din interiorul turnului se aHă cu 25 cm mai
jos dec:Ît nivelul pavajului (fig. 5).
Intre turnurile B şi C au fost deschise două
semicareuri (4 X 2 m) cu scopul de a preciza
traseul incintei şi a descoperi, eventual,
poarta. In M3 s-a găsit un singur rind de
asize ,al curtinei de nord, aici demantelarea
fiind şi mai pnofundă decît în celeladte zone
(se văd însă urmele în mortar ale celei de a
doua asize, retr.asă şi ea cu ,15 cm în interior)
(fig. 6). In stratul de deasupra nivelului de
căloar·e , in afara zidului de incintă, în acelllili
careu au fost descoperite o monedă de bronz
care a circulat între anii 335- 341 3 , două
fragmente de vase cu "umbo", un amnar de
fier precum şi un capac fragmentar de amforă, databil în secolul al VI-lea e:n.4

La 51 m spre sud de turnul C, prin deschiderea careurilor A 9 şi B 10 au fost s urprinse
limita de vest a zildului de incintă (păstrat tot
pe înălţimea a două asize) şi - respectiv colţul de SV al acestuia, odată cu pornirea
ultimului turn (circular) notat de noi cu D
(fig. 7).
Pe locul unei gropi practicate de Jocalnid
pe incinta de sud, a fost deschis careul A 5,
care a relevat un singur rînd de asize, lucrate
din blocuri masive de piatră.
II. Cencetarea în interior a ceior trei turnuri dezveUte în campania 1979 ne-a relevat următoarea stratigrafie, ca re, cu excepţii
insignifiante, s e prezintă unitar, astfel :
1. Strat vegetal (pe alocuri arat) - grosimea 20-30 cm.
2. Strat de depunere naturală : grosime
15-20 cm.
3. Strat masiv (groc;ime 40-60 cm) cuprinzînd ţigle, olane, cărămizi sparte cu urme
evidente de arsură secundară.
4. Strat de cenuşă cu urme de lemn carbonizat uneori cuie de fier arse etc. - gro·sime
circa 10 cm.
Existenţa ultimelor două straturi, precum
şi a materialului arheologic adiacent (unitar
dar sărăcă cios) pun în mod n eîndoi·elnic problema încetării violente şi la aceellili d ată a
rolului fortificaţiei, prin incendiu deva-tator,
precedat fie prin evacuarea or.~anizată de
căltre apărători, care au l'l.lla:t cu ei tot ceea oe
prezenta importanţă, fie de incendierea în
ur.ma atacului vrăjmaş.
Pe baza mâterialelor arheologice roouperate (numai o mică parte din acesta a putut f.i
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Fig. 5. Ovidiu.

Fig. 6. Ovidiu: Ctirtlna de nord.

41 - Materiale

şi cercetărl

arheologice -

cd. 25
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Fig. 7. Ovidiu. Turnul circular D.
pregătit, restaurat şi ilustrat), ca şi a datelor
oferi te de izvoareJe istorice\ credem că acest
eveniment poate fi consecutiv dezastrului
generalizat în Dobrogea în anul 587.
Avînd în vedere însă unele elemente oferite de stratigrafie în zona turnului A, opinăm pentru o continuare a locuirii în fortificaţie, fără repararea turnurilor însă, ca10e nu
vor mai juca de la această dată înainte rolul

pentru care au fost construite, în secolul al
IV-lea e.n. (fig. 8).
In concluzie, pe baza descoperirilor făcute
în campania anului 1979, se poate preciza că
la Ovidiu a funcţionat o fortificaţie militară
cu dimensiunile 69 X 53 m, deci un castellum.
Tehnica de construcţie şi materialele descoperite in situ probează ca certă funcţionarea
dcestuia în veacurile IV-VI e.n. (monede.
ceramică, vase de sticlă fragmentare, opaiţe.

Fig. 8. Ov<idiu. Profil stratigrafic.
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accesorii de îmbrăcăminte etc.). Din punct de
vedere constructiv (plan şi realizare pe teren), el prezintă asemănări sau chiar identităţi, îndeosebi cu materialele
arheologice
·descoperite la noi în ţară, de exemplu la Hinova şi Puţinei, în jud. Mehedinţi(j, datate
în secolul al IV-lea e.n., sau cu acelea, mai
numeroase, de pe malu[ iugoslav al D u nării,
fortificaţii construite în s ecolul I dar funcţio
nînd pînă în secolul al VI-Jea e.n., precum cel
.de la Novae-Cezava (dimensiuni 150 X 140 m)
cu turnuri rotunde, ieşite în afară l·a toate
patru colţuri, din secolul IV- VI e.n. 7, cel de
la Boljetin-Gradac, pe ~·îul Lepena (castellum
cu dimensiunile 60 X 50 m, prevăzut în secolul III-IV e.n. cu turnuri pătrate interioare,
la colţuri, tran formate în turnuri circulare
în secolul al VI-lea e.n.)B şi - mai ales Hajduka-Vodenica (castellum cu dimensiunile 70 X 50 m, avînd zidul gros de 3,20 m cu drumul de rond din interior) şi datat, mai
.ales pe baza ceramicii, în secolele IV-VI
e.n.9 .
Prezenţa acestei fortificaţii, la distanţa de
numai 10 km de 'Tomis, nu poate fi intîmplă
·toare. Cu cîţiva ani in urmă, AL Suceveanu
postula, pe baza studierii informaţii.lor epi.grafice şi a altor materiale arheologice, existenţa unei linii defensive pe litoral în secolele I- III e.n., di.n care făceau parte, în primul rînd, oraşele-cetăţi Histria, Tomis şi CallatisiO.
Castellum-ul de la Ovidiu, plas'a t într-un
golf prielnic acostării vaselor, într-o zonă
foarte productivă din punct de vedere economic, face parte dintr-'Un sistem de suprave.ghere şi apărare a ţărmului Mării Negre.,
conceput deja sub Diocletian, întărit de Con·stantin cel Mare, reparat şi întreţinut cu
mare atenţie de împăraţii veacurilor V şi VI
.e.n. ca pretutindeni şi îndeosebi în Dobrogeall.
Observaţiile făcute de noi in zona fostului
golf al mării, adică pe malul de vest al lacului Siutghiol de astăzi, indică prezel)ta
-aproape ritmică a unor aşezări de epocă romană, care se înşiruie şi care au funcţionat
probabil pînă în secolul a'l VI-lea e.n. Chiar
dacă caracter·u l întărit al acestora nu poate
fi precizat la această daltă ci numai avansat
<Cu titlu de probabilitate pentru une~le dintre
ele, este de înţeles că di punerea lor ,c hiar pe
malul mării urmărea şi raţiuni strategice :
în primul rind desfăşurarea unei activităţi
normale pe drumul ce lega oraşele mari din
Pontul Stîng (în cazul nostru, dintre Histria
şi Tomis) şi implicit, supravegherea ţărmului
mării, iar în caz de nevoie, paralei cu anun-ţarea pericolului la Tomis, opunerea primei
rezistenţe în calea atacatorilor, cum se va fi
întîmplat in orice caz la Ovidiu.

In stadiul actual al cunoştinţelor noastl'
nu putem data cu siguranţă turnul rotund
demantelat, peste care s-a înălţat turnul
Este posib:l să avem aici un simplu turn, din
secolul al III-lea e.n. sau chiar mai devreme,
devenit insuficient sau impropriu într-o perioadă în care raţiuni stmtegice reclamau, în
faţa unor pericole foarte serioase, construirea de fortificaţii mult mai durabile, organizate în planuri de anvergură. Oa şi alte probleme importante însă, legate de modul de
dispunere al locuinţelor interioare, diferitell.e
reparaţii etc. această chestiune îşi va găsi,
sperăm, rezolvarea, în cercetările anilor viitori.
NOTE
1 Petre V. Coteţ, Ţărmul Mării Negre şi evoluţia
lui în tim7Jurile istorice (cu privire specială asupra
regiunii Histria) . in Histria, II, Bucureşti, 1966,

p. 350 .

2 Mulţumim şi pe această cale tov. Dabija Saltas
Ian cu care a semnalat primul zona respectivă.
3 Identificare făcută de colega Vartan Antoaneta, căreia îi mulţumim.
4
I. Barnea, Dacia:, N.S., 9, 1965, p. 408-409 ;
Em. Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din sec.
IV-XIII descoperite în România, Bucureşti, 1978,
P. 14.5-160.
,
G Teophilactus Simocata, Historiae, ed. D. e. Boor,
1877, I; 8, 54-55.
6 D. Tudor, Oltenia Romană, ed. a IV-a, Bucureşti, 1978, p. 277 (Hinova, cetate cu dimensiunile
38,60 m X 25,40 m, deci guadrlburgum, avind zid de
piatră alternind cu straturi de cărămidă) ; p, 290292 (Puţinei, com. Malovăţ, castel de piatră cu dimensiunile 100 m x 7o m, ce aparţine epocii tetrarhiei şi epocii constantiniene, la colţuri cu turnuri
pătrate neobişnuite, ce ies in afară) ; p. 286, fig. 79/2.
7 Stare Kulture u Djerdjapu, în Galerija Syrpske
Akademije Nauka i Utmetnosti, Belgrad, 1969, p. 89 .
s Ibidem, p. 105.
o Ibidem, p. 143.
10 Alexandru Suceveanu, RRH, 1974,2, p. 217-238.
11 Procopius, De aedificiis .

ARCHAOLOGISCHE FORSCHUNGEN
(MUNIZIPIUM KONSTANZA)
ZUSAMMENF ASSUNG
Die Vorstadtgemeinde Ovidiu liegt
N-NW von Konstanza, am linken Ufer rl1
maia Sees, einst ein Golf des SchwarzPn f t ,
Die dm Sommer des Jahres 1979 auf cim•m 1 1 al 111,
rechts von der Ovidlus Insel, unternom nlt 111 n F rschungen trugen zu einer sehr inlC'l"l' !1 111l• H F.nl·
deckung; eine rechteckige Festun s:r (<'11 l••lluu1) 69X53 m . mit zwei rechteckigen und 7. Wd tUnd 11
TUrme. De entdeckten archaologl dwn f tlo•rl alll'll
(KeramikgefaBe fUr den Allt.lll.!'illl'llt' lll h, 1 mphoren, Fragmente von Glass:r fllrlPn, III 1111 rllo•n,
Mlinzen usw.) bezeugen d n BP t'll'h ltu 1 . llntl hl-;
zum VI. Jh. u.Z. Daraus folp,t, cln3 di( t·nll!! 111• Jo ·o;tung (deren Namen wir nod1 nlrhl kt nn n) ntweder ein Vorpost n d •r .·t 1!1 'l'01nis otif'r h r
ein wichtiger Teil d
ponll lwn .. Iim ·" , ein
Uberwachungs - und V rtt•ldlgungs yst m der
WestkGste des S hwnrz. n Mc«·r
in der riimischbyzantinischen Epo h dar l It .
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Termele de la Pietroasele

•

La oapătul a trei campanii de să pături, executate în ectorul terme, au fost dezvelite,
aproape în întregime, patl"'U din încăperile
complexului termal şi au fost repera:te paa·ţial zidurile exterioare de pe laturile de est,
sud şi vest.
Prezentam în r~poartele anterioare descoperirea a două î~căperi prevăzute cu hypotaust, dintre care una comunica direct cu
.Praefurnium-ul.
Incăperea A (fig. 1), identifkată încă din
prima campanie, a fost surprinsă din nou în
cercetările noastre, fără să reuşim nici
de
această dlltă s-o d~zvelim în întregime, din
oauza constr"'Ucţiilor aetuale ce o suprapun.
Din cele descoperite pînă-n prezent se observă că pe latura de vest încăperea se prelungeşte cu o nişă de formă trepezoidală. Ea
adăposteşte o construcţie specială, realizată
pe sistemul suspensurilor ca şi în încăperea
propriu-zisă, ou deosebirea că aici pilele au
fost realizate nu din caramrz1 pătrate
(0,18 X 0,18 m) ci dreptunghiulare, mai mari,
aşezate două cîte două ,pentru a da suspensuri<lor o rezistenţă sporită.
Această construcţie susţinea, credem, la nivelul superior bazinul cu apă caldă, încăpe
rea A putînd fi identificată cu caldm·ium.
Aceasta pentru că, fiind legată direct cu
praefurnium, er,a încăperea cea mai puternic
încălzită.

Reamintim de asemenea că zidurile acestei
încăperi au o lăţime de 1-1,20 m şi se păs
trează în parte foarte aproape de suprafaţa
actuală a solului. Ele au putut fi urmărite
pînă la o adîncime de 1,70-1,80 m nivelul
la care s·e află baza pilelor de hypocaust.
Praefurnium (fig. 1), situat spre vest de
încăperea A, a fost construit din ziduri l·a te

de numai 0,50 m. Descoperirea, la un anumit nivel, a unui rînd de cărămizi, ne determină să pre upunem că ziduriJe de piatră au
susţinut la partea superioară o construcţie
de cărămidă realizată poate sub formă de
boltă.

Pe latura de sud al praefurnium-ului zidul
este întrerupt pe o lungime de 2 m lăsînd liberă o trecere în această direcţie .
Spre nord au fost descoperite alte două încăperi, fiecare cu o funcţionalitate aparte.
lncăpe1·ea C (fig. 1) este formată din două.
elemente constructive diferite.
In jumătatea de sud a fost dezvelită par-·
doseala încăperii 1 păstrată in situ, la o adîncime de aproximativ 1 m faţă de nivelul actual al solului. Ea a fost realizată din cără-·
mizi pavimentare mi:lnjate unele pe lungime,.
altele pe lăţime formînd şiruri drepte, paralele cu laturile de nord şi sud . ln colţul de
sud-vest ordinea lor . e schimbă, ele marcind
existenţa unui canal de scurgere a apei suh
pavimentul încăperii.
Jumătate de nord a încăperii a fost acoperită cu o construcţie de 2 X 4 m formată din
4 rînduri de pile, paralcle cu laturile lungi,
peste care a fost realizat un planşeu solid.
păstrat parţial in situ. La construirea planşeului se remarcă utilizarea unor cărămizi de
mari dimensiuni (tegulae bipedales) aşezate
în trei rînduri suceesive, alternînd cu .cîte un
strat gl~S de mortar. Planşeul a fost bineancorat pe laturile de es t şi ve.st, unde zidurile prezintă cîte un prag lat de 0,20 m.
Pe latura de sud, spre deosebire de cele-lalte trei laturi unde zidurile late de 0,70 m
ni s-au păstrat la o înălţime ce depăşeşte·
planşeul, a fost descoperită
o bază de zid,
cu o lăţime · de aproximativ 1 m. Deşi dis-
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rusă în cea mai mare parte ,d e
venţii moderne, credem că pe ea

unele interse .ridica un
zid numai pînă la nivelul planşeului, zid ce
nu depăşea lăţimea de 0,60- 0,70 m. In rest,
adosat zidului, a fost construit un soclu din
cără midă, aşa cum demon s trează cele două
ă rămizi rămase in situ, al cărui rol nu a fost
deoc amdată pr ecizat.
In zidul de p e latura de nord a aceleimşi
construcţii au fost
descoperite indicii ale
existenţei unui al doilea praefurniurn.
Spre vest încăperea C comunica printr-o
deschidere de 1,20 m cu încăperea vecină
notată de nol cu litera D (fig. 1). Ea pare a
fi încăp erea centrală cu un rol deosebit în
cadrul complexului ter mal. A re laturHe de
6 X 6 m şi nu a fost dotată cu hypocaust.
Surprinderea a numeroase bucăţi de marmoră, precum şi a unor fragmente de tencuială cu urme de frescă multicoloră ne indică
faptul că ne aflăm în faţa unei încăperi mai
fastuoase.
Aproximativ la mijlooul încăperii (pe direcţia est-vest) a fost reper.at un canal de
scurgere a apei, lat de 0,10 m şi adînc de
0,20 m. Fundul şi pereţii au fost placaţi cu
cărămidă iar la partea superioară a fost acoperit cu marmoră. Numeroase bucăţi de marmoră au fost descoperite, în poziţie secundară, pe fundul canalului, în timp ce altele
se mai păstrau in situ, îÎlCa t1~a1:Je în pe~reţii
acestuia.
La nivelul pardoselii, aflată la o ad[ncime
de 1 m faţă de suprafaţa actuală, au fo st surprinse plăci mari de mortar, în care au fost
încastrate, credem, dale de marmoră, aşa
oum rezultă din observaţiiJe făcute în zona
canalului ca şi din faptul că multe din ele
au fost descoperite în stare f:mgmentară în f
pămîntul ele umplutură .
Sub pardoseala încăperii, de-a lungul peretelui de est, a mai fost descoperită o conductă de apă, formată elin tuburi de canalizare, pre·văzute cu mufe la unul din capete,
pentru a se realiza astfel o închidere perfectă.
Ea a fost protejată apoi ·c u un rînd de olane
de tipul coameJ.or şi numai după aceea a fost
acoperită de pardoseala încăperii.
Conducta întîlnea canalul în dreptul trecerii spre încărperea C, după care se continua
sub pavimentul acesteia.
Lîngă peretele de vest, adosat zidului a
fost dezvelit un soclu de cărămidă, probabil

o banchetă, lată de 0,40 m şi înaltă de 0,35 m
de la nivelul parooselii. Partea superioară ca
şi p ărţile laterale au fost făţuite cu un strat
de mortar.
Iri stadiul actual al cercetării, credem că
aceas tă încăpere a servit ca apodyteriurn sau
frigidariurn . Spre vest se promează o încă 
pere de mici dimensiuni cai'e ar fi putut adă
posti bazinul cu apă rece.
In ceea ce priveşte materialul arheologic,
recoltat în timpu[ să p ă turilor, se remarcă un
număr mare de cărămizi şi tegulae de diferite tipuri şi dimensiuni, precum şi fragmente ceromice, descoperite însă într-o prop orţi e mai mică.
Dintre piesele mai deosebite semnalăm
prezenţa unor cărămizi ştam pilate ce poartă
indicativullegiunii a XI...a Claudia.
După fe~ul ştampilei aplicate, ele pot fi
împărţite în trei tipuri distincte : LEG XI
C.P.F. ; LEG XI CL. ANT ; LEG XI CL.
Din cercetările de pină acum, pe baz<1. observaţiilor stratigrafice, a tehnicii
de cons trucţie a zidurilor şi a materialului ceramic,
termele de la Pietroase1e au fost datate în
sec. al IV-lea.
Stratigrafic a fost observată o singură
etapă de construcţie şi locuire fără a fi înregistrate faze de distrugeri sau refaceri.
ŞtampiJele cu indicativul Pia Fidelis şi Antoniana datate în secolele II- III e.n., sînt
singurele elemente care ne-ar indica o epocă
mai timpurie.
·
Ceramica descoperită în therme es te aceeaşi cu cea surprinsă în nivelul barăcilor militare din castru.
Menţionăm printre altele prezenţa cîtorva
vase de tradiţie dacică, lucrate cu mîna, ce
apar însă în variante întlîJnite cu deosebire în
secolul al IV-lea. Este VOI' ba de .anumite profile de vase b orcan lucrate într-o tehnică superioară şi de o căţuie fără toartă, cu pereţii
drepţi , s ubţiri şi impresiuni pe buză.
Se adaugă apoi ceramica tipic provincial
romană prezentă aici sub forma a trei categorii ; ceramica zgrumţu roasă din care au
fost realizate anumite tipuri de oale, căni sau
ulcioare cu torţi, vase de provizii de tipul
Kraussengefăsse ; aeram'ic.a fiJnă .arsă la roşu
din care menţionăm divers·e amphore şi ulcioare şi ceramioa .smălţuită de culoare ve1:deoliv aparţinînd probabil tot unor ulcioare.
Incetarea thermelor de la Pietroasele se
leagă de momentul instalării
în interiorul
castrului a unei populaţii cu o cultură de tip .
Sîntana de Mureş-Cerneahov, identificată în
ultimuJ nivel de locuire din interiorul acestuia.
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Dezafectarea thermelor la aceea dată este
de prezenţa în interiorul bordeielor de tip Sântana a unor materiale provenite din therme, cum sînt unele fragmente
de marmoră, (!ărămizi şi altele.
demonstrată

LES THERMES DE PIETROASELE

Sauf la decouverte des nouvelles chambres, on
remarque la ceramique de tradition dace et provinciale romaine datable dans les III"-IV • siecles.
Parmi les briques et les tuiles trouvees en
grande quantite on a decouvert aussi quelques briques estampill ees avec le nom de la Legio XI
Claudia Antoniniana.
Les elements fournis par les materieux archeologiques menent ă dater le bâtiment dans les
III" -IV • siecles de n .e., son fin etant lic de l'etablissement des gothes dans la region.

RESUME

Dans ce rapport l'auteur presente les dernieres
resultats des fouilles effectuees dans le sccteur des
thermes de Pietroasele.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Pietroascle. Plan des thermes.
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G. POPILIAN,

ăpăturile

ŞT. CIDŢU,

M. VASILESCU

arheologice de la Romula

In anul 1979 s-au continuat sărpături[e în
sectorul Poartă, reiJ.uate în anul precedent.
In acest sector se semnalaseră încă din anii
1965 şi 1966, cînd s-a secţionat şi cercetat
sistemul de fortificaţie atribuit împăratului
Filip Arabul, existenţa unor clădiri de mari
dimensiuni. In ultima parte a campaniei din
anul 1978 s-a prins o parte -a unei clădiri
care avea lungimea de 16 m, de aceea scopul
principal aa cercetătilor arheologice din anul
1979 a fost dezvelirea în continuare a clă
dirii descoperite în imediata apropiere a ziduJui lui Filip Arabul. In acest scop s-au
trasat două secţiuni : S 1 şi S 2, 1979. Ambele secţiuni au avut ace'lea~i dimensiuni :
22 mX2 m. Cele două secţiuni er<au paralele
şi au fost trasate în direcţie est-vest. Intre
cele două secţiuni s-a păstrat un interval de
O, 70 m. Din cercetarea suprafeţei celor două
secţiuni a reieşit că ceea ce consideram a fi
o simplă încăpere, era o clădire împărţită în
mai multe camere. După toate probabiJită
ţile, clădirea avea faţa spre răsărit, de-a lungul marginii de vest a drumuJui rom an ce
ieşea din or~ prin poarta aflată în acest
punct şi se indrepta spre AcidaV1a (fig. 1).
S-a constatat că latura lungă a clădirii era
în direcţia nord-sud. Clădirea era împărţită
de un zid paraleJ cu laturile ei lungi care o f
împărţe a în două păr ţi. P artea de r~tsărit era
largă de 8 m, iar cea de apus de 5,50 m. Ce[e
două părţi ale clădirii sint împărţite în mai
multe încăperi. Stratigrafia a putut fi precizată cu mare dificultate, deoarece stratul
roman a fost distrus de locuinţele din secolele XVIII- XIX şi de unele construcţii m oderne. In stadiuJ actual al cercetărilor, nu
se poate preciza dacă această clădire a fost
refăcută . S-a constatat existenţa a două tehnici de construcţi e a zidurilor, m ai exact a
fundaţiei acestora. De ccle mai multe ori,
drept fundaţie se folosea un strat de pietriş
gros de 0,40-0,50 m aşezat in ş-anţurile excavate în acest scop. Peste această temelie se
zidea cu cărămizi cu lungimea de 0,47 m,

Fig. 1. Romula. Planul

săpăturilor.

lăţimea de 0,29 m, iar grosimea de 0,08 m.
Alteori, în locul pi·etrişului erau folosite fragm ente de cărămidă.
In interiorul clădirii s-au găsit şi cărămizi:
pătrate, care de obicei se foloseau pentru
construirea pilae-lor de hypocaust. Prezenţa
acestora cît şi a numeroase tuburi care se fo·
loseau la ace[aşi gen de iru>talaţie, ne face să
bănuim că această clădire era dotată cu hypocaust.
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Cu toate dificultăţile obiective s-au putut
pPeciza două nivele, unul din prima jumătate
a secolUilui al II-lea, iar altul din primele
decenii ale secolului al III-lea. Clădirea a
suprapus un nivel de locuire căruia îi aparţin cele două gropi, dintre care una a fost
suprapusă de zidul de sud al clădirii. Monedele de la Traian şi Hadrian au fost criteriile pe care ne-am sprijinit în datarea celui
mai vechi nivel. Monedele de la Septimius
Severus şi Severus Alexander au datat ceJ.
de-al doilea nivel.
Cetl mai numeros material scos la iveală
în timpul săpăturilor a fost ceramica. Cele
două gropi din secţiunea I, care au ajuns la
o adîncime de peste 2,50 m, au dat cele mai
multe vase de ceramică. In groapa nr. 1 remarcăm fragmente din cel puţin două vase
sufertaş, la care se •adaugă şi numeroase fragmente înt1•egibile din castroane, vase cu pereţii subţiri, fragmente de
terra sigillata.
Unul descoperit în groapa nr. 1 din secţiu
nea 1 poate fi, ţinînd seamă de forma avelor, un produs al atelierelor din Lezoux din
GaUia centrală (fig. 2). Tot din această
groapă mai provine un fragment dintr-o oală
din pastă fină de culoare roşie, pe care era
zgîriată în pasta deja arsă inscripţia VALERI,
probabil posesorul vasuiui respectiv.
In cea de a doua groapă s-au aflat fragmente din cupe din pastă neagră lustruită,
care imită forma 16 Dragendor:f din repertoriul formelor vase<lor de tirp terra sigillata.
Tot în acest compllex închis s-au găsit şi
fragmente de afumători cu pidorul scurt
(tipul mai timpuriu al acestei forme), fragmente de amforă şi altele. Cel mai interesant
Vlas descoperit în această groapă ni se pare a
fi fragmentul unui vas terra sigillata forma
Dragendorf 37, fără decor. Nu cunoaştem să
se fi descoperit în altă parte astfel de vas.

Flg. 2. Romula. Fragment dintr-un vas terra sigillata.

Mai
opaiţ

ŞT. CHIŢU,

menţionăm o căniţă cu
cu inscripţia ARMENI.

o

M. VASILESCU

toartă şi

un

ln campania din anul 1979 s-au deseoperit
reprezentări pl•a stice în cerami· că.
Dintre
acestea menţionăm în primul rînd o statuetă
care reprezintă pe Venus, căreia îi lipseşte
capul şi o mică parte din picioare. Zeiţa este
înfăţişată în picioare, sprijinind cu mîinile
un vellum. Este îmbrăcată cu hain ă lungă
şi încinsă cu un brîu. La gît are un colier la
care se observă o lunula. Pe braţul drept
poartă o brăţară. Execuţia artisti.că este des-

tul de bine realizată (fig. 3). In s ecţiunea
nr. 3 s-a descoperit un fragment din partea
superioară a unui vas de mari dimensiuni.
Buza vasului este întoarsă orizontal în afară,
.c u marginea interioară întoarsă în sus. Imediat sub buză, a fost aplicată o figură în relief, care după p ărerea noastră reprezintă pe
zeiţa Diana. Din păcate ftgura a fost ştearsă
încă de cînd pasta era moale şi 'nu se pot
observa toate detaliile. Se poate observa
totuşi că zeiţa este îmbrăcată într-o tunică
strînsă la mijloc cu un brîu. In mîna stîngă,
întinsă în lături, ţinea un arc, iar pe cea
dreaptă o îndrepta spre to~ba cu săgeţi
(fig. 4). Tot în secţiunea nr. 3 unde s-a gă
sit vasul cu figura în relief aplicată, s-a mai
de&coperit un fragment dintr-un relief d:e
lut. S-au păstrat numai picioarele unor personaje dispuse în planuri diferite, între car~
se află, pare-se, un altar (fig. 5). Un relief
în ·aceeaşi tehnică a fost descoperit în cas-

Fig. 3. Romula.
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Fig. 5. Romula. Fragment dintr-un relief din lut.

un rol în producţia de obiecte de
de la Romula. Sperăm ca viitoarele
să aducă lămuriri~e necesare.

Fig. 4. Romula. Vas decorat cu figuri în relief apli-

cate.
tru~

de ~a Slăveni. In Dacia, după cunoştin
ţele noastre, nu s-au găsit r·e liefuri asemă
nătoare. Analogii găsim la Montana în Moesia superioară, runde s-au găsit reliefuri în
lut, cu subiecte religioase. Tot în secţiunea
nr. 3 s-a descoperit şi tiparul pentru un cap
de statuetă. Se pare că ·este .capul zei.ţei
Flora.

Este intere ant de amintit că încă din anul
1966 în zona clădirii cercetate de noi, s-au
găsit : un poanson cu ajutorul căruia se decorau tiparele pentru vase de tip term sigillata, un tipar pentrru ornamentele folosite pe
acest gen de V'ase, precum şi un tipar de sta;tuetă. In campania din anuJ. 1978 s-a găsit
de a semenea un tipar de statuetă. Atît ce:ramka în general, cît şi tiparele, sînt cu
totul asemănătoare cu materialele similare
descoperite în villa extramurană . S-ar putea
ca marea clădire cercetată de noi să fi avut

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE ROMULA
En 1979 on a continue les fouilles dans le secteur
"Poarta". On a decouvert un grand bâtiment qui
a ete d1Hruit par les huttes d'un village de XVIII •
siecle. Les murs ont ete construits en briques
assises sur une fondati.on de pierres. Le bâtiment
date de II • -III • siecles de n.e. Son entree etait
oriel1ite â l'est, au bord de la route romaine qui
cOtoyait la rive droite d'Olt et liait Romula avec
les camps de limes alutanus.
Pendant les fouilles nous avons trouve beaucoup
de ceramique. Notons quelques fragments de terra
sigillata importee de la Gaule Centrale. Nous avons
trouve aussi des· statuettes en terre cuite, des
monnais (II "-III" siecles), etc. On a trouve meme
de moules de statuettes qui prouve qu'au moins
quelquesunes des cettes statuettes.ont ete travaillces
a Romula.
EXPLICATION DES FIGURES

Romula.
Romula .
Romula.
Romula.
l'ief.
5. Romula.
1.
2.
3.
4.

f
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arheologice -
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Plan des fouilles.
Fragment de terra sigillata.
Statuette en terrco cuite (Venus).
Vase decoree avec de figure en reFragment d'un relief en terre cuite.

G. POPILIAN

Să păturile

din aşezarea civilă
a castrului roman de la Slăveni

Castrul şi aşezarea civilă de la Slăveni sînt
cunoscute de aproape 150 de ani. Primele
săpături sistematice le-a făcut însă Grigore
Todlescu şi Pamfil Polonic în anul 1893. In
anul 1962, la iniţiativa profesorului D. Tudor,
s-au reluat săpăturile care au fost finanţate şi
patronate de Muzeul Olteniei din Craiova.
Pînă în anul 1975, în cadrul pmnului de
săpături, a avut prioritate castrul care a fost
cercetat amănunţit. In aşeZ'area civilă s-a
săpat mai puţin, cele mai importante monumente dezvelite în perimetrul acesteia fiind
thermele şi drumul roman. Incepînd din anul
1976 s-a săpat numai în aşezarea civilă cu
scopul de a depista clădirile care fuseseră
deja reperate cu prilejul micilor sondaje
efectuate în campanii.le anterioare.
In anu~ 1979 s-au trac:;at patru secţiuni
lungi de 22 m şi late de 2,50 m în scopu~ de
a dezveli clădirea deja rerperată în campania
anterioară. S~a constatat că în acest loc
exista o încăpere lungă de 12 m a cărei lă
ţime n-a putut fi precizată din cauză că cele
două secţiuni n-au cuprins clădirea in întregime (fig. 1). In faţa clădirii, la 3 m se află
un zid al d"trui rol nu l-am putut încă determina. Tehnica de constl'ucţie este cea cuno<:cut[l deja ca fiind folosită la Slăveni şi
Romula. Pentru fundaţie se săpa un şanţ
adînc de 0,50 m şi !lat tot de 0,50 m, care se
umplea cu pietriş. Pe această temelie se zidea
cu cărămizi de dimensiunile 48 X 28 X 3,5 cm.
Se cuvine să menţionăm că pietrişul din temelie era de dimensiuni mai mari ca de obicei, ceea ce ne face să credem că greutatea
clădirii a fost mai mare. Notăm că in această
clădire s-a găsit puţin material arheologic.
Menţionăm cîteva vase din pastă zgrunţu
roasâ care pot fi întregite. De asemenea trebuie să menţionăm şi trei fragmente de mortaria, dintre care două cu ştampila THEOTIMOS. Ca şi la Romula, S-'aU găsit şi la

Slăveni
taş. De
ţiunile

numeroase fragmente din vase sufernotat că în clădirea dezvelită, în sec1 şi 2 s-au descoperrt şi multe
obiecte de fier. Dintre ae:estea notăm un vîrf
de lance, un vîrf de suliţă şi o daltă.
Secţiunile 3 şi 4 s-au trasat la o distanţă
de 7,50 m spre nord de latura de nord a secţiunii 2. Secţiunile 3 şi 4 au aceleaşi dimensiuni ca şi secţiunile 1 şi 2. In S 3 la 0,20 m
a apărut un zid cu direcţia est-vest, paralel
cu zidul din secţiunea 1 şi lucrat în aceeaşi
tehnică.

In general, zidurile dezvelite în cele patru
au fost rău conservate, fiind distruse in mare parte de construcţiHe moderne. S-au păstrat foarte puţine porţiuni cu
cîte un rind sau două de ,cărămizi, conturul
clădirii putîndu-se afla datorită fundaţiei de
pietriş. Grosimea zidului şi granulaţia pietrişului ne îndreptăţesc să presupunem că
nu putea fi vorba de o clădire cu etaj. Pentru comparaţie amintim că temelia praetoriului castrului, lată de 0,85 m şi adîncă de
0,80 m, era construită din bolovani mari de
rîu, aptă fiă susţină două nivele. Numărul
mare de fragmente şi piese întregi din mozaic, lucrate din lut în formă de pişcoturi, ne
face să credem că pavimentul clădirii era
construit din astfel de obiecte. In ce priveşte
acoperişuJ, acesta era construit dintr-o .şar
panUt solidă care putea să suporte greutatea ţiglelor de mari dimensiuni (0,60 X 0,40 m)
descoperite in săpătură. Este interesant de
amintit că s-au găsit şi fragmente de geam
folosit la ferestre. Prezenţa unor tuburi şi a
unor cărămizi utiHzate de obicei la pilae-le
de hypocaust ne face să" bănuim existenţa
unui asemenea sistem de încălzire.
Monedele descope1ite în perimetrul clă
dirii aparţin epocii Severilor, cea mai nouă
fiind bătută de Severus Alexander. Ele, împreună şi cu fibulele descoperite in acelaşi
secţiuni
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Fig. 1.

Slăveni.

Planul

săpăturilor

(1979).

Fig. 2.

Fig. 3. Slăveni. Fragment dintr-un vas terra sigillata.

Fig. 4.
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Slăv.eni. Opaiţ.

Fragment dintr-un vas terra sigillata.
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loc, a<;igură datarea construcţiei la [nceputul
secolului al III-:-lea. Trebuie să menţionăm
că nivelul clădirilor a suprapus un nivel mai
vechi, din secolul aJ. II-lea e.n.
Ansamblul de clădiri descoperit la Slăveni
este bine aliniat, avind laturile de vest situate la aceeaşi distanţă de drumul roman.
Construcţiile au fost înălţate numai în partea de est ·a drumului ce venea de-a lungul
Oltului, de la Dunăre spre Romula, unde se
întîlnea cu drumul ce unea acest oraş cu Sucidava.
Săpăturile din anul 1979 efectuate in aşe
zarea civilă a castrului de la Slăveni au scos
la iveală noi elemente care vor permite
reconstituirea ansamblului de clădiri din
această importantă aşezare, contribuind astfel la cunoaşterea mai aprofundată a arhitecturii romane civile din Dacia inferior.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
D'ETABLISSEMENT CIVIL DU CAMP
DE SLAVENI (1979)

RESUME
Pendant la campagne de 1979, les recherches
ont ete continuees dans l'etablissement civil du
camp. Ont ete decouverts des nouveaux elements
qui permeteront la reconstitution de l'ens~mble
architecturale dt:>s canabae.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Slăveni. Le planl des fouilles.
, Fig, 2. Slăveni. Lampe.
Fig. 3-4. Fragments de terra sigillata.
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Şantierul

arheologic Sucidava-Corabia

In campania de cercetări arheologice, din
anul 1979, s-au efectuat cercetări în sectorul ,.Aşezarea civilă" (extra muros) şi în sectorul ,.Cetatea romano-bizantină" 1 •
Colectivul ştiinţific al şantierului şi-a propus realizarea, in sectorul ,.Cetatea romanabizantină", a patru
obiective mai importante:
1. Cercetarea nivelurilor de locuire aparţinînd comunei primitive, aflate în colţul de
sud-vest al cetăţii.
2. Consolidarea curtinei dintre turnurile
B şi C şi a turnului C.
3. Cercetarea nivelurilor de locuire din
interiorul cetăţii, în zona dintre turnurile interioare E şi F.
4. Cercetarea exhaustivă a bazilicii creş
tine aflată în interiorul cetăţii.
Prezentăm, în continuare, rezultatele obţinute pentru fiecare din obiectivele propuse.
1. In colţul de sud-vest al cetăţii au continuat să păturile în secţiunea II (15,00 X
X 3,00 m) din tellul preistoric.
Nivelurile preistorice au fost deranjate de
o groapă din epoca dacică şi de o alta de
dată recentă. Groapa dacică, largă la gură de
4,50 m, se adincea, în forma unui profil de
şanţ, pină la 3,00 m faţă de nive,lul antic~
In parte ea a fost distrusă de zidurile cetăţii.
In pămîntul de umplutură al gropii s-au găsit
citeva fragmente de ceramică dacică, lucrată
cu mina, decorată cu incizii în formă de
,.brăduleţ", puţine pietre şi rm."e urme de
aramă şi fier.
In zona nederanjată a secţiunii (caroul 3)
au fost precizate opt niveluri succesive de
depuneri, ale aspectului cultural Celei, în
grosime de 2,50 m, niveluri notate de la 2 a
pînă la 2 h inclusiv.
Primele patru niveluri, de sus in jos şi ultimul, cel de la bază, conţin urmele unor locuinţe de suprafaţă iar restul nivelurilor sint
formate din depuneri menajere.
In nivelurile 2 a şi 2 c s-au găsit doar resturi din vetrele unor locuinţe. In nivelul 2 b

(la adîncimea de 1,50 m) s-au păstrat vatra şi
podeaua din lut. ale unei locuinţe de suprafaţă. Deasupra podelei, într-un strat subţire
de cenuşă, au fost descoperite numeroase
oase de animale (unele de cerb, porc sălbatic
şi bovidee), cochilii de scoici şi melci, rare
fragmente de ceramică, unelte din silex (gratoare semicircul·are frumos retuşate) şi numeroase deşeuri provenind de la ciopllirea
silexului. In nivelul 2 d a fost descoperită o
altă locuinţă cu vatra (0,90 X 0,80 m) amenajată pe un pat de pietre. Pe podeaua de lut
se afla un strat de cenuşă amestecată cu deşeuri de silex şi resturi menajere.
Incepind de la adincimea de 2,20 m şi pînă
la 2,60 m au fost identificate două niveluri
(2 e şi 2 f) de depuneri menajere, bogate in
resturi de chirpic, cenuşă, cărbune, pietre,
cochilii de scoici, soJzi de peşte, fragmente
de ceramică, unelte şi deşeuri de silex. Ni,velul cuprins între 2,60 m şi 2,80 m (2 g}, format din resturi de chirpic, puţine fragmente
de ceramică şi oase de animale, reprezintă
o încercare de nivelare.
Ultimul nivel (2 h) aflat la adincimea de
3,00 m conţine vetrele a două locuinţe şi
două gropi, de formă
ovală, sălpate pentru
extragerea lutului. Pe lîngă ceramică, numeroasă şi foarte preţioasă pentru studierea
aspectului cultural Celei, în acest nivel au
mai fost descoperite obiecte din os (străpun
gătoare, ace şi prăsele), unelte din silex şi
un tipar pentru turnat aramă, lucrat din
piatră.

Urmărind stratigrafia depunerilor de locuire, în tellul preistoric de la Sucidava,
constatăm o intensificare a acestora în perioada maxim~i dezvolltări a comunităţii aspectului cultural Celei, fapt dovedit de numărul mare de niveluri ce cuprind urmele
unor locuinţe de suprafaţă care suprapun
stratul de resturi menajere corespunzătoare
depunerilor anterioare.
2. A fost consolidată curtina dintre turnurile B şi C precum şi turnul exterior C. Lu-
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crările de consolidare au respectat, cu stricteţe, fazele de construcţie surprinse la tur-

nul C.
·
3. ln scopul cercetării nivelurilor de locuire din interiorul cetăţii a fost trasată, în
C?ntinuarea unor săpături mai vechi, o secţlUne cu un singur profil (spre vest) a cărei
latură vestică, perpendiculară pe curtina dintre turnurile E şi F, se află la o distanţă de
7,25 m faţă de colţul interior al turnului exterior F. Secţiunea este lnngă de 16,00 şi al:"e
o lăţime maximă de 5,00 m.
După înlăturarea stratului vegetal (pînă la
adincimea de 0,15 m) a apărut un strat (între 0,15 şi 0,35 m) format din pămînt aruncat din săpături mai vechi in care se aflau
amestecate fragmente de ceramică romană
tîrzie, romana-bizantină şi medievală.
Primul nivel de locuire, în raport cu actualul nivel de călcare, este cel medieval (de
la 0,35 pînă la 0,80 m adâncime) in cuprinsul
căruia a fost descoperită o rişniţă din piatră,
deosebit de interesantă ca formă.
Nivelul următor este cel romana-bizantin
(între 0,80 şi 1,10 m adincime). Acesta este
acoperit, în partea superioară; de un strat de
arsură ceea ce dov:edeşte distrugerea cetăţii,
prin incendiere, ou prilejul atacurilor avarilor de la sfîrşitul secolului al VI-lea e.n. Nivelului ii aparţine o podea din lut galben a
unei locuinţe, orientată est-vest, care a fost
tăiată, spre sud, de un şanţ modern lat de
circa 1,25 m. Dimensiunile maxime ale podelei păstrate sînt de 2,65X2,50 m. In colţul de
nord-est al acesteia se aflau cîteva pietre şi
o cărămidă, pămîntul de sub acestea şi din
jur fiind ars la roşu dovadă că acolo a fost
amenajată o vatră cu dimensiunile de circa
1,05 X 0,50 m (fig. 1). In lutul din care a fost
lucrată podeaua, adus din altă parte, s-au
găsit fragmente de ceramică dacică lucrată
cu mina (pastă grosieră) şi la roată (pastă
fină cenuşie) precum şi un fragment de ceramică grecească pictat cu figuri negre pe
fond roşu. In acest nivel au fost descoperite
fragmente din amfore decorate cu .,coaste",
dintre oare două poartă insaripţii executate
cu vopsea roşie, şi două monede bizantine
din bronz.
Nivelul de locuire romana-bizantin este
delimitat de cel imediat inferior de un strat
gros (începe lâ adîncimea de 1,10 şi sfîrşeşte
la 1,4 7 m) de cenuşă amestecată cu cărbune,
pămînt pigmentat la roşu, pietriş de 1iu, dă
rîmături (cărămidă
şi piatră de zidărie) şi
fragmente de ceramică romană tîrzie care,
laolaltă, constituie o nivelare efectuată in
urma unei distrugeri de mari proporţii a cetăţii, prilej cu care locuinţele din interiorul
acesteia au fost incendiate.
In nivelul de locuire propriu-zis (adincimea între 1,47 şi 1,63 m) s-au descoperit ur-

-1,01 m

o
c:8

PIATRA

@

CĂRAMIDĂ

Fig. 1. Sucidava-Corabia : urmele locuinţei din ni-

velul rornano-bizantin.

mele unei locuinţe şi o vatră (fig. 2). Din locuinţă s-a păstrat numai colţul de nord-vest
al podelei (la ad1ncimea de 1,47 m) lucrată
din lut gros de circa 1,00-1,50 cm. Aceasta
era orientată, aproximativ, SE-NV iar limitele păstrate măsoară 3,75X 1,00 m. Locuinţa
a fost tăiată spre sud de şanţul amintit mai
înainte. Vatra (aflată la adîncimea de 1,63 m)
se află in afara locuinţei, este de formă aproximativ rectangulară (dimensiuni 1,65X
X 1,65 m) şi a fost lucrată din lut aşezat pe un
"postament" gros din fragmente de ceramică
romană tirzie .care, la rîndul său, suprapune
zidul unei locuinţe mai vechi. Pe vatră s-au
găsit fragmente de ceramică şi multă cenuşă.
Ceramica aparţinînd acestui nivel este romană tîrzie (uzuală şi
amfore decorate cu
striuri dese plasate în partea supe1ioară a
vaselor) şi ela tează din secolele IV-V e.n.
După toate probabilităţile cli-;trugerea acestui
nivel de locuirea survenit în urma atacurilor
huni1or din· secolul al V -lea.
Sub acest nivel se afla. o altă nivelare in
al cărei strat erau amestecate d[trîmături,
pietriş de liu, cenuşă şi cărb•me, ceea ce dovedeşte că şi acest nivel de locuire a încetat
în urma unei distrugeri prin incendiere. Stratul de arsură. este însă mai subţire decît cel
prezentat anterior şi - totodati't - este discontinuu. In acest nivel ~se află la adîncimea
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Fig. 2. Sucidava-Corabi.a : podeaua din lut
din al doilea ni\'el roman-tîrziu.

__

şi vatră

cuprinsă între 1,63 şi 2,00 m) a fost găsită
o locuinţă, păstrată parţial, orientată est-vest.
Locuinţa a fost tăiată aproximativ spre mijloc, de şanţul care taie şi nive1urile superioare, iar spre est a fost distrusă de săpături
mai vechi (fig. 3). S-au păstrat o parte din
temeliile zidurilor dinspre nord, vest şi sud

(la adîncimea de 1,63 m). Acestea sint late de
circa 0,41--(),50 m şi au fost lucrate din
piatră şi cărămizi, totul legat cu lut. Temeliile păstrate măsoară 4,08 m pe latura de
nord; 1,22 pe latura de vest şi 1,55 m P1
latura de sud. La ad[ncimea de 1,80 m s-au
găsit resturi ale podelei lucrată din lut (grosimea 1,00-2,00 cm) netezit la suprafaţă, iar
la 1,85 m se afla o vatră din cărămizi, păs
trată
parţial
(dimensiuni actuale 1,50X
1,00 m), plasată in apropierea zidului de sud
al locuinţei, spre zona centrală a acesteia. In
partea de sud-vest a locuinţei s-a păstrat şi o
parte din chirpicul cu car.:~ fusese lutuit peretele, acum ars şi prăbuşit spre interior. Locuinţa este flancată spre nord şi sud de cite
un pilon de zidărie (piatră legată cu lut)
avind dimensiunile de 0,53 X 0,53 m (cel de
sud), şi 0,58 X 0,56 m (cel de nord). Pe vatră
şi J)@ p{>dea s-au găsit : fragmente de amfore decorate in partea superioară cu striuti

J,___

C8
~

.

PIATRĂ

.

___.4rn

.

C.ARAMIDA

CHIRPIC (PERETE

PRĂBU~IT)

Fig. 3. Sucidava-Corabia : urmele

0 VA~

E:.2:J POPEA
locuinţei

d!in pri-

mul nivel roman-tîrziu.

dese; fragmente de· ceramică uzuală romană
tîrzie ; citeva fragmente de ceramică acoperite cu glazură verde-olive ; obiecte din fier
(un cuţit, un piron, ambele fragmentare şi
cîteva piese informe) ; fmgmente din vase
de sticlă ; o piesă din bronz in formă de cîrlig; fragmente din oa~e şi coarne de, animale,
in parte arse şi în parte semiprelucrate ;
două fragmente din rîşniţe de piatră; o cute,
de asemenea din piatră ; două bucăţi de marmură (grosimea 1,00 cm) şi două monede AE
(modul secolele IV-V e.n.). Nu putem preciza, deocamdată, împrejurările distrugerii
acestui nivel de locuire.
La adîncimea de 2,00 m a fost descoperită
o monedă (antoninian) emisă in vremea lui
Maximin Tracul care însă aparţine nivelului
inferior de locuire, la care cercetările au fost
sistate.
In concluzie, in zona dintre turnurile interioare E şi F, ale cetăţii romana-bizantine,
pînă la adincimea de 2,00 m, au fost identi-
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ficate două niveluri de locuire din secolele
IV-V, un nivel romana-bizantin din secolele V-VI şi un nivel medieval.
4. Principalul obiectiv al campaniei din
vara anului 1979 in sectorul "Cetatea romana-bizantină" a fost cercetarea exhaustivă
a interiorului bazilicii creştine care, parţial
a mai fost săpată in anii 1946-194T~ şi
19693. S-a urmărit, pe de o parte obţinerea
unor date noi despre acest important monument istoric şi arhitectonic şi- pe de altapunerea sa în circuitul turistic, deocamdată
provizoriu, pînă la efectuarea unor lucrări
de consolidare.
Din bazilică s-au păstrat o parte din temeliile zidurilor de pe latura de vest a navei
(pe o lungime de numai 5,80 m), de pe întreaga latură sudică a navei (lungă de
17,10 m) şi de pe o parte a absidei altarului
(un fragment din temelii în form~1 de arc de
cerc cu deschiderea de 3,90 m). Pentru identificarea temeliilor zidului de pe latura de
nord a navei, ~au a urmelor .acestora, au fost
executate cinci secţiuni care tăiau, perpendicular, zona unde presupunem că fusese
construită această latură. N...:au fost deS(!operite resturi din temelii şi nici n-au fost
obţinute date concludente care să permită
stabilirea traseului laturii din această parte
a navei. încercările de a preciza, în continuare, lungimea to·tală a laturii de vest a
navei şi traseul absidei altarului n-au dat rezultate. lntreagă această zonă a fost puternic
răscolită, într-o vreme greu de precizat.
Singura soluţie pentru reconstituirea .formei şi pentru stabilirea dimensiunilor bazilicii rămîne cea grafică, bazată pe datele
oferite de temeliile păstrate. Dacă acceptăm
că absida altarului avea forma semicirculară,
după cum indică limita exterioară a acesteia in porţiunea păstrată, a cărei rază (exterioară) măsurată pe teren este de
4,30 m, înseamnă că bazilica avea următoa
rele dimensiuni : la exterior o lungime totală
de 21,40 m, nava măsurînd 17,10 X 10,00 m;
la interior nava măsoară 15,70X8,70 m, iar
altarul 7,30 X 4,30 m. Absida este retrasă cu
0,70 m faţă de navă. Grosimea temeliilor este
de 0,65 m şi zidurile acestora s-au păstrat
pe o înălţime maximă de 1,08 m, măsurată
pe latura de sud (fig. 4).
ln partea de şud-vest şi est a navei, sub
temelii, s-a găsit o platformă de mortar (pe
latura sudică s-a păstrat pe o lungime de
2,10 m iar pe cea vestică pe o lungime de
8,80 m ; lăţimea variază de la 5,00 cm pînă
la 1,90 m). ln altar, după nivelările efectuate
în vederea construirii podelei, pe intreaga
suprafaţă a absidei, a fost "turnat" un strat
de mortar, gros de 6,00 cm, în care au fost
fixate cărămizi de dimensiunile 45 X 30 X
X 5 cm, de la care s-a păstrat numai urmele

unui singur rînd. ~n interiorul navei podeaua s-a păstrat, aproximativ, in pătrimea
sud-estică. In faţa absidei podeaua a fost lucrată din cărămizi de dimensiunile 40 X 40 X
X 5 cm şi 29 X 29 X 5 cm (păstrate pe două rînduri suprapuse) iar in zona nor-d-est-centrală
din cărămizi de dimen~iunile 41X29X5 cm;
40 X 28 X 5 cm şi 40 X 25 X 5 cm (păstrate pe
trei rînduri, de asemenea, suprapuse".
Sub nivelul pardoselii bazilidi, la adincimea de 1,29 m faţă de aceasta, la distanţa
de 11,00 m de limita interioară vestică ana.vei, lîngă temelia sudică a navei, au fost
descoperite urmele unei locuinţe de mari dimensiuni din care s-au păstrat două temelii
de zid, o parte din podeaua de cărămizi şi o
vatră de asemenea din cărămizi. Urmele locuinţei măsoară 4,00 X 2,80 m (aceasta a fost
însă mult mai mare şi depăşea limita sudică
a navei). Pe una din cărămizile aflate in locuinţă este imprimată o t?tampi'lă cu inscripţia V T O (litere inversate). La nord de locuinţă, tot sub nivelul pardoselii bazilicii, a
fost identificată o groapă menajeră, distrusă
în partea nordică, in care s-au găsit : o fibulă
din bronz, cruciformă, cu extremităţile braţelor în formă de "bulbi de ceapă", două monede (dintre care un antoninian şi o monedă
din AE cu modul secolele IV-V), un fragment din marmură provenind de la un fronton, două fragmente de statuie din bronz
aurit, un ac de fibulă, o bili'1 din bronz, un
piron din fier. şi f_ra~mente ir:ţorme ~in fier.
In afara locumţe1 Şl a gropn menaJere au
fost descoperite, sub nive1ul pardoselii, un
fragment de ţiglă .cu o ştampilă, cu litere inversate al cărei sfîrşit se citeşte ... ROM;
un ac clin os cu capul omamentat; un opaiţ
fragmentar din secolele IV-V (toate în altar). ; două mărgele din sticlă (culoarea ro~ie
şi galbenă) ; un fragment dintr-o brăţară de
sticlă ; un pandantiv circular din os, cu orificiul central ; o fibulă cu "piciorul întors
pe dedesupt" din bronz şi o monedă AE cu
modul secolele IV-V (in nava bazilicii). Din
zona nordică distrusă, a navei a fost scoasă
la iveală o ~onedă AE emisă in vremea lui
Probus iar din pămîntul provenit din săpă
turile mai vechi un piron din fier, un fragment dintr-o brăţară de sticlă şi o monedă
AE ilizibilă. Materialele d·~scoperite sub nivelul pardoselii bazilicii datează din perioada
cuprinsă între sfîrşitul secolului al III-lea şi
sfîrşitul primei jumătăţi a secolului al V-lea,
ceea ce permite datarea acesteia intr-o perioadă posterioară jumătăţii veacului al V-lea.
Alte elemente de dat•are a:1 fost scoa~e la
iveală cu prilejui săpăturilor din anii 1946194 7 (un opaiţ cu ansa cruciformă din ~·ecolul
al VI~lea şi două monede AE emise în anii
587/8 şi - respectiv - 596/7) pe baza cărora
bazilica a fost ·datată în secolul al VI-lea .şi,
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mai precis, in perioada Justinian-Maurikios
Tiberios!'i. Noile descoperiri confirmă data;·ea
acesteia intr-o perioadă posterioară jum<Hă
ţii secolului al V-lea.
Incă din anii 1946-194 7 f\Jseseră descoperite şase morminte, dintre care trei
(nr. 1-3)6 in afara bazilicii, dar in apropierea zidurilor de sud şi de vest ale acesteia
şi trei (nr. 4-6) in interiorul bazilicii, in
partea vestică a navei. In campania trecută
au fost redescoperite mormintele nr. 4-6 şi
au fost de~iCOperite, in interiorul navei, încă
trei morminte (nr. 7-9).
Cu prilejul publicării rezultatelor ~iăpătu
rilor arheologice din anii 1946-1947 s-au
dat relaţii privitoare la modul de construire
a gropilor mormintelor, la absenţa inventaru1ui funerar, iar in legătură cu scheletele
defuncţHor se făcea precizarea că "au poziţie creştină"7.
Bazaţi pe datele oferite de schiţele întocmite in anii 1946-19478 şi pe datele obţi
nute in campania din anul 1979 vom prezenta citeva consideraţii privitoare la cele
nouă morminte de lîngă şi din bazilică.
Toate morminteJe sint de inhumaţie. Opt
dintre defuncţi erau maturi şi unul (din
mormîntul nr. 6) copil sau adolescent.
Mormintul nr. 6 se afla deasupra colţului
de nord-est al gropii mormîntului nr. 8 ceea
ce doved~te succesiunea cronologică a acestora.
Gropile mormintelor sînt de două feluri :
simple (mormintele nr. 1 şi 2) 9 şi "zidite"
(mormintele nr. 3-9). Majoritatea gropilor
"zidite" (mormintele nr. 3, 4, 5 şi 6) "au fost
construite din cărămizi aşezate în dungă (pe
verticală) nelegate eu mortar. Gropile mormintelor 7 şi 8 sint construite, pe laturile
lungi şi pe cea scurtă, dinspre picioare, din
pietre şi cărămizi aşezate orizontal legate cu
mortar iar pe latura scurtă, dinc;pre cap, din
cărămizi aşezate in dungă, .spre interior, şi
pietre, spre exterior, nelegate cu mortar.
Groapa mormîntului nr. 9 este lucrată, de
jur imprejur, din cărămizi aşezate orizontal
legate cu mortar. Forma gropilor este, in general, rectangulară cu laturile lungi, uneori,
uşm· curbate spre exterior şi intr-un caz
(mormintul nr. 9) cu colţurile exterioare uşor
rotunjite. Groapa mormîntului nr. 7 are
latura scurtă, dinspre cap, rotunjită in afară.
Orientarea scheletelor este, aproximativ,
vest-est (capul la vest). Ele păstrează - în
general - orientarea bazilicii (EES-VVN) al
cărei altar nu este orientat exact spre est
deoarece aceasta respectă - la rîndui ei orientarea incintei din acea parte a cetăţii.
Oricum se poate considera că a existat cel
puţin intenţia ca derfuncţii să fie inmormintaţi cu capul la vest
şi picioarele la est.
Scheleteile sint aşezate pe spate cu ,,privirea"

in sus (mormintele nr. 1, 2, 4, 5 şi 7), sau
cu craniul inclinat ,spre dreapta (mormintele nr. 3, 6 şi 9) ori spre stinga (mormintul
nr. 8). Picioarele, la majoritatea sche1letelor.
sînt întinse şi paralele (mormintele nr. 3-9).
La mormintul nr. 1 piciorul stîng era intins
şi cel drept uşor flexat din genunchi iar la
nr. 2 piciorul drept era întins iar cel sting
uşor flexat. Majoritatea scheletelor au braţele întinse pe lîngă corp (mormintele nr. 2,
5, 6, 8 şi 9). Poziţia braţelor la restul mormintelor este următoarea : braţul drept întins pe lîngă corp şi cel sting uşor ~ncroit din
cot şi cu palma aşezată pe femur (mormintul
nr. 1) sau pe bazin (mormintul nr. 7) ori cu
ambele braţe uşor îndoite din cot şi eu palma
dreaptă aşezată lîngă femur şi cu cea stîngă
pe bazin (mormîntul nr. 3) sau cu palmele
aşezate pe bazin (mormîntul nr. 4). Deci nici
unul dintre defuncţi ,n-a avut braţele îndoite
din cot şi palmele aşezate pe piept.
Morminteile nr. 1-6, după cum au dovedit cercetările din anii 1946-1947, n-au avut
inventar funerar10• In mol"'lllntul nr. 7, lîngă
craniu, in partea dreaptă se afla o monedă
AE din secolul a~ IV-lea. In mormintul nr. 8
s-au găsi.t următoarele : intre căldie un fragment dintr-o brăţară din sticlă ; deasupra
craniului un fragment dintr-o verigă de bronz
(ar putea proveni din corpul unei fibuie) ;
dea<>upra tibiilor un fragment dintr-un maxilar de porcină ; sub piciorul stîng şi in
partea dreaptă a tibiei piciorului drept cite
un os provenind de la picioarele unui anima~
de curte (probabil tot porcină); intre palma
dreaptă şi bazin un obiect din fier puternic
oxidat (cuţit ?) ; În pămîntul de umplutură
al gropii un fragment de ceramică cu glazură
verde-olive şi un altul din pastă grosieră dar
lucrat la roată. In pămîntul de umplutură:
al gropii mormîntului nr. 9 se afla o lunulăl
din os, frumos decorată cu linii şi cercuri
concentrice incizate şi un fragment dintr-~
fibulă cruciformă cu extremităţile braţelor
în formă de "bulbi de ceapă", lucrată din
bronz. Cu excepţia oaselor de animal dirr
mormîntul nr. 8 toate materialele descoperite
in morminte, materiale care datează din seco-lele IV-V, ar putea proveni din nivelul de
locuire in eare au fost săpate gropile morminte~or.

In

legătură

cu datarea mormintelor conin general, acestea sint orientate·
in funcţie de orientarea bazilicii, ceea ce dovedeşte că inhumările au avut loc după construirea bazilicii şi că o vreme au fost contemporane cu aceasta. Spre aceeaşi concluzie
conduc şi materialele descoperite in pămîn
tul de umplutură al gropilor, care apartin~
secolelor IV-V şi care permit datare a morstatăm că,
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mintelor într-o perioadă posterioară secolului al V-lea, mai probabil în secolul
al VI-lea.
Mormintele din şi de lîngă bazilică de la
Sucidava aparţin - fără doar şi poate unor creştini din secolul al VI-lea. Datele
legate de rit şi ritual, oferite de cercetările
:-;ucidavense, pot fi folosite în identificarea
unor morminte sau necropole creştine din
aceiaşi vreme ori din veacurile următoare.
NOTE
1 Rezultatele din sectorul "extra muros" vor fi
prezentate într-un raport separat.
2 D. Tudor, Prima bazilică creştină descoperită
in Dacia Traiană, Iaşi, 1948 ; idem, Materiale, 1,
1953, p. 699-701; idem, Oltenia Romană\ Bucureşti, 19Î8, p. 465-466.
J Rezultatele sînt inedite.
6 Pentru alte date privitoare la bazilică vezi
D. Tudor. Materiale, 1, 1953, p. 699-700.
s Ibidem, p. 700.
6 Mormintele descoperite in anii 1946-1947 au
fost renumerotate de noi astfel: A=l, B=2, C=3,
D=4, E=5 şi F=6. Cele nou descoperite au fost
numerotate in continuarea acestora.
7 D. Tudor, Materiale, 1, 1953, p. 700.
s Ibidem, p. 698 fig. 5.
9 Avind in vedere faptul că gropile mormintelor nr. 1 şi 2 se deosebesc de cele ale mormintelor
nr. 3-9, avem unele rezerve in ceea ce priveşte
cont<'mporane?.tatea celor două grupuri de morminte.
1il D. Tudor, Materiale, 1, 1953, p. 700.

LES FOUILLES ARCH:EOLOGIQUES
DE SUCIDAVA-CELEI DE L'ANN:EE 1979
Ri!:SUM:E:
Dans le coin du sud-ouest de la citadelle romaine-byzantine ont ete precises cinq niveaux
d'habitation (les traces de certaines habitations de
surJace) et trois niveaux de sediments menagers
appartenant ă !'aspect culturel Celei. Dans les huit
niveaux, ont ete trouves· des fragments de ceramique, des outils en silex, des objets en os, un moule
en pierre pour mouler le cuivre et des restes menagers.
Dans la zone situee ă proximite de la basilique
chreticnne ont ete identifies (jusqu'a Ia profon-.
deur de 2 m ă Iaquelle ont ete cessees Ies fouilles) quatre niveaux d'habitation. Le premier niveau, du haut en bas, date de Moyen-Age, le deuxieme de V"-VI • siecles de n.e., le troisieme dP
IV"-V" siecles de n.e. et le quatrieme de IV"
siecle de n.e.
La recherche exhaustive ·de la basilique chretienne a fourni des nouvelles donnees concernant
la forme, les dimensions et la datation de celle-ci
au VI • siecle. Au dedans de la nef ont · ete encore
dccouverts trois tombes (d'inhumation avec l'orientation auest-est) qui s'ajoutent ă ceux qui ont
{•te cherches pendant les fouilles de 1946-1947.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Sucidava-Corabia : les traces de l'habitation de niveau romain-byzantin.
Fig. 2. Sucidava-Corabia ; le plancher en argile
et l'âtre de second niveau romain tardif.
Fig. 3. Sucidava-Corabia : les traces de l'habitation de premier niveau romain tardif.
Fig. 4. Sucidava... Corabia :la basilique chretienne.

f
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Săpăturile arheologice în necropola
plană a Suci davei

•

Săpăturile în necropoila plro1ă de nord a
Sucidiavei au început în anul 1966 şi au continuat pînă jn anul 1979, cu o întrerupere
în anul 1975.
1n anui 1979 s-au trasat două secţiuni :
nr. 16, lungă de 25 m şi lată de 2,50 m şi
secţiunea ;1 7 lungă de 16 m şi lată de 2,50 m.
S-au dezvelit 19 morminte, de la mormîntul
nr. 376 pînă la mormintul 394.
Necropola este birituală cu înhumaţi şi incineraţi şi este datată în [>ecolele II-IV e.rn.
Din ce~le 19 morminte descoperite în anul
1979, 14 sînt morminte de înhumaţie şi cinci
de incinemţie. Mormintele de înhumaţie ale
necropolei pot fi grupate în două categorii,
înhumaţi în gropi simple neamenajate şi inhumaţi în cavouri de cărămid ă . Ac eas,t ă din

urmă

categorie are mai multe variante. Cavoui din cărămidă în două ap e realizat din
ţigle de mari d im ensiuni se folosea mai ales
în secoleile II-III e.n. A doua variantă consta din acoperirea gropii cu 3--4 ţigle puse
pe lat, iar in a treia v:ari antă ţiglele erau
aşezate în formă de acoperiş cu două ape,
direct peste groapa simplă în care era aşe
zat defunctul. Mormintele de înhumaţie dezvelite în anul 1979 fac parte din prima categorie. Numai peste oasele copiiuiui din
mormlîntul nr. 394 au fost aşezate un olan şi
o cărămid ă .
Orientarea mor mintelor de înhumaţie nu
reflectă nici o regulă. In stadiui actual al
cercetărilor nu se poate vorbi despre exis-

Fig. 1. Sucid ava-Celel. Urcior din M. 377.

FLg. 2. S uci.d ava-Celei. Vas din M. 377.
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Fig. 3. Sucidava-Gelel. Căniţă din M. 380.
tenţa unor elemente care să
ţească să presupunem prezenţa

ne îndreptă
unor creştini

în necropola de la Sucidava.
Dintre cele 14 morminte de înhumaţie,
numai trei au avut un inventar. Mormîntul
377 a avut ca inventar două vase. Unul dintre acestea, o cană cu gura trilobată se afola
în dreptul femurului, in afara acestuia
(fig. 2). Celălalt vas un urcioraş cu smalţ de
culoare oliv se afla lîngă genunchiul stîng
(fig. 1). In mormîntul 380 s-a găsit în dreptul
călcîiului drept o căniţă cu o toartă (fig. 3).
Două brăţc1ri aşezate pe antebraţul drept şi
o monedă de bronz din ecolul 131 IV-'lea e.n.
constituie inventarul mormîntului 381.
La Sucidava s-au găsit trei tipuri de morminte de incineraţie : pe loc, cu oasele depuse în groapă arsă ritual şi cu oasele depuse în groapă simplă. Menţionăm că majoritatea mormintelor de incineraţie au fost
distruse pe la începutul secolului nostru, cînd
terenul unde s-a aflat cea mai mare parte a

necropolei a fost plantat cu viţă de vie, deoarece majoritatea mormintelor de incineraţie în groapă simplă sau arsă ritual, erau
la mică adîncime.
Dintre cele cinci morminte de incineraţie
descoperite în anul 1979, două erau din categoria incineraţiei pe loc, iar trei din categoria celor cu groapa arsă ritual. Numai
două au inventar. In mormîntul nr. 378 s-a
descoperit o .placă de ardezie de formă paralelipiperlică, folosită pentru prepararea
pomezilor. Mormîntul nr. 384, de incineraţie
în groapă ~arsă ritual, a avut drept inventar
un taler din pastă cenuşie zgrunţuroasă şi o
monedă din secolul al IV-lea (o emisiune de
la Helena). Talerul n-are urme de ardere secundară. Mormintele de incineraţie pe loc
erau în formă de covată. Unul din ce[e două
a fost distrus în cea mai mare parte de o
groapă modernă. Toată ceramica descoperită
în anul 1979 este din secolul al IV-lea e.n.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE SUCIDAVA - LA NECROPOLE
RltSUMlt
Les fouilles dans la necropole de Sucidava ont
commence en 1966, en continuant jusqu'aujourd'hui.
'En 1979 on a mis au jour un nombre de 19 tombes,
dont 14 d'inhumation et 5 d'incineration.
Les tombes d'inhumation qui ont ete explorees
sont datees de ll"-IV • siecles· de n.e. Les cinq
tombes d'incineration sont de type d'~ncineration
avec la fosse brCtlee rituellment (2). Une d'entrE'
cux appartienne au IV • siecle de n.e. Les autres
datent de n•-n;r. siecles de n .e.
Une tombc d'incineration etait d'incineration
sur lieu.
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Sucidava-Celei. Cruche de T. 377.
Fig. 2. Sucidava-Celei. Vase de T. 377.
Fig. 3. Sucidava-Celei. Cruchon de T. 380.
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Aşezarea

de secolele III-IV e.n.
de la Hod oni-Pustă
Jud.

A. Jn anul 1976, în timp ce se efectua un
sondaj arheologic pe teritoriul satului Hodoni
în punctul "Pocioroane" L, cercetările de suprafaţă întreprinse cu acest prilej au dus 1"1
de coperirea 2, pe platoul de la nordul fer-:mei furajere nr. 4 Hodoni, în unul din punctele numite de localnici "Fustă", a două mari
şanţuri de evacuare a rezidurilor fermei, excavate cu puţin timp înainte. Primul şanţ,
orientat dinspre sud (de la gardul fermei
nr. :!) spre nord, avea o :lungime de 855 metri,
lăţime 1,20 m şi adîncime de aproximativ
2 m. La extremitatea sa nordică începe al

Fig. 1.

Hodoni-Pustă.

Timiş

doi'lea şanţ, orientat est-vest, perpendicular
pe primul (formînd cu acesta un unghi de
90 de grade), lung şi el de aproape 1 000 de
metri şi avînd aceeaşi lăţime şi adîncime ca
şi acesta, fapt firesc, deoarece ambele au fost
excavate mecanic.
Cercetînd profilele celor două şanţuri precum şi pămîntu'l depus pe latura dreaptă a
lor s-au constatat următoarele :
1 - Primul şanţ a străbătut de la un capăt la altul, pe axa longitudinală (sud-nord)
o aşezare de mai mari proporţii. Profilul
acestui şanţ a relevat (fig. 1) :

Profilul peretelui vestic al
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Fig. 2.

Hodoni-Pustă.

Profilul peretelui vestic al

A. Intre metri 21,60-22,50 şi 27,1027,90 s-au detaşat urmele a două garduri exterioare aşezării (fig. 2 şi 4/c-cl). Stîlpii de
lemn, groşi de 15-20 cm au fost împlîntaţi
în gropi pînă la o adîncime de aproximativ
1 m de la nivelul de că'lcare actual. Gropile
pornesc din partea superioară a humusului
negru (nivelul de cultură din aşezare) îl stră
pung şi coboară în lutul galben o adîncime
de 30-40 cm.
Intre cele două garduri este o distanţă de
4,60 m. O viitoare secţiune va stabili dacă
.tceste garduri sînt contemporane cu aşeza
rea sau mai tîrzii, aşa cum apar ele în profilul, destul de nec'Lar, al şanţului ele evacuare. In condiţiile în care ele sînt contemp~
!'ane cu aşezarea, puteau constitui o fortifloare dublă, din lemn, a aşezării, permiţînd
v bună apărare a sa, clelimitîncl în acelaşi
timp şi limita aşezării.
2 - In dreptul metrului 56 stratul de humus dispare reapărînd in dreptul metru1ui 90.
Este de presupus exi tenţa unui şanţ exterior cu o deschidere superioară ele 46 metri,
fără însă a putea şti încă adîncimea sa.
3 - Un val aplatizat, exterior aşezarn,
cuprins între metri 90-158,50 (lungime
68,5 m).
4 - Al doilea şanţ, lung ele 66,5 m, între
metri 158,50-225 m .
5 - Al doilea val •a platizat, lung de
80 m, între metri 225-310 m.

şanţului

6 -

de evacuare (S 1) metri 21-29

Intre metri 310-326,50 un

şanţ

pereţi abrupţi, probabi1 artificial, avînd
partea superioară deschiderea de 16,50 m.
7 - A~ezarea propriu-zisă. Pornind de

cu
în

la
m 326,50 pînă la m 360 malul nordic al şan
ţului are înălţimea maximă. Se continuă
apoi cu stratul de cultură. De la m 326,50
solul Yiu. intact, apare permanent în profilul ,şanţului de evacuare (datorită micşorării
planului la scara 1 : 25 000 pe desen el se
piePde acolo unde stratul ele cultură coboară
foarte mult). Intre m 367-368,40 s-a surprins o groapă (de locuinţă ?) plasată la o
distanţă foarte mare (peste 200 m) de celelalte locuinţt!.
Intre m 582,60- 585,40 o a doua groapă,
provenind de la o locuinţă dreptunghiulară
plasată la marrginea zonei loc uite a aşezării.
Cu cea de a treia groapă, elin dreptul
m 607,60 începe zona intens locuită a
aşezării. In total, pe profilul peretelui vestic
al şanţului de evacuare s-au surprins 16
gropi, aparţinînd unor locuinţe (locuinţe de
suprafaţă cu una sau două încăperi, semibordeie şi bordeie) şi gropi menajere.
(fig. 4/a-b şi fig. 5).
Din cît s-a putut constata, locuinţele distruse . aveau formă patrulateră. Une•le erau
dotate cu vetre ele foc, iar alături ele altele
au apărut resturile distruse ale unor cuptoare.
ln dreptul metrului 837,40 stratul de cultură dispare, coborînd sub nivelul excavat.
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Fig. 3. Hodoni-Pustă. Secţiunea S 3 : a profilul peretelui nordic ; b profilul peretelui sudic.

Aici începe probabil şanţul de apăr:are de la
nord de aşezare. De la extremitatea
nordică
a şanţului de evacuare, platoul "Pustă" coboară în pantă continuă
dar neacoentuată spre unul din
drumurile de ţară care fac legătura între localitatea Hodoni şi şoseaua Timişoara-Sîn
nicolaul Mare, drum foarte utilizat de localnici şi maşinile C.A.P., dincolo de drum (la
nord de acesta) aflindu-se o "vale" pe fundul
căreia s-a efectuat, dintr-o epocă modernă,
albia unui canal. La nord de firul de apă
reHeful se înalţă din nou, realizînd o terasă
mai înaltă, utilizată în agricultură.
In aspectele sale principale, peretele vestic al şanţului de evacuare este identic cu
cel estic, diferind doar în cazul cîtorva gropi
oare, surprinse în peretele estk, se închid în
cadrW. şanţului de evacuare nemai apărînd
în peretele vestic, de asemenea, atunci cînd
profilul vestic surprinde gropi care, începînd
în cadrul celor 1,20 m lăţime ai şanţului de
evacuare, se continuă la vest de şan ţ .
Cel de-al doile<! şanţ, plasat la extremitatea nordică a aşezării, taie aşezarea lateral,
nesurprinzînd decît pe o distanţă de aproximativ 200 de metri gropile unor locuinţe,
îndeosebi bordeie.

Din pereţii celor două şanţuri de evacuare
precum şi din pămîntul de aruncătură s-au
recuperat fragmente ceramice aparţinînd
unor vase distruse de presiunea cu care şan
ţul a fost excavat. Ceramica colectată este de
două categorii :
ceramică lucrată la roată,
din pastă fină, nisipoasă, de culoare cenuşie,
de tradiţie romană şi ceramică lucrată cu
mîna, executată neînglijit, prost arsă, de cu1oare cenuşiu-negricioasă şi aparţinînd formei de oală boroan de dimensiuni mici sau
mijlocii.
Pe baza materialului ceramic recuperat
aşezarea a fost datată ca aparţinînd secolelor III-IV e.n.
B. · In anul 1979, în intenţia efectuădi aici
a unor cer c etări arheologice de durată s-a
organizat prima campanie de săpături arheologice, realizîndu-se între 18- 31 iulie 1979
un sondaj arheologic care a constat dintr-o
secţiune cu dimensiunile de 30 X2,5X 1,50
(1,90) m (S 3) şi o casetă· adiacentă de 3 X 3 X
X 2 m (C 1). Pentru a se asigura o cnntinuitate
a descopelirilor, cele două şanţuri de evacuare au fost considerate S 1 (cel orientat sudnord) şi S 2 cel orientat est-ves t, considerîndu-se totodată S 1 ca axă longitudinală a
aşezării.
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a

b

c
Fig. 4.

Hodorui-Pustă. Şanţul

de evacuare Sl : a-b val
lemn.

Secţiunea S 3, începută în anul 1979 va
constitui, prin prelungirea spre ambele extremităţi ale aşezării,
axa transversală a
acesteia, orientată est-vest şi ploa~rată perpendicular pe S 1.
Sondajul efectuat în anul 1979 a surprins
următoarele elemente (fig. 3) :
1 - Locuinţa nr. 1 (Bordei). Groapa sa, de
formă dreptunghiu1ară, a fost surprin ă -şi în
şanţul din 1976. In anul 1979 s-a degajrat

47 -Materiale

şi cercetări arheologice -

cd. 25

şi

şanţ

aplatizate ; c-d

gropile stîlpilor

din

intrarea şi partea vestică a locuinţei. S-a
recuperat materialul ceramic (fragmente de
ceramică romană, lucrate la roată, de culoare cenuşie şi de ceramică lucrată cu mîna)
databil în sec. III-IV e.n.
2 - O groapă de mai mari dimen iuni (G 1)
surprinsă în pe1~etele sudic al secţiunii S L
S-a deschis în dreptul său .caseta C1, dar s-a
dovedit a fi doar o groapă menajeră, cu Cîteva fragmente ceramice de sec. III-IV e.n.
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a

b

c

F,ig. 5. Hodoru-Pustă. Profilul vestic al şanţului de
evacuare (Sl). a locuinţă de suprafaţă ; b-c bordeie.
şi nu o locuinţă cum s-a crezut. Sub groapă,
mai multe fragmente cerarrnice atipice, lucrate cu mîna, databile în epoca bronzuluihallstatt.
3 - Cuptor menajer, foarte puţin ars, cu
excepţia bazei. In el s-au găsit cîteva fragmente ceramice de sec. III-IV e.n. lucrate
cu mîna şi la roată, dar inventarul este sărac.
După abandonare, bolta cuptorului s-a surpat. Atît din pereţi cît şi din umplutură s-au
scos multe fragmente de chirpic (Fig. P).

4 - Locuinţa nr. 2 (semibordei sau locuinţă
de suprafaţă). S-a surprins un colţ al său în
profilul nordic al S3. Se pare că are şi o vatră
sau un cuptor. Urmează ca în anul 1980 să
se deschidă o casetă pentru degajarea sa.
5 - Locuinţa nr. 3 (locuinţă de suprafaţă).
De mai mari dimensiuni, surprinsă în peretele nordic al sondajului. Are vatra distrusă
din vechime. Materi,a lul ceramic recuperat
aparţine aceleiaşi perioade a secolelor IIIIV e.n.
6 - Groapă menajeră (G2). Circulară, se
adinceşte asemeni gropHor de bordei. Are
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cllametrul buzei de 1 m. Fragmentele cerarnice recuperate din ea sînt atipice.
7 - Locuinţa nr. 4 (Bordei). Groapa sa a
fost surprinsă parţial de caseta C 1 în colţul
-.udic al său, în perioada finală a campaniei
ele s[lpătură, fapt ce a determinat amînarea
deJ.(ajării sale integrale pentru anul 1980.
C. Concluzii. Dat fiind faptul că şantierul
nrheologic de la Hodoni-Pustă este abia la
Inceputurile sale, emiterea unor conduzii cu
C"nracter catego1~ic este prematură. Totuşi, în
lll'ma sondajului din anul 1979 şi a datelor
oferi te de profil ele şanţurilor degaja te în
;mul 1976, se pot evidenţia unele concluzii
prim1re:
P0 platforma relativ joasă a punctului Hodoni-Pustă s-au descoperit urme atestînd lo('Uirea sa în două epoci istorice :
1. Fragmente ceramice, îndeosebi atipice,
m[lrunte, apărute sporadic şi databil::! in
epoca bronzului, recuperate în spaţiile dintre
locuinţe sau gropile mai puţin adînci. Doar
tn caseta C 1 s-a degajat o gmapă de mai mari
dimensiuni, cu un rost încă neprecizabil, de
unde s-a recuperat o cantitate mai mare de
material ceramic din epoca bronzului.
2. Locuinţele descoperite aparţin integral
perioadei post-romane. Ceramica descoperită
in aceste locuinţe (menţionăm că in acest an
nu s-a degajat integral nici o locuinţă) se
poate împărţi tipologie în două mari grupe :
- ceramică romană, lucrată la roată, din
pastă nisipoasă, de bună calit•ate, de culoare
cenuşie. Nu s-au descoperit fragmente decorate. Toate fragmentele ceramice recuperate
par a proveni din vase de forma oalei-borcan
de dimensiuni mijlocii (15-20 cm înălţime),
străchini şi castronaşe.

-

ceramică lucrată

cu mîna. Prost executată, cu pietricele în compoziţie şi nisip cu
granulaţie mare, insuficient
arsă. Are culoarea cenuşiu-negricioasă, cu urme puter.l
nice de ardere ulterioară. Aparţine tipului de
oală-borcan, de dimensiuni mici şi mijlocii.
Nu s-au găsit fragmente decorate, dar unele
fragmente au buza ornamentată cu alveole.
In stadiul actual stabilirea unui raport
cantitativ între cele două categorii de ceramică este prematură.
Ambele tipuri ceramice sînt larg răspîndite
in descoperirile de sec. III-IV e.n., atît în.
cele sporadice sau fortuite de pe teritoriul
Banatului 3 cît şi pe spaţiul mai larg naţio
nal ş~ el,l_ropean. Ceramka lucrată la roată
este de tradiţie romană. Ceramica lucrată cu
mîna îşi găseşte analogii atît în ceramica mai

cu mîna din epoca dacică şi rocît şi în descoperirile sarmatice ale perioadei. Lipsa,/ pînă în prezent, a unor vase
întregi sau irîtregibile nu ne permite încă încadrarea certă a ceramicii lucrată cu mîna de
la Hodoni-Pustă în una din cele două categorii.
Cunoscind, pen tt·u spaţiul carpato-danubian existenţa, în secolele III-IV e.n. a numeroase aşezări rurale,4 atît daco-romane cît şi
aparţinînd răspînditei culturi Sîntana de Mureş-Cemeahov (cultură în componenţa căreia
au intrat mai multe grupuri etnice, în funcţie de zona în care s~au efectuat descoperirile) considerăm, pe baza descoperirilor de
pînă acum, că aşezarea de la Hodoni-Pustă
aparţine unei co~ectivităţi
în cadrul căreia
locuitorii dam-romani au putut intra în contact cu elementele sarmatice din zonă. Continum·ea .cercetărilor va permite confirmarea
şi aprofundarea acestei ipote~e, contribuind
substanţial la o cunoaştere mai aprofundată a
realităţilor eoonom:ce şi social-politice de pe
teritoriul Banatului în secolele III~IV e.n.
veche

lucrată

mană,

NOTE
1 Pentru materialul feudal-timpuriu de la Hodoni - Pocioroane şi sondajul din 1976 a se vedea
A. Bejan - M. Moga, Tibiscus,. Istorie, 5, 1978,

p. 159-168.
2 Şanţurile din 1976 ne-au fost semnalate de
C. Răileanu căruia ii mulţumim şi pe această cale
atît pentru informaţii cit şi pentru sprijinul acor•
dat la desenarea profilelor. Ulterior domnia sa a
efectuat ridicarea topografică a zonei.
3 In luna martie 1980, în imediata vecinătate a
municipiului Timişoara, in punctul Timişoara Cioreni, terasarea unei movile a dus la descoperirea unei aşezări similare cu cea de la Hodoni Pustă, cu material ceramic roman şi lucrat cu
mina, cu locuinţe de formă patrulateră. S-a efectuat o săpătură de salvare, urmind ca pe viitor
să se organizeze aici săpături arheologice sistematice.
4 D. Protase, Banatlca, 1, 1971, p. 99-105 şi bibliografia.

DIE SIEDLUNG DES 111.-IV.
JAHRHUNDERTS u.Z. VON HODONIPUSTĂ (KREIS TEMESCH).
VORZEITIGER ARCHAOLOGISCHER
VORSCHUNGSBERICHT - 1979
ZUSAMMENF ASSUNG
Die Oberflii.chenvorschungen des Jahres 1979 auf
dem Gebiete des Dorfes Hodoni - Pustă entdeckten zwei Grii.ben, jeder mit einer Lii.nge von
ungefii.hr 1 000 m., die eine auf Grund des archii.ologischen Materials (Keramik) des III-IV. Jahr-
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hunderts u.Z. datierte menschliche Siedlung durchkreuzt, die viereckformige Wohnungen (Oberflăchenwohnungen, Katen und Halbkaten).
In Profil dieser Grăben erscheinen auch Verteidigungselemente (Grăben und abgetragene Verteidigungswallen) ohne aber behaupten zu konnen
dass sie aus derselben Zeit wie die Siedlung
stammen.
In Jahre 1979 hat man einen archliologischen
Test durchgefilhrt (Figur 3) der solche Wohnungen, Abfallgruben und einen Herd enthălt (Figur 6).
Die wiedergewonnene fragmentierte Keramik
ist von zwei Artan.
- romische Keramik, bearbeitet auf dem Topferrad von grauer Farbe und hergestellt aus einer
Paste von Gutor Qualităt und etwas Sand.
- Keramik mit der Hand bearbeitet gehorend
einiger Gefăsse von mittlerer Grosse.
Die archăologischen Elemente die bis heute in
dem Gebiete Hodoni - Pustă gefunden wurden
zeugen von einer Seidlung des III.-IV. Jahrhunderts u.Z.

Die zukilnftigen Vorschungen werden zur Klă
rung dieser geschichtlichen und archaologischen
Gesichtspunkte aus dieser Zeit auf dem Gebiete
des Banats beitragen.
ABBILDUNGVERZEICHNIS

Abb. 1. Hodoni - Fustă. Profil der westlichen
Wandung des Grabens SI.
Abb. 2. Hodoni - Fustă. Profil der westlichen
Wandung des Grabens Sl-21-29 Meters.
Abb. 3. Hodoni - Fustă. Schnitt S3 : a Profil
der nordlichen Wandung; b Profil der sildlichen
Wandung.
Abb. 4. Hodoni - Fustă.
AusleerungsKanal :
a-b Wal und Schantze ; c-d Gruben der Holzpfostens.·
Abb. 5. Hodoni - Fustă. Westprofil des Ausleerungskanal SI, zerstorte Wohnungen : a Oberflăchewohnung; b-c Wohngruben.
Abb. 6. Hodoni - Pustă. Backofen aus dem
Schnitt S3.
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ŢAU

Necropola birituală din secolul
al IV-lea e.n. de la Bare ea
Jud.

O mare densitate, adevărate aglomerări ale
urmelor de locuire de la începutul epocii migraţiilor, aparţinînd culturii Sîntana de Mureş se constată în special în cîmpiile Jijiei 1,
Bahluiului 2 şi Elam Horincei3•
Recunoscută fiind purtătorilor acestei culturi obişnuinţa de a convieţui în aşezări mult
apropiate înşiruite in salbe de-ahmgul unor
principale căi de comunicaţie - culoare întregi sau inmănunchiate în preajma nnor
adevărate porţi ale traficului acelor vremi,
numărul restrins de asemenea menţiuni pentru zona intens circulată a cîmpiei Siretului
inferior rămînea doar o carenţă a cercetărilor
de pînă acum. Dovadă - tot mai multe semnalări în acest sens făcute de colegii de la
muzeele din Galaţi şi Focşani".
Nu departe de Tecuci, unde au fost făcute
importante descoperiri a~parţinînd sec. IV
e.n.5, la circa 12 km, pe teritoriul comunei
Barcea, cercetările de teren au dat la iveală o
întinsă locuire din această epocă.
Comuna Barcea este situată la sud de Tecuci pe şoseaua Tecuci-Galaţi. Descoperirile
întîmplătoare ca şi cercetările care s-au efectuat se află amplasate în grădina de zarzavat
a C.A.P.-ului, numit de localnici Satul Nou,
în dreapta şoselei Tecuci-Galaţi, la piciorul
dinspre sud-est al pantei uşoare a primei ~
rase din stînga rîului Bîrlad, coborînd astăzi
chiar pe marginea unei bucle a bălţii Barcea
Nouă. În vechime, balta se întindea probabil
mai puţin, dar din cauza ei pînza friatică era
totuşi foarte ridicată, dovadă gropile mormintelor (din secolul al IV-lea e.n.), care ajung
rar peste adîncimea de 1,30 m.
Descoperite în primăvara anului 1963, cu
ocazia lucrărilor de instalare a unei pompe
de apă, în cadrul sistemului de irigaţie a
grădinii ele zarzavat a C.A.P. Barcea, au fost
scoase la iveală mai multe morminte de înhumaţieli.

Avîndu-se în vedere importanţa acestei
descoperiri cercetările în necropolă au început în toamna anului 1974. Continuate apoi

Galaţi

pe parcursul a şase campanii, săpăturile arheologice însumează o suprafaţă de circa
1 400 m 2 pe care s-au dezvelit un număr de
97 morminte 7 diq care 62 de înhumaţie şi 35
de incineraţie.
In campania din toamna anului 1979, au
fost trasate patru secţiuni însumînd o suprafaţă de 200 m 2, dezvelindu-se un număr de
24 de morminte dintre care 2 de incineraţie
şi 22 de înhumaţie. In ceea ce priveşte, dispoziţia mormintelor în planul necropolei,
săpăturile din anul acesta ne întăresc observaţia că există o anumită grupare a lor
potrivit ritualului practicat, deoarece în partea de vest a necropolei, in zona de pantă
lină, aproape de partea mlăştinoasă a locului,
apar cu preponderenţă incineraţii, numărul
înhumaţilor fiind foarte mic .. In zona centrală
şi nordică a necropolei numărul înhumaţilor
se măreşte în timp ce al incineraţilor scade,
dovadă rezultatele campaniei din anul 1979
(fig. 1). Rămîne oa cercetările ulterioare să
confirme sau să infirme această presupunere.
Necropola de la Barcea prezintă o situaţie
stratigrafică simplă fără nici un alt nivel de
locuire în afară de cel de sec. IV e.n. O di...;
ficultate în cercetarea acesteia o constituie
faptul că gropile mormintelor de incineraţie
nu au putut fi observate, iar mormintele sînt
în majoritate distruse, ele nedepistîndu-se
decît prin fragmente ceramice amestecate cu
resturi cinerare. Această situaţie se datoreşte
faptului că necropola fiind situată pe locul
grădinii de zarzavat, iar adincimea mormintelor aflîndu-se la -0,25-0,40 m arăturile
adînci au contribuit la distrugerea lor. Nu
acelaşi lucru se poate afirma despre mormintele de înhumaţie, descoperite la adîncimi de
peste 1,00 m, care nu au suferit deranjări
decît numai în cîteva cazuri, acestea fiind
din antichitate.
La Barcea nu au fost semnalate pînă în
prezent suprapuneri de morminte de înhu-
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maţie

în schimb, s-au descoperit trei cazuri
de suprapunere a mormintelor de incineraţie
peste mormintele de înhumaţie.
DESCRIEREA MORMINTELOR

Mormîntul 74 : înhumaţie ; -0,65 m ;
NE-SV ; groapa rectangulară cu .colţuri rotunjite (1,80X0,70 m) ; scheletul aparţinînd
unui adult, zăcea întins pe spate cu capul înclinat spre stînga, mîinile pe lîngă corp, picioarele întinse şi alăturate. Inventarul cuprinde patru vase, trei lucrate la roată şi unul
lucrat cu mîna, o fibul[t din fier, un pandantiv din os in stare fragmentară, 11 mărgele.
1. Castron din pastă fină cenuşie, lucrat la
roată, aşezat la picioare în partea stîngă ;
2. borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrat la
roată, aşezat la picioare in partea stîngă ;
3. borcan din pastă grosieră, lucrat cu mina,
aşezat in zona genunchiului stîng ; 4. castron
din pastă fină cenuşie, lucrat la roată, aşe
zat la cap in partea stîngă ; 5. fibulă din fier
puternic corodată, aşezată în partea stîngă a
toracelui ; 6. pandantiv din os, fragmentar,
formă trepezoidală, decorat pe cele patru feţe
cu cercuri cu punct la mijloc incizate; 7. şi
rag de mărgele la gît, trei din cornalină faţe
tate de culoare maronie, cinci din sticlă
neagră de formă inelară, una pentalobată din
sticlă neagră, una verde din sticlă cu decor
din linie în zigzag, una din chihlimbar, de
formă tubulară.

Mormîntul 75 : incineraţie ; -0,'\0 m ;
groapa nu s-a putut observa ; resturile cinerare au fost depuse intr-un castron ale cărui
fragmente erau amestecate cu resturile cinerare;
1. Vas fragmentar din pastă fină cenuşie,
lucrat la roată.
Mormîntul 76 : înhumaţie ; -1,00 m ;
NE-SV ; groapă rectangulară cu colţurile
rotunjite (1,10X0,50 m) ; scheletul aparţinînd
unui copil, zăcea întins pe spate cu capul înclinat spre dreapta, mîinile pe lîngă corp, lipsesc braţele ambelor mîini, picioarele întinse,
lipseşte tibia şi peroneul stîng. Inventarul
cuprinde şase vase aşezate pe pămînt cruţat,
patru pe partea stîngă în linie dreaptă, iar
două pe partea dreaptă aşezate tot pe pămînt
cruţat în zona m.îinii drepte, toate vasele erau
lucrate la roată.
1. Cană lucrată la roată, din pastă fină de
culoare roşie, gura triloba•tă cu o toartă in
bandă lată cu două caneluri, aşezată în zona
craniului ; 2. strachină din pastă fină cenuşie,
lucrată la roată, corp puternic carenat, aşe
zată în zona craniului în partea dreaptă;
3. borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrat la
roată, culoare cenuşie negricioasă, aşezat in
zona craniului; 4. borcan din pastă zgrun-
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ţuroasă,

lucrat la roată, culoare cenuşiu neaşezat in zona craniului în partea
dreaptă; 5. castronel din pastă zgrunţuroasă,

gricios,

lucrat la roată, culoare cenuşiu deschis, aşe
zat în partea dreaptă a craniului; 6. cană din
pastă fină cenuşie, lucrată la roată, lipseşte
din vechime gHul şi toarta, are două găuri
pentru agăţat în partea superioară, aşezată
în dreptul toracelui in partea dreaptă ;
Mormîntul 77: înhumaţie ; -1,52 m ;
NE-SV; groapă rectangulară cu colţuri rotunjite (2,20X1,10 m); scheletul aparţinînd
unui adult, zăcea întins pe spate cu capul
drept, mîinile pe lîngă corp, cea dreaptă îndoită din cot şi aşezată pe bazin, picioarele
întinse şi alăturate. Inventarul cuprinde
şapte vase toate lucrate la roată, patru erau
aşezate la cap iar trei la picioare, un pieptene
din os, trei mărgele, o bucăţică de fier inform, resturi de ofrandă de pasăre la picioare.
1. Căniţă din pastă fină gălbui roşcată,
gura trilobată, aşezată pe un borcan in partea dreaptă a craniului ; 2. borcan din pastă
zgrunţuroasă de culoare negricioasă, lucrat
la roată, aşezat in partea dreaptă a craniului ;
3. borcănel din pastă fină cenuşie, lucrat la
roată, corp globular, aşezat în stînga craniului culcat cu gura spre borcan ; 4. borcan din
pastă zgrunţuroasă de culoare cenuşiu deschis, lucrat la roată, aşezat în stinga craniului ; 5. urcior din pastă fină de culoare roşie,
lucrat la roată, aşezat in partea stîngă la picioare culcat pe oasele tarsiene ; 6. borcan
din pastă zgrunţuroasă de culoare cenuşie,
lucrat la roată, aşezat la picioare în partea
dreaptă; 7. castronel din pastă fină cenuşiu
negricios, lucrat la roată, aşezat la picioare
în partea dreaptă acoperind oasele tarsiene ;
8. pieptene din os cu miner semicircular cu
aripioare ridicate albiat ; 9. mărgele, două din
sticlă aLbastră de formă inelară, una din sticlă albastră, poliedrică ; 10. obiect de fier, puternic corodat ; 11. ofrandă de pasăre depusă
la picioare.
Mormîntul 78 : înhumaţie ; -1,13 m ;
NE-SV ; groapă rectangulară cu colţurile
rotunjite (1,85X0,50 m); scheletul aparţi
nînd unui adult, zăcea întins pe spate cu
capul înclinat spre stinga, miinile pe lîngă
corp, picioarele întinse. Inventarul cuprinde
două vase lucrate la roată aşezate între tibii,
un pandantiv din scoică, o fusaiolă din sticlă
neagră, un pieptene din os, resturi de ouă,
resturi ofrandă ovină.
1. Strachină din pastă zgrunţuroasă de culoare cenuşie, lucrată la roată, aşezată intre
iibii; 2. borcănel din pastă zgrunţuroasă culoare cenuşie, lucrat la roată, aşezat între
tibii ; 3. pandantiv din scoică (specia murex)
cu gaură de prindere in partea superioară,
descoperit la bazin ; 4. fusaiolă plată din sticlă neagră cu încrustaţii galbene în zigzag,
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descoperită lîngă

genunchiul stîng ; 5. pieptene din os în stare fragmentară, descoperit
la cap în partea stîngă ; 6. ouă pasăre, stare
fragmentară, descoperite lîngă craniu în partea stîngă ; 7. ofrandă de carne descoperită
in zona craniului in partea dreaptă.
Mormîntul 79 : incineraţie ; - 0,30 m ;
limitele gropii nu au putut fi observate, resturile cinerare au fost depuse într-un borcan
din pastă zgrunţuroasă lucrat la roată.
1. Borcan din pastă zgrunţuroasă, culoare
cenuşiu gălbui, lucrat la roată.
Mormintul 80 : inhumaţie ; - 1,00 m ;
NE-SV ; groapă rectangulară cu colţuri rotunjite, cu nişă mai înaltă decît groapa in
partea stîngă (1,90X0,80 m; 1,90X0,50 m);
scheletul distrus, s-au mai păstrat oasele craniului şi două din oasele braţelor. Inventarul
cuprinde opt vase, trei lucrate cu mîna şi
cinci lucrate la roată, un pieptene din os, un
cuţit din bronz, ofrandă ovină.
1. Borcan din pastă zgrunţuroasă de culoare gălbuie, lucrat cu mîna, descoperit in
zona craniului în partea de nord-est a nişei ;
2. castron din pastă fină cenuşie-inchis cu
trei torţi late, aşezat în nişă in direcţia capului; 3. pahar din pastă fină cenuşie acoperit
cu angobă neagră, descoperit în castron, pe
corp apare un decor executat cu rotiţa ;
4. borcănel din pastă grosieră de culoare găl
buie, lucrat cu mina, aşezat lîngă castron în
zona toracelui ; 5. borcan din pastă grosieră
de culoare gălbuie, lucrat cu mina, aşezat in
nişă in zona miinii stîngi ; 6. castronel din
pastă fină cenuşie, lucrat la roată, aşezat în
nişă în zona bazinului; 7. strachină din pastă
fină cenuşie, lucrată la roată, corp carenat,
aşezată în partea de sud-vest a nişei in zona
femurului sting ; 8. cană din pastă fină cenuşie, lucrată la roată, cu o toartă, aşezată
în nişă în dreptul braţului sting ; 9. pieptene
din os cu mîner semicircular cu aripioare albiate, aşezat in zona capului in partea stîngă ;
10. lamă cuţit bronz folosit la toaletă, găsit
la picioare; 11. fusaiolă de lut, formă bitronconică cu bazele concave, găsită în zona capului lîngă vase ; 12. resturi ofrandă de carne.
Mormîntul 81: înhumaţie;- 1,00 m; SVNE ; groapă rectangulară cu colţurile rotunjite (2,00X0,90 m); schelet distrus, capul ~e
află în partea de sud-vest a gropii. Inventarul cuprinde şase vase lucrate la roată, un
fragment de.castron, un cuţit de fier, ofrandă
ovină.

1. Strachină din pastă fină cenuşie, lucrată
la roată, aşezată în partea stîngă a craniului ;
2. borcan din pastă zgrunţuroasă de culoare
neagră cenuşie, lucrat la roată, aşezat in
dr~ul craniului in partea stingă ; 3. borcan
din pastă zgrunţuroasă, culoare neagră, lucrat la roată, aşezat în partea stingă a scheletului; 4. borcan din pastă zgrunţuroasă

cenuşie, lucrat la roată, aşezat în stinga scheletului ; 5. strachină din pastă fină cenuşie,
lucrată la roată,
corp carenat, aşezată in
stînga sche-letului ; 6. cană din pastă
fin<.\ cenuşie, lucrată la roată, cu o
toartă în bandă lată cu o şănţuire mediană,
aşezată în dreapta scheletului; 7. fragment
de castron din pastă fină cenuşie, lucrat la
roată ; 8. cuţit din fier puternic corodat, aşe
zat sub ofrandă ; 9. ofrandă de ovină, aşezată
la cap în pal'tea stîngă.
Mormîntul 82: înhumaţie; -1,40 m;
NE-SV; groapă rectangulară cu colţuri rotunjite cu nişă în partea stîngă (2,00X
0,50 m; 2,00X1,50 m) ; scheletul aparţinînd
unui adult, zăcea intins pe spate cu capul inclinat spre stinga, miinile pe bazin, picioarele întinse. Inventarul cuprinde 11 vase lucrate la roată, un pieptene de os, două catarame din bronz, un cuţit din fier, ofrandă de
ovină. Vasele au fost aşezate împreună cu
ofranda in nişă.
1. Borcan din pastă zgrunţuroasă cenuşie,
lucrat la roată, aşezat la cap in poziţie culcat
pe marginea unei străchini ; 2. strachină din
pastă fină cenuşie, lucrată la roată, aşezată
la cap; 3. castron din pastă fină cenuşie, lucrat la roată, aşezat Ungă strachină ; 4. borcan din pastă zgrunţuroasă cenuşie, lucrat la
roată, aşezat sub cană ; 5. cană din pastă fină
cenuşie, lucrată la roată, gura trilobată cu o
toartă ce porneşte din buză şi se opreşte la
baza conului superior ; 6. castron cu trei torţi
din pastă fină cenuşie, lucrat la roată, aşezat
in stinga bazinului 7. castronel din pastă fină
cenuşie, lucrat la roată, aşezat in castronul
cu trei torţi ; 8. cană cu două torţi din pastă
fină cenuşie, lucrată la roată, aşezată in zona
bazinului; 9. strachină din pastă fină cenuşie, lucrată la roată, aşezată în nişă in direcţia umărului sting ; 10. borcan din pastă
zgrunţuroasă cenuşiu inchis, lucrat la roată,
aşezat în zona bazinului ; 11. strachină din
pastă fină cenuşie, lucrată la roată, aşezată
in dreptul femurului sting ; 12. pieptene din
os cu miner semicircular cu aripi ridicate
albiat, descoperit la cap in partea dreaptă ;
13. cuţit din fier, cu ceafă, are urme de lemn
la miner, găsit sub ofrandă; 14. cataramă
din bronz cu plăcuţă dublă de prins cureaua,
descoperită pe bazin in partea stîngă ; 15. cataramă din bronz stare fragmentară, descoperită in zona bazinului în partea dreaptă ;
16. resturi de ofrandă de ovină descoperită
în dreptul umărului stîng.
Mormîntul 83 : înhumaţie ; - 1,00 m ;
NE-SV; groapă rectangulară cu colţuri rotunjite cu nişă mai joasă decit nivelul gropii
în partea stingă (1,70X0,70 m; 1,30X0,60 m);
scheletul aparţinînd unui adult zăcea intins
pe spate cu capul inclinat spre stinga cu miinile pe lîngă corp picioarele întinse şi alătu-
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rate. Inventarul cuprinde 12 vase din care
11 lucrate la roată şi unul lucrat cu mina,
toate aşezate in nişă în partea stîngă, un
pieptene din os, o fibulă de fier, o cataramă
din bronz, ofrandă de ovină aşezată sub vase.
1. Castron din pastă fină cenuşie cu trei
torţi, lucrat la roată, aşezat în zona capului ;
2. strachină din pastă fină cenuşie cu angobă
neagră, lucrată la roată, aşezată în direcţia
humerusului ; 3. strachină din pastă fină cenuşie, lucrată la roată, aşezată în zona bazinului ; 4. cană din pastă fină cenuşie, lucrată
la roată, aşezată sub un borcan in dreptul ge5. strachină din pastă fină cenuşie, lucrată
la roată aşezată sub un borcan in dreptul genunchiului stîng ; 6. castronel din pastă fină
cenuşie, lucrat la roată, aşezat în dreptul genunchiului stîng ; 7. pahar din pastă fină cenuşie, lucrat ~a roată, aşezat în dreptul genunchiului sting ; 8. borcan din pastă zgrunţu
roasă, lucrat la roată, aşezat în dreptul
genunchiului stîng; 9. borcan din pastă
zgrunţuroasă cenuşie, lucrat la roată, aşezat
în dreptul genunchiului stîng; 10. borcan din
pastă grosieră gălbuie, lucrat cu mina, aşezat
în grupul de vase din dreptul ,genunchiului
stîng; 11. strachină din pastă fină cenuşie cu
angobă neagră, lucrată la roată, aşezată în
zona genunchiului stîng.; 12. strachină fragmentară din pastă fină cenuşie, lucrată la
roată, aşezată în zona genunchiului
stîng ;
13. pieptene din os cu mîner semicircular cu
aripi uşor albiate, descoperit în zona bazinului în grupul de şapte vase ; 14. fibulă de
fier puternic corodată, descoperită pe clavicula stîngă ; 15. cataramă din bronz, descoperită pe bazin ;
16. resturi de ofrandă de
carne, descoperită sub grupul de vase.
Mormîntul 84 : inhumaţie ; - 1,00 m ;
NE-SV ; groapă rectangulară cu colţuri rotunjite cu nişă în partea stîngă (1,80X0,60 m;
1,00 X 0,60 m) ; schelet distrus, s-a păstrat
numai craniul, femurele şi cîteva oase de la
mîini. Inventarul cuprinde douăsprezece
vase, trei lucrate cu mina şi nouă lucrate la
roată (toate vasele au fost depuse in nişă),
un pieptene din os, un ghioc, o fusaiolă de
lut, o fibulă din bronz, 77 mărgele, o bucată
de bitum.
1. Castron din pastă fină cenuşie, lucrat la
roată, aşezat in nişă in
dreptul capului ;
2. castron din pastă fină cenuşie, lucrat la
roată, aşezat în nişă în dreptul capului ;
3. pahar din pastă fină cenuşie, lucrat la
roată, descoperit în castron ; 4. castron din
pastă fină cenuşie, lucrat la roată, descoperit
in nişă în dreptul humeru<;ului ; 5. strnchină
din pastă fină cenuşie, lucrată la roată, descoperită în nişă în zona umărului ; 6. strachină din pastă fină cenuşie, lucrată la roată,
descoperită in nişă in zona umărului ; 6. strachini"\ din pastă fină cenu~ie, lucrată la roată,
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descoperită in nişă în zona umărului; 7. strachină din pastă fină cenuşie, lucrată la roată,
descoperită

în nişă in dreptul toracelui ;
8. castronel din pastă nisipoasă cenuşiu inchis, lucrată la roată, descoperit in nişă in
zona toracelui ; 9. borcan din pastă grosieră
culoare gălbuie, lucrată cu mina, descoperit
in nişă în dreptul toracelui ; 10. borcan din
pastă grosieră culoare neagră-'Cărămizie, descoperit in nişă în dreptul toracelui ; 11. borcan din pastă grosieră culoare gălbuie, lucrat
cu mîna, descoperit in nişă în drept!1l toracelui ; 12. borcan fragmentar din pastă
zgrunţuroasă cenuşie, lucrat la roată, descoperit in grupul de va<>e; 13. pieptene din os
cu mîner semicircular, descoperit la cap în
partea stîngă ; 14. fibulă de bronz cu picior
întors pe dedesubt, descoperit la picioare
împreună cu bitumul şi ghiocul ; 15. ghioc cu
inel de prindere din bronz, descoperit la picioare in partea stingă sub bucata de bitum;
16. fusaiolă de lut, descoperită la picioare in
partea dreaptă; 17. bitum inform, descoperit
la picioare in partea stingă turnat peste
ghioc prinzînd şi fibula de bronz; 18. şirag
de mărgele la git : 59 discoidale mici din
sticlă albastră, 3 rotunde din sticlă albastră,
4 poliedrice din sticlă albastră, 11 mărgele
tubulare răsucite in spirală din sticlă albastră.

Mormîntul 85: inhumaţie; -0,75 m;
NE-SV ; groapa nu s-a putut observa ; scheletul aparţinînd unui adult, zăcea intins pe
spate, cu capul inclinat spre stinga, miinile
pe lîngă corp, picioarele întinse şi alăturate.
Inventarul cuprinde nouă vase, două lucrate
cu mina şi şapte lucrate la roată, un fragment de fier descoperit lîngă craniu.
1. Cană din pastă fină cenuşie, lucrată la
roată, descoperită pe umărul stîng în poziţie
culcată ; 2. castronel din pastă fină cenuşie,
lucrat la roată, descoperit pe genunchiul
drept ; 3. castron din pastă fină cenuşie, lucrat la roată, descoperit pe tibia dreaptă ;
4. pahar din pastă nisipoasă cenuşie, lucrat
cu mîna, descoperit culcat in castron 5. borcan din pastă zgrunţuroasă cenuşie, lucrat la
roată, depus pe tibia stîngă ; 6. castron din
pastă fină cenuşie, lucrat la roată, depus pe
tibia stingă ; 7. borcan din pastă grosieră,
lucrat cu mina, depus pe laba piciorului
drept in poziţie culcat ; 8. strachină din pastă
fină cenuşie, lucrată la roată, depusă pe laba
piciorului drept ; strachină din pastă fină
cenuşie, lucrată la roată, 'aşezată pe marginea
străchinii anterioare ; 10. obiect de fier puternic oxidat descoperit lîngă cană.
Mormîntul 86 : inhumaţie ; - 0,80 m ;
groapa nu s-a putut observa, scheletul aparţinînd unui copil era distrus complet. Inventarul cuprinde zece vase mici, nouă lucrate
la roată şi unul lucrat cu mîna. Vasele au fost
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aşezate probabil la cap şi pe partea stingă in
linie dreaptă formind un unghi drept.
1. Borcănel din pastă zgrunţuroasă cenuşie, lucrat la roată ; 2. borcănel din paqtă
zgrunţuroasă cenuşie, lucrat la roată ; 3. strachină din pastă fină cenuşie,
lucrată la
roată ; 4. ulcică din pastă fină cenuşie, lucrată la roată ; 5. borcănel din pastă zgrunţuroasă cenuşie, lucrat la roată ; 6. castronel
din pastă fină cenuşie, lucrat la roată ; 7. că
niţă din pastă fină cenuşie, lucrată la roată ;
8. căniţă (fără toartă din execuţie) din pastă
fină cenuşie, lucrată la roată ; 9. borcan din
pastă grosieră, lucrat cu mîna ; 10. căniţă din
pastă fină cenuşie cu angobă cenuşiu inchis,
lucrată la roată.
Mormîntul 87: înhumaţie; -0,80 m;
NE-SV; groapa nu s-a putut observa; scheletul prost conservat aparţinînd probabil
unui copil zăcea intins pe spate cu capul inclinat spre stînga, s-au mai păstrat oasele
picioarelor care erau în poziţie întinsă şi
aprop~ate. Inventarul cupl'inde opt vase, şase
lucrate la roată, două lucrate cu mîna, fibuli.i.
de bronz, 93 de mărgele la gît, scoică fragmentară.

1. Căniţă din pastă fină cenuşie, lucrată la
roată, depusă culcat cu gura spre craniu in
paPtea stîngă ; 2. castron din pastă fină cenuşie, lucrat la roată, depus în dreapta craniului ; 3. borcan din pastă grosieră gălbuie,
lucrat cu mîna, aşezat în partea stîngă la picioare; 4. borcan _din pastă fină cenuşie cu
angobă cenuşiu închis, lucrat la roată, aşezat
la picioare in partea stîngă ; 5. cană din pastă
fină cenuşie, lucrată la roată, depusă la picioare in partea dreaptă ; 6. castronel din
pastă fină cenuşie,
lucrat la roată, depus
lîngă genunchiul drept în poziţie înclinată ;
7. strachină din pastă fină cenuşie, lucrată la
roată, aşezată lîngă tibia dreaptă ; 8. borcan
din pastă grosieră cenuşiu gălbui, lucrat cu
mina, depus în zona picioarelor în partea
; 9. fibulă din bronz, aşezată pe umă
rul drept; 10. scoică pandantiv stare fr~
mentară, depusă
între picioare in dreptul
genunchilor; 11. şirag de mărgele la gît,
20 mărgele albastre discoidale din sticlă, 14
mărgele
din sticlă albastră ingemănate,
39 mărgele din chihlimbar, una mărgică din
cornalin<i toate aşezate în două şiraguri.
Mormîntul 88: inhumaţie; -0,90 m;
NE-SV ; groapa nu s-a observat ; scheletul
distrus, s•au păstrat numai fragmente din
craniu. Inventarul cuprinde două vase, unul
lucrat cu mina ~ii unul lucrat la roată, şapte
stingă

mărgele.

1. Borcănel din pastă grosieră cenuşiu găl
bui, lucrat cu mîna, depus la cap in partea
drElilptă ; 2. pahar din pastă fină cenuşie, lucrat la roată, depus la cap în partea dreaptă ;
3. şapte mărgele împrăştiate în zona gitului.
48 - Materiale

şi cercetări

arheologice -

cd. 25

Mormîntul 89: inhumaţie; -0,90 m;
NE-SV; groapa nu s-a putut observa; scheletul distrus a aparţinut probabil unui copil,
s-a păstrat numai craniul. Inventarul cuprinde 12 vase lucrate la roată, un pieptene
din os, un inel de bronz, ofrandă de ovinăr
1. Borcan din pastă zgrunţuroasă cenuşie,
lucrat la roată, depus la cap in partea
dreaptă; 2. castron din pastă fină cenuşie,
lucrat la roată, depus la cap in partea stîngă ;
3. castronel din pastă fină cenuşie, lucrat la
roată, depus la cap în partea stingă, aşezat in
castron ; 4. cană din pastă fină cenuşie, lucrată la roată,
depusă
la cap in partea
stingă ; 5. borcănel din pastă zgrunţuroasă
cenuşie, lucrat la roată, depus la cap in partea stingă ; 6. borcănel din pastă zgrunţu
roasă cenuşie, lucrat la roată, depus la cap
in partea s-tingă ; 7. castron din pastă fină
roată,
depus in partea
cenuşie, lucrat. la
stîngă a scheletului; 8. borcănel din pastă
zgrunţuroasă cenuşie, lucrat la roată, depus
culcat in partea stingă a scheletului ; 9. oală
din pastă fină cenuşie, lucrată la roată, depusă in partea stingă a scheletului ; 10. castronel din pastă fină cenuşie, lucrat la roată,
depus în partea stîngă a scheletului ; 11. castronel din pastă fină cenuşie cu angobă neagră, lucrat la roată, depus in partea stîngă a
scheletului ; 12- strachină din pastă fină cenuşie, lucrată la roată, depusă în stînga scheletului ; 13. piepterie din os cu miner de
formă unghiulară decupat în interior, depus
în stînga craniului ; 14- inel din bronz, depus
în dreapta craniului ; 15. resturi de ofrandă
de ovină, depusă la cap in partea dreaptă.
Mormîntul 90 : inhumaţie ; - 0,90 m ;
NE-SV ; groapă rectangulară cu colţuri rotunjite (1,90X0,65 m) ; scheletul aparţinînd
unui adult, zăcea întins pe spate cu capul
înclinat spre dreapta, mîinile pe lîngă corp,
picioarele întinse şi alăturate. Inventarul cuprinde două vase, unul lucrat cu mîna şi
unul lucrat la roată, 112 mărgele de sticlă.
1. Borcan din pastă grosieră cenuşie, lu:
crat cu mîna, depus la cap în partea stîngă ;
2. borcan din past[l zgrunţuroasă cenuşie, lucrat la roată, depus la cap in partea dreaptă ;
3. şirag de mărgele la git, 111 mărgele discoidale din sticlă albastră, una din tipul celor
ingemănate, din sticlă de culoare galbenă.
Mormîntul 91 : inhumaţie ; - 1,10 m ;
NE-SV; groapă rectangulară cu colţuri rotunjite (1,90X0,60 m); schelet bine conservat aparţinînd unui adult, zăcea întins pe
spate, cu capul inclinat spre stînga, mîna
dreaptă pe lîngă corp iar stinga adusă pe
bazin, pieioarele întinse şi alăturate. Inven_.
tarul cuprinde cinci vase lucrate la roată, o
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fusaiolă, o fibulă, ofrandă de pasăre depusă
în vas.
1. Ulcică din pastă fină cenuşie cu angobă
neagră, lucrată la roată, depusă la cap în poziţie culcată ; 2. strachină din pastă fină cenuşie cu angobă cenuşie închisă, lucrată la
roată, depusă pe umărul drept ; 3. borcan din
pastă zgrunţuroasă cenuşie, lucrat la roată,
depus lîngă femurul drept ; 4. castron din
pastă fină cenuşie, lucrat la roată, depus
lîngă genunchiul drept; 5. borcan din pastă
zgrunţuroasă gălbuie lucrat la roată, depus
lîngă tibia dreaptă ; 6. fusaiolă din sticlă verzuie formă bitronconică cu bazele drepte, depusă pe humerusul drept; 7. fibulă din bronz
de tipul cu piciorul întors pe dedesubt, depusă pe
clavicula dreaptă ; 8. resturi de
ofrand[l de pasăre depusă în ulcica de la cap.
Mormîntul 92 : înhumaţie ; - 0,80 m ;
NE-SV ; groapa nu s-a putut observa ; scheletul, aparţinînd unui adult, prost conservat
(s-au păstrat oasele craniului şi oasele picioarelor). Inventarul cuprinde trei vase, două lucrate la roată, unul lucrat cu mîna.
1. Oală din pastă fină cenuşie, lucrată la
roată, depusă în dreapta craniului; 2. borcan din pastă zgrunţuroasă cenuşie, lucrat la
roată, depus lîngă oală ; 3. borc81Tl din pastă
grosieră
cenwşie-gălbuie,
lucrat cu mîna,
depus în dreapta craniului.
Mormîntul 93: înhumaţie; -1,05 m;
NE-SV ; groapă rectagulară cu colţuri rotunjite, în stinga nişă pentru depunerea vaselor
de formă rotundă (2,00X0,65 m; 1,20X
0,60 m) ; scheletul, aparţinînd unui· adult,
zăcea întins pe spate, cu capul înclinat spre
stînga, mîna dreaptă pe bazin, iar stînga pe
lîngă corp, picioarele întinse şi alăturate. Inventarul cuprinde opt vase, şapte lucrate la
roată, unul lucrat cu mîna, o fusaiolă de lut,
o fibulă din bronz.
1. Oală din pastă fină cenuşie, lucrată la
roată, depusă în nişă în dreptul humerusului
stîng ; 2. borcan din pastă zgrunţuroasă cenuşie-gălbuie, lucrat la roată, depus în nişă
în dreptul femurului stîng. 3. cană cu două
torţi din pastă fină cenuşie cu angobă cenuşiu
închis, lucrată la roată, depusă în nişă în
dreptul genunchiului stîng ; 4. castron din
pastă fină cenu~ie, lucrat la roată, depcts
în nişă în dreptul genunchiului stîng ; 5. că
niţă din pastă fină cenuşie, lucrată la roată,
depusă în nişă în dreptul genunchiului stîng ;
6. strachină din pastă fină cenuşie cu angobă
cenuşiu închis, lucrată la roată, depusă în
nişă lîngă tibia stîngă ; 7. strachină din pastă
fină cenuşie cu angobă cenuşiu închis, lucrată la roată, depusă
în nişă lîngă tibia
stîngă ; 8. borcan din pastă grosieră cenuşie,
lucrat cu mîna, depus lîngă glezna stîngă ;
9. fusaiO'lă din lut, depusă lîngă cotul stîng ;
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10. fibulă din bronz cu piciorul întors pe dedesubt, depusă pe umăruJ. stîng.
Mormîntul 94: înhumaţie; - 1,00 m;
NNV-SSE; groapa rectangulară cu colţuri
rotunjite (1,55X0,50 m); scheletul aparţi
nînd unui adult, zăcea întins. pe spate cu
capul înclinat spre stînga, mîna dreaptă pe
bazin şi stînga pe lîngă co11p, picioarele întinse şi alăturate. Fără inventar.
Mormîntul 95 : înhumaţie ; - 0,90 m ;
NE-SV ; groapă rectangulară cu colţurile rotunjite (1,55X0,55 m); scheletul apartinind
unui adult, prost conservat (s-au păstrat
numai oasele craniului şi oasele lungi ale picioarelor), zăcea întins pe spate cu capul înclinat spre dreapta, picioarele întinse. Inventarul cuprinde patru vase, două lucrate cu
mîna, două lucrate la roată, un pieptene din
os, două fusaiole de lut, o cataramă din bronz,
un pandantiv din scoică mal'ină din specia
murex, 67 mărgele, resturi de ofrandă de
carne.
1. Borcănel din pastă grosieră neagră cenuşie, lucrat cu mîna, depus la cap in partea
stîngă ; 2. ulcică din pastă fină cenuşie cu angobă cenuşiu închis, lucrată la roată, depusă
la cap în partea stîngă ; 3. borcan din pastă
grosieră neagră
cen~ie,
lucrat cu mîna,
depus la umăr în partea stîngă ; 4. strachină
din pastă fină cenuşie, lucrată la roată, depusă la umăr în partea stingă ; 5. pieptene
din os, se păstrează numai mînerul în formă
de clopot, depus la cap în partea stîngă ;
6. fusaiolă de lut, depusă lîngă vase ; 7. fusaiolă de lut, depusă lîngă bazin în partea
stîngă;
8. cataramă din bronz, depusă pe
bazin ; 9. pandantiv din scoică marină cu
orificiu de prindere, depus între picioare în
zona genunchilor; 10. şirag de mărgele la
git, 60 din sticlă albastră de formă discoidală,
una îngemănată din sticlă albastră, 3 globulare din sticlă verde, 2 globulare din sticlă
aurie, una polie'drică mare din cornalină ;
11. resturi de ofrandă de carne depusă in
strachină.

Mormîntul 96 : inhumaţie ; - 1,20 m ;
NE-SV ; groapă rectangulară cu colţurile rotunjite (1,90X0,70 m) ; scheletul, aparţinînd
unui adult, zăcea întins pe spate capul drept,
miinile pe bazin, picioarele întinse şi alătu
rate. Inventarul cuprinde şapte vase, şase lucrate la roată, unul lucrat cu mîna, un pieptene din o~, o fibulă din bronz, 6 mărgele,
fragmente de ouă de pasăre.
1. Oală din pastă fină ·cenuşie, lucrată la
roată, aşezată lîngă craniu ; 2. borcănel din
pastă grosieră
cenuşie
neagră,
lucrat cu
mîna, depus în partea stîngă a craniului;
3. borcan din pastă zgrunţuroasă cenuşie,
depus lîngă genunchiul stîng ; 4. oală din
pastă fină cenuşie cu angobă cenuşie închis,
lucrat la roată, depusă lîngă glezna stîngă ;
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!i. strachină
gobă cenuşie

din pastă fină cenuşie cu anînchis, lucrată la roată, depusă
pe oaseile tarsiene ; 6. strachină din pastă
fină cenuşie cu angobă
cenuşie închis, lucrată la roată, depusă în partea stîngă a picioarelor; 7. borcan din pastă zgrunţuroasă
cenuşie, lucrat la roată, depus
lîngă tibia
dreaptă ;
8. pieptene din os, cu mîner în
formă de clopot şi aripioare ridicate albiat,
de pus la cap în partea stingă; 9. fibulă din
bronz cu picior întors pe dedesubt, descoperită în zona toracelui ; 10. mărgele, trei poliedrice din cornalină, una tubulară din os,
două poliedrice din sticlă albastră, descoperite în zona gîtului ; 11. fragmente de ouă
de pasăre; descoperite lîngă humerusul stîng.
Mormîntul 97: inhumaţie; -1,60 m;
ENE-VSV ; groapc.'i rectangulară cu colţuri
rotunjite (2,50 X 1,40 m) ; scheletul, aparţinînd
unui adult, a fost deranjat din antichitate.
Inventarul cuprinde un vas lucrat la roată,
o cataramă de argint, ofrandă de carne.
1. Borcan din pastă zgrunţuroasă cenuşie,
lucrat la roată, depus în zona craniului ;
2. cataramă de argint, depusă în zona bazinului ; 3. ofrandă de carne, depusă in zona
craniului.
MORMINTE DE
Din

INCINERAŢIE

numărul

de 35 de morminte de incidescoperite pînă acum în necropola
de la Barcea, care reprezintă aproximativ
360Jo din numărul total de morminte, două au
fost dezvelite in campania din anul 1979.
Adincimea mormintelor de incineraţie era
cuprinsă între 0,30 şi - 0,40 m de la suprafaţa actuală a solului. Forma gropilor nu
s-a putut observa datorită motivelor arătate
mai sus.
Lipsa oricăror urme de arsură presupune,
ca şi în alte necropoleR, că arderea morţilor
se făcea pe ruguri speciale, de unde erau
aduse resturile cinerare.
Ceramica descoperită in cele două morminte de incineraţie (M. 75 şi M. 79) consUi
dintr-un fragment de vas din pastă fină cenuşie incl;lisă, lucrat la roată, aparţinînd probabil unui castron (M. 75) şi un borcan din
pastă zgrunţuroasă de culoare cărămizie găl
buie, lucrat la roată (M. 79).
neraţie

MORMINTE DE

INHUMAŢIE.

Din cele 62 de morminte de înhumaţie descoperite in cimitirul de la Barcea ceea ce
constituie 640fo din totalul mormintelor dezvelite, 22 au fost cercetate in campania din
.anul 1979.
La unele morminte gropile au putut fi observate,_ ele apărînd ca o pată întunecată
compactă. Privite în plan gropile au formă
rectangulară, cu colţurile rotunjite, mai in-

guste spre picioare. La unele morminte gropile nu au putut fi observate datorită adîncimii mici la care au fost surprinse. La un
număr de cinci morminte de înhumaţie au
putut fi observate nişe pentru depunerea
vaselor şi ofrandei de carne. Adîncimea celor
22 morminte de inhumaţie era cuprinsă între
-0,90 şi -1,80 m.
Orientarea cea mai frecventă a mormintelor în discuţie este aceea în jurul axei N-S
cu diverse variaţii, capul aşezat spre NNE,
NE, NNV. A doua grupă de morminte o formează cele cu orientarea SSV-NNE, capul
aşezat spre SSV. În sfîrşit a treia grupă o
constituie mormintele cu orientarea E-V,
capul aşezat spre est.
INVENTARUL MORMINTELOR
Toate obiectele de la Barcea au fost descoperite numai in morminte de înhumaţie,
acestea caracterizîndu-se printr-o mare bogăţie şi varietate de forme.
Fibule. Din cele nouă fibule din bronz şi
fier descoperite cu prilejul cercetărilor din
anul 1979, şapte s-au aflat in mormintele de
înhumaţie, iar două descoperite în secţiu
nea 23, probabil antrenate pe crotopine de la
mormintele 89 şi 93.
Poziţia fibulelor era pe umărul stîng, drept
sau pe torace, nu s-au descoperit perechi de
fibule. Numai la mormîntul 84 fibula era
aşezată pe o bucată de bitum (depusă probabil ritual) împreună cu un ghioc din specia
cypraeya în dreptul genunchiului stîng.
După formă şi felul de închidere, fibulele
din necropola de la Barcea se încadrează în
tipul cu piciorul întors şi înfăşur'at in variantele :
a. Fibule cu corpul de lungime mijlocie,
cu resort simplu trei-patru spirale laterale
şi tija trecută printr-o perforaţie a col'lpului
fibulei, piciorul întors şi înfăşurat de două
ori (fig. 2/6,8). Acest tip de fibulă circulă pe
tot parcursul sec. IV e.n., fiind cel mai frecvent tip 9• În ceea ce priveşte datarea, o parte
din arheologi se pronunţă pentru a doua jumătate a sec. IV e.n. şi chiar spre sfîrşitul
lui 10•
b. Fibule cu piciorul şi resortul lung format din cîte cinci spirale pe fiecare braţ
(fig. 4/4, 5). Această variantă 11 se întîlneşte
destul de frecvent în aria culturii Sîntana de
Mw-eş1 2 şi este datată la sfîrşitul sec. al
VI-lea pînă la începutul celui următor 13 •
c. Fibulă cu arcul înălţat format dintr-o
placă rectangulară în secţiune cu piciorul
îngustat şi înfăşurat de două ori (fig. 2/4).
Această variantă
este întîlnită destul de
frecvent în cimitirele din MunteniaH, şi este
datată între 250-400 e.n.15.
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Fig. 1. Harcea-T('cuci. Pl<mul supăturilor arheologice (1979).

d. Fibulă cu placă romboidală la picior
(fig. 3/6). Piesele de acest tip sînt amintite
în teritoriile nord-dunăreneW, iar în Moldova
ca exemplare rare 17, fiind datate în a doua
jumătate a secolului al IV -lea, pînă la începutul secolului al V -lea 1tl.
Fibulele din fier descoperite în mormintele
74 şi 83, sînt acoperite de un strat gros de

oxizi de fier (fig. 2/2, 5), motiv care ne face
să nu putem determina tipul în care se incadrează.

Catarame. In patru morminte au fost descoperite un număr de 5 catarame dintre care
4 de bronz şi una de argint. Ele se aflau depuse în zona bazinului cîte una, iar la un
singur mormînt (M. 82) au fost descoperite
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Fig. 2. Barcea-Tecuci. Obiecte descoperite în
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Fig. 3. Bnrcea-Tecuci. Gbi ecte descoperite in
două catar,a me de bronz, una mai mare în
dreapta bazinului, iar una mai mică în partea centrală a acestuia 1fl.
După felul cum erau prinse de curea, cataramele de la Barcea se pot împărţi în :
a. catarame cu veriga simplă cu cureaua stră
punsă de spin 20 , cazul celor descoperite în
mormintele M. 82 (fig. 3/ 11), M. 83 (fig. 3/3),

ne cropolă.

M. 95 (fig. 3/4) ; b. catarame cu veriga simplă şi plăcuţe pentru fitat cureaua cu trei
nituri în cazul cînd plăcuţa e11B. de formă
semicirculară (M. 82 fig. 3/2), şi cu patru nituri cînd plăcuţa era de form ă dre;ptunghiularft (M 97 fig. 3/1) - în ultimul caz catarama era confecţionată din argint.
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Fig. 4.

Barcca-Te ~ uci.

O biecte descoperite in necropolti.
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Cataramele din necropola de la Barcea pot
fi datate în a doua jumătate a sec. al IV-lea
şi îşi găsesc analogii cu multe din exemplarele descoperite în cimitirele aparţinînd culturii Sîntana de Mureş21.
Cuţite. In trei morminte de înhumaţie au
fost descoperite cuţite, dintre care două din
fier, depuse sub ofranda de carne (M. 81 şi
M. 82) şi unul din bronz (M. 80) depus lîngă
picioare.
Cuţitele din fier fac parte din tipul celor
mari cu lama dreaptă ingustată la vîrf şi mînerul din lemn prins în nituri din fier
(fig. 3/7, 8f2. Depunerea cuţitului sub resturile de oase de animale este legată ritual de
această formă de ofrandă de carne.
Cuţitaşul de bronz (fig. 3/10), descoperit în
mormîntul 80 face parte din tipul cuţitaşelor
de toaletă, destul de rar întîlnite în necropolele de tip Sintana, considerat de unii cercetători drept pile ele unghii 2:1 : îşi are analogii în necmpolele din l\Iuntenia~!i. şi Moldova"~.
Cuţitaşele de toaletă, la ortgine romane, au
fost preluate de purtătorii culturii Sîntana
de Mureş probabil de la populaţiile nordice,
care le-au folosit încă de timpuriu 26•
Piepteni din os. Din cei 9 piepteni întregi
sau fl'agmentari, 8 au fost găsiţi în zona craniului în partea · stingă, iar un exemplar
(M. 83), depus în grupul de vase din dreptul
bazin ului.
In ceea ce priveşte tehnica confecţionării,
pieptenii din necropola de la Barcea sint realizaţi din 4-6 plăcute cu dinţi care împreună cu segmentul semicirclllar al apucătorii
erau prinse de două plăcute fixate prin nituri
de bronz, în unele cazuri se mai adaugă cite
unul de fier (M. 84). De la această regulă se
abate pieptenele de la mormîntul 89, la care
plăcuţele m:wginale cu dinţi sînt m-:ti inalte
faţă de celelalte. De acestea, două plăcute
laterale cuprind şi fixează cu nituri de bronz
segmentul (unghiular în exterior şi semicircular in interior) aptfcMarii (fig. 5/1), alte
două plăcute aşezate sub acestea prindeau în
nituri de bron:l plăcuţele cu dinţi.
Potrivit formei, pieptenii de la Barcea se
împart în două tipuri :
Tip 1. Pieptene cu mînerul format din
plăci laterale
intregi, în care se deosebesc
variantele·:
a. pieptene cu miner semicircular simplu.
Un smgur exemplar (fig. 4/6).
b. pieptene cu miner semidreular şi aripioare ridicate albiat. Cinci exemplare, in
care putem deosebi : b 1 - pieptene cu mînerul semî:::ircular apiatint (fig. 11/3) ; b-, pieptene
cu
mîner semicircular înalt
(fig. 5/4).
Tip II. Pieptene cu mînerul format din
patru plăcute laterale, două unghiulare care
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se sprijină pe două rectangulare formind între ele o scobitură semicirculară (fig. 5/1)27.
Cei mai mulţi piepteni din necropola de la
Barcea sint ornamentaţi cu linii incizate orizontal, plasate la baza minerului (fig. 2/1,
4/6).
Toţi pieptenii descoperiţ(la Barcea, exceptînd pe cel din mormintul 89, işi găsesc analogii în descoperirile din Muntenia 28 putînd
fi dataţi in secolul al IV-lea e.n.
Pandantiv de os. A fost descoperit un singur exemplar in stare fragmentaril (M. 74
fig. 2/9). Este lucrat elin corn de animal, rectangular in secţiune. Decorul este realizat pe
toate feţele din cercuri realizate cu compasul
prevăzute cu punct la mijloc.
Asemenea podoabe au fost descoperite în
necropolele aparţinînd culturii Sintana de
Mureş, fiind semnalate la Tirgşor: 10 , Spanţov31, Botoşani-Dealul
CărămidărieP 2 unde
erau asociate cu ceramică din secolele
IV-Ve.n.
Scoicile au fost şi ele folosite ca pandantive, la Barcea descoperindu-se patru exemplare din care unul fragmentar, făcînd parte
din specia m,urex (fig. 4/8, 6/4) şi cypraeya
(fig. 6/6). La capătul superior toate exemplarele au perforaţii, la cel din mormintul 84 se
păstrează şi inelul de bronz, dovadă că aceste
piese erau purtate atirnat. Ghiocul purtat la
brîu rămîne o certă tradiţie a populaţiei sarmatice care avea obiceiul de a folosi ace"te
scoici aduse din regiunile golfului Persic 33 •
Pandantivul de la mormintul 84 se pare
că a fost depus ritual, deoarece a fost descoperit împreună cu o bucată de bitum ce fusese turnată fierbinte peste acesta (zona de
contact a bitumului cu ghiocul este carbonizată), iar peste acestea posibil să fi fost întins un înveliş de pînză de care era prinsă
o fibulă, aceasta s-a păstrat prinsă în masa
de bitum (fig. 5/3).
Mărgele. Aceste
obiecte de podoabă se
găsesc frecvent in mormintele de inhumaţie
alcătuind coliere in jurul gîtului. Din cele
377 de exelTl;plare s-au alcătuit şiraguri
scurte de 3-7 mărgele, iar de cele mai multe
ori şiraguri lungi pînă la 112 mărgele. 1n
marea lor majoritate mărgelele descoperite
sint din sticlă şi chihlimbar. Printre acestea
mai 1·ar apar cele din cornalină şi os.
A. Mărgelele din sticlă pot fi împărţite in
mai multe tipuri :
1. Mărgele mici discoidale de culoare albastră (fig. 6/1).
·
2. Mărgele ingemănate cîte două pînă la
patru de culoare albastră (fig. 6/5).
3. Mărgele tubulare in spirală de culoare
albastră (fig. 5/5).
4. Mărgele inelare din sticlă neagră
(fig. 2/3).
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5. Mărgi'Că pentalobată de culoare neagră
(fig. 2/3).
6. Mărgică tubulară de culoare verde cu
linii încrustate în zig-zag (fig. 2/3).
7. Mărgele mici şi mijlocii poliedrice de
culoare albastră (fig. 6/2).
B. Mărgele de chihlimbar de formă discoidală şi tubulară (fig. 5/2).
C. Mărgele polifaţetate din cornalină găl
buie şi maronie de diferite mărimi (fig. 2/3 ;
~/2

; 6/1

t

2).

D. Mărgică de os de forml tubulară
(fig. 6/2).
Mărgelele descoperite în mormintele de la
Barcea pot fi datate în sec. IV e.n. pe baza
matelialului ceramic şi al fibulelor. De a,"emenea analogiile cele mai apropiate se pot
face cu tipurile descoperite la Sintana de
Mureş'v., Izvoare 35, Tirgşor 36, Spanţov37, Independenţa3H, Leţcani39, Gherăseni40, Obirşeni11.

Fusaiole. In total au fost descoperite şapte
exemplare - toate in morminte de inhumaţie. Ele au fost depuse lîngă picioare, în
dreptul umărului, iar altele lîngă grupuri de
vase. Potrivit materialului din care au fost
lucrate, fusaiolele pot fi împărţite in :
A. Fusaiole lucrate din lut (cinci exemplare), de tipurile : 1, bitronconice cu bazele
drepte (fig. 4/7) sau concave (fig. 4/1, 2) ;
2, tronconice - partea superioară dreaptă şi
cea inferioară concavă (fig. 4/3).
B. Fusaiole executate din sticlă (două
exemplare), de tipurile : 1, bitronconică cu
bazele drepte (fig. 2/10)"-2 ; 2, formă aplatizat<'\ (fig. 3/9).
Unele fusaiole au .decor sub formă de caneluri oblice (fig. 4/2), asemenea ornament
este întîlnit pe o cană din necropola de la
Urleasca'' 3 • Pe fusaiola de sticlă neagră aplatizată apare pe partea laterală un decor încru<;tat în zigzag de culoare galbeni'\
(fig. 3/9), asemănător mărgelelor mari din
sticl<\.
Resturi ele ofrandă de carne. Obiceiul de
a sacrifica animale este documentat şi în necropola de la Barcea prin 1prezenţ3 oaselor de
animale în morminte. Asemenea resturi au
fo.-;t descoperite în zece morminte de înhumaţie, cele mai multe provenind de la ovicaprine ; nu liipsesc şi oasele de pasăre. În mormintele 78 Şi 96 au fost de~coperite fra.gmente ele ouă de pasăre -aşezate la cap. In
ceea c2 pdvi?şte poziţia ofrandei, la şase morminte ea a fost aşezată lac~, într-un singur
caz s-a descoperit suib un grup de vase.
Ofranda de pasăre a fost 'Clepusă la picioare
(M. 77) şi într-un vas (M. 91). La mormintele 81 şi 83, sub ofrandă s-a descoperit cîte
un cuţit, probabil cel folosit la sacrificarea
animalului.
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Sacrificările de ovicaprine şi păsări sint
comune tuturor descoperirilor aparţinînd culturii Sîntana de Mureş 14, demonstrînd preocuparea şi preferinţa pentru creşterea unor
anumite specii de animale, şi anume a cornutelor mici 45 •
Ceramica. In necropola -de la Barcea în
cele 24 de morminte au fost descoperite un
număr de 143 de vase. Dintre acestea numai
două au aparţinut mormintelor de incineraţie,
iar 141 mormintelor de inhumaţie.
~otrivit ritualului, ofrandele de hrană erau
aşezate în vase a căror număr oscilâ de la 1
pînă la 12 vase. In funcţie de acest număr
poziţia lor în mormînt era la cap, la picioare
sau arpar grupate în partea stîngă într-o nişă.
De asemenea în necropola de la Barcea a fost
observat obiceiul de a aşeza vase mici în vase
mari, practică cunoscut[l în lumea sarmatică"fi. Unele recipiente, cazul cănilor înalte,
au fost aşezate în poziţie culcată, probabil
v[1rsate ritual" 7.
Din punct de vedere al tehnicii de lucru,
ceramica din cimitirul de la Barcea se poate
împărţi în două mari categorii : I. ceramidi
lucrată cu mîna, in proporţie de 12,60fo ; II.
ceramică lucrată la roată, în proporţie de

87,40fo.

I. Cele 20 de vase lucrate cu mîna au fost
descoperite in morminte de înhumaţie, poziţia lor in gro•apa defunctului fiind aceeaşi
cu vasele lucrate la roată. Vasele erau executate din pastă insuficient amestecată, cu
cioburi pisate, nisilp cu microprundişuri. L;..
toate se observă o deficienţă de execuţie, culoarea alternînd de la cenuşiu-gălbui la că
rămiziu. La unele exemplare se observă o ardere neuniformă, lucru de fapt cunoscut ·Şi la
ceramica dacică lucrată cu mîna.
Vasele lucrate cu mîna se pot împărţi după
formă în : borcane mici sau mijlocii şi pahare.
Borcanele au forme variate distingîndu-se
variantele :
a. Borcane cu pereţii aproape drepţi, fund
plat şi tălpuit buza rotunjită şi evazată
(fir.~. 7 /8).
b. Borcan cu corp rotunjit, fund plat şi
buza evazată oblic în exterior (fig. 7/3, 6).
c. Borcan mic cu pereţii aproape drepţi, cu
picior, fund uşor concav, cu urme de degete
pe picior şi pereţi, buză rotunjită şi evazat[l
(fig. 7/2).
Pahar de formă conică, fund drept, executat din pastă amestecată cu mult nisip fă
cîndu-1 aspru la pipăit (fig. 7 /4). Asemenea
tip de pahar este mai rar întîlnit în necropolele din sec. al IV-1lea şi imită destgur paharele lucrate la roată.
Vasele lucrate cu mîna au ca decor linia în
zig-zag (fig. 7 /5) 1R, butoni reliefaţi (fig. 7 /10) 1!1
sau crestături p~ buză (fig. 7/5).
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ş~

A,ceste vase

ornamente de

certă tradiţie

)()eală geto-dacică, .sînt integrate
turii Sintana de Mureş50.

în aria cul-

lucrată la roată. Vasele ce se
această categorie pot fi împăr

II. Ceramica
lncadrează

in

ţite după compozi·ţia

pastei in două grupe;
din pastă zgrunţu
roasă ; 2. vase .lucrate la roată din pastă fină.
1. Vasele lucrate la roată din pastă zgrun(uroasă reprezintă prin cele 37 de exemplare
o proporţie de 300/0 din totalul vaselor lucrate
la roată. Aspectul zgrunţuros al pastei se datorează prezenţei în compoziţia ei a pietricelelor folosite ca degresant. Culoarea este
aproape aceeaşi variind între cărămiziu găl
bui (M. 79 fig. 8/3 şi M. 91 ftg. 8/5) şi cără
miziu cenuşiu.
Majoritatea vaselor fac parte din tipul oalei
borcan mai mari sau mai mici, cu corpul sferoidal, fund plat, gura largă, buza îngroşată,
rotunjită şi răsfrîntă in exterior (fig. 8/6,
8, 9). Unele din ele au corp globular uşor turtit cu fWld inelar (fig. 8/4, 7). Decorul acestor
vase este realizat din grt~~puri de caneluri pe
umăr (fig. 8/1, 2). In categoria vaselor din
pastă zgrunţuroasă se încadrează şi o strachină (M. 78 fig. 9/2), cu fund drept, cu partea superioară în poziţie verticală, gura
1. vase lucrete la

roată

dreaptă.

Cerrunica zgrunţuroasă din necropola de la
Barcea işi găseşte analogii frecvente în toate
necropolele de tip Sintana de Mureş din ţara
noastră5 1 •

2. Vasele lucrate la roată din :pastă fim'i
varietate de forme reprezende 70o;0 din totalul exemplarelor lucrate la roată.
In cadruiJ. ceramicii fine lucrate la roată se
pot deosebi datorită compoziţiei pastei două
tipuri :
a. Ceramică din pastă fină cu mult nisip,
care Ia pipăire este aspră, reprezentată prin
două ca'itronele cu corp puternic carenat,
fund inelar, buză rotunjită şi uşor răsfrîntl
îr" exterior (fig. 9/l, 3).
b. In acest tip se încadrează restul vaselor
din pastă fină lucrate la roată în care se deosebesc formele : străchini, castroane, oaleborcan, căni, urcioare şi pahare.
Stri'tchinile şi castroanele au dimensiuni
diferite, sînt de formă bitronconică carenate
sau rotunjite, fund inelar sau drept, buza rotunjită şi răsfrîntă în exterior (fig. 9/4-11).
Castroanele cu trei torţi prezente şi ele in
necropola de la Barcea au corpul puternic carenat, fund inelar, toarta în bandă lată cu
şănţuirc mediană sau caneluri, gura largă,
buza lăţită în forma literii "T" (fig. 11/9, 10).
Aces~ forme de vase constituie tipul cel mai
frecvent in necropolele de tip Sintana de
Mureş din ţara noastră.

prezintă o largă
tînd o proporţie

Castroanele cu trei torţi nu au nici un
decor, in schimb pe străchini apar frecvent
nervuri (fig. 9/7, 8) sau lanţuri de faţete in
zona carenată (fig. 9/12) decor mai rar întîlnit
in necropolele de sec. IV e.n. din ţara noastră'l2.

Oalele constituie şi ele o formă frecvent
întîlnită in morminte, fiind de culoare cenuşie, iar la unt:~le cazuri se mai păstrează

urme de angobă. In general vasele aparţinînd
acestei categorii au umerii ridicaţi, corp
aproape sferic, buza este uneori teşită drept
sau rotunjită şi răsfrintă in exterior. Singurul
ornament întîlnit pe aceste vase este nervura
la baza gîtului (fig. 10/2, 5, 8) sau linii incizate (fig. 10/7).
Oalele din necropola de la Barcea sint caracteristice tuturor descoperirilor aparţinînd
culturii Sintana avîniClu-şi originea în eeramica autohtonă ·din sec. III e.n.53•
Ulcele. In necropola de la Barcea au fost
descoperite patru exemplare care după formă
imită foarte bine pe cele mari. Ele au corpul
globular uşor turtit,. fund drept sau inelar,
buza rotunjită şi răsfrintă în exterior
(fig. 11/4-8).
Cănile se înscriu de asemenea în formele
caracteristice ceramicei cenuşii. Vaseile în discuţie au fost descoperite numai in morminte
de inhumaţie şi pot fi împărţite în mai multe
tipuri :
a. Căni cu o singură toartă cu corp bitronconic puternic carenat sau rotunjit (fig. 12/1,
3, 4, 6 ; fig. 13/2, 3, 5, 8), cu gît cilindric mai
lung sau mai scurt, fund inelar, buza rotunjită şi dreaptă. Ca decor apare un inel in relief sub baza gitului sau urme de lustruire
(fig. 12/3, 4, 6.; fig. 13/2, 3). Tipul de căni in
discuţie îşi găs~te analogii in mUJlte din descoperirile din ţara noastră, avindu-şi originea
in ceramica autohtonă de sec. III. e.n.54.
b. Căni cu gura trilobată (fig. 12/2, 8) care
imită pe cele de origine romană din acel timp,
au corpul bitronconic alungit mai mult în
partea superioară, fund inelar, cu toarta în
bandă cu şi'mţuire mediană (M. 82) sau bandă
rectangulari't (M. 85). Ca decor, apare un inel
care marchează gitul5:;_
c. Căni cu două torţi. Au fost descoperite
două exemplare (M. 92 şi M. 93). Una are
corp bitronconic carenat, gît cilindric larg cu
două torţi în bandă lată reotangulară cu nervur[t mediană, fund inelar (fig. 12/5). Ca
decm· are un grup de trei inele în relief în
zona de unire a torţHor cu gîtul şi o caneJur[t la baza acestuia. Al doilea exemplar
descoperit este o cană cu corp bitronconic rotunjit, fund drept, git scurt cilindric, cu două
torţi rectangulare mici (fig. 13/7).
d. Cană cu toartă frîntă (fig. 12/7). A fost
descoperit numai un singur exemplar in mor-
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mîntui 87. Are toarta rectangulară în secţiune şi frîntă la 90°, gura în formă de pîlnie
cu şănţuire interioară .pe orizontale:!, fund
drept şi uşor tă:lipuit. Pe gît şi pe corp are
un decor pe verticală format din faţete late
de 1,5-2 cm, de asemenea la baza gîtului
apare un prag pe care se rontinuă decorul
de faţete. Acest tip de cană de tradiţie sarmatică îşi găseşte analogii în necropolele de
la Tîrgşor 57, Tecuci58 şi Racoviţa- Brăila5!1 •
Paharul şi el o formă specifică a ceramicii
cenuşii îşi face prezenţa in necropola de la
Barcea. Din cele ,patru exemplare, trei au fost
depuse in alte vase (M. 80, M. 84, M. 88).
Forma paharelor este conică cu fund concav (fig. 11/1, 6) şi cilindrică cu fund drept
(fig. 11/2, 3). Decorul paharelor constă dintr-un prag sub buză (fig. 11/1, 2, 6), iar la
exemplarul descoperit în mormintul 80, decorul este executat cu rotiţa formind tritm ..
ghiuri şi linii pe verticală, in centrul acestora
fiind
aplicate rozete prin ştampilare
(fig. 11/6). Vase de acest tip apar destul de
frecvent in întreaga arie a culturii Sîntana
de Mureş<i0 •
Ceramica de import este prezentă şi ea in
cuprinsul necrdp<)lei de la Barcea prin trei
exemplare - două căni cu gura trilobată
(fig. 13/4, 9) ·şi un urcior (fig. 13/6). Cănile
trilobate, lucrate la roată din pastă roşie şi
gălbuie,. au corpul bitronconic alungit, fund
inelar, cu o toartă lată cu canelură mediană.
Urciorul descoperit in mormîntul 77, are
corpul oval, gît scurt, gura in formă de pilnie, toartă in bandă lată, fund inelar. r.a baza
gîtului are un inel în relief. Acest tip de vase
se găseşte destul de rar în necropolele de
sec. IV e.n. din ţara noastră 1il.
Necropola de la Barcea se încadrează în
tipul necropolelor birituale de tip Sintana de
Mureş. Aceasta este dovedită prin particularităţile rituale preQuni şi prin materialele
caracteristice (ceramică, fibule, piepteni, măr
gele) descoperite in morminte care îşi au
analogii în descoperirile de sec. IV e.n. din
ţara noastră.

În ceea ce priveşte încadrarea cronologică
a necropolei pe baza materialului descoperit,
mormintele cercetate pot fi datate în a doua
jumătate a sec. al IV-lea e.n. şi sfîrşit ele
sec. IV e.n. 1i 2. In sprijinul celor afirmate
amintim tipuÎ de fibule cu picior romboiclal
înfăşurat pe dedesubt63 , precum şi existenţa
ceramicii nisipoase, aspră la pipăit, co::racteristic<i perioadei de sfîrşit al sec. al IV-lea
e.n. 1i\ ea fiind reprezentată prin cele două
castronele descoperite in M. 76 şi M. 84.
Inventarul mormintelor descoperite la Barcea confirmă comooziţia eterogenă a culturii
Sintana de Mureş. Prezenţa autohtonilor se
face simţită prin ceramica lucrată cu mîna,
ornamentată cu butoni, linii incizate in zig-
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zag, precum şi a celei lucrate la roată din
pastă fină sau zgrunţuroăsă (strnchina, cana
cu o toartă, oala borcan).
Nu trebuiesc neglijate nici elementele gotosannatice care îşi fac simţită prezenţa in necropolă prin obiectele de tpodoabă şi formele
ceramice descoperite în mormintele de înhumaţie.

Intrucit necropola nu a fost cercetată in
intregime, credem că materialele· ce vor rezulta din campaniile viitoare vor aduce noi
dovezi in sprijinul opiniei noastre privind
incadrarea cronologică şi etnicul ei.
NOTE
1 N. Zaharia, M. Pctrescu-Dîmboviţa şi Em. Zakaria, Aşezări din Moldova. De la palcolitic pînă
în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, p. 72, 207.

2

Ibidem.

M. Brudiu, Materiale, 9, 1970, p. 513, 523.
" InformaÎii I. T. Dragomir şi Bobi Victor.
5 In municipiul Tecuci au fost descoperite ~i
cercetate două necropole aparţinînd culturii Sîntana de Mureş, iar în comuna Munteni a fost dcscopl?rit un mormînt izolat care după toate probabilităţile face parte dintr-o necropolă aparţinînd
aceleiaşi culturi. Material inedit.
G Inventarul
descoperirii
inUmplătoare
din
toamna anului 1963 nu a putut fi recuperat in totalitate. O amforetă este transferată la Muzeul
de Istorie al R.S.R.
7 In raportul de faţă nu vom prezenta decît
rezultatele ccrcetărilor din campania anului 1979,
celălalt material fiind in curs de cercetare, urmind
a face obiectul unuL studiu aparte.
B B. Mitrea, C. Preda, Necropole din sec. IV e.n.
fn Muntenia, Bucureşti, 1966, p. 129 ; Cătălina
Blo~iu, ArhMold, 8, 1975, p. 206.
9 B. Mitrca, C. Preda, op. cit., fig. 10/1, 4i/1,
54/1 ; Gh. Diaconu, Dacia, N.S., 15, 1971. pl. 9/10 ;
idetn, Tîrgşor ... , pl. 72/2, 84/2 ; Suzana DolinescuFerche, SCIV, 18, ·1966, p. 151; Radu Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Bucureşti, 1957,
fig. 329/2, :!.
to Gh. Diaconu, op. cit., p. 94.
u Gh. DiaC'onu, op. cit., p. 252, pl. 8/1 ; I. Mitrea,
Carpica, 2, 1969, fig. 1/1, 2.
tz Vezi exemplarele de la Izvoare (Radu Vulpe,
op. cit., fig. :1:?9/1) ; Tîrgşor (Gh. Diaconu, op. cit.,
pl. i64/5) ; idPm, Dacia, N.S., 15, 1971, pl. 8/1, 1:1.
t:l Gh. Diaconu. op. cit., p. 25:3.
H B. Mitre«, C. Preda, op. cit., fig. 10/1. 2.
1'' Gh. Diamnu, op. cit., p. 253 ; idem, SClV A,
28,. 1977, 2, p .. 211.
w Gh. Diaconu, Tfrgşor ... , pl. 131/8 ; I:l5/6 :
R. Mitrea, C. Preda, op. cit., fig. 132/1.
t7 C. Bloşiu, op. cit., p. 212.
•~ Gh. Diaconu o încadrează în tipul If a.
Tîrgşor ... , p. 92 şi tipul gotic : idem, Dacia, N.S,
Hi, 1!171, pl. 8/10, B. Mitrea şi C. Preda, in al "doi·
)pa tip~ (op. cât., p. 137).
11
! Gh. Diaconu, Tîrgşor (op. cit., M. 179, p. 64)
~~~ C. Bloşiu, op. cit., p. 213.
2t Gh. Diaconu, op. cit., p. 90 ; N. Zaharia, F.m
Zaharia ~i V. Palade, Materiale, 8, 1962, p. 525
fig. 7/5 ; C. Blo.<;;i u, op. cit., p. 213.
2
J Tipul cu~itl'lor din necropola de la Barcc<·
este frecvent întîlnit in întreaga arie a culturii
Sîntana (Cf. Gh. Diaconu, SCIVA, 28, 1977, :J,
p. 443, fig. 10/1 ; idem, Tîrgşor... , p. 259, pl. 109/8 i
C. Bloşiu, op. cit., fig. 17/5; N. Zaharia. Em. Zaharia şi V. Palade, op. cit., fig. 7/8; B. Mitrea,
:J
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C. Preda, op. cit., p. 139).
~ B. Mitrea, C. Preda\ op. cit., p. 139.
21o Gh. Diaconu, Tîrgşor ... , p. 89 ; idem, SCIV A,
29, 1978, 4, .p. 520, fig. 8/3. 25 H.ndu Vulpe, orJ. cit., p. 305, fig~ 326/1.
26 Gh. Diaconu, op. cit., p. 89.
..
'n Nu cunoaştem pînă in prezent nici lin ~em
plar de acest tip în necropolele aparţinînd culturii
Sîntana de Mureş de pe teritoriul României.
28 Tîrgşor (Gh. Diaconu,
Tîrgşor... ,
pl. 79/10,
94/10, 96/7, !l8/8; idem, SCIV, 24, 1973, 3, p. 464) ;
Spanţov,
Independenţa,
Izvorul,
(B.
Mitrea,
C. Preda, op. cit., fig. 61/7, 107/11, 18/36).
29 Izvoare (Radu Vulpe, op. cit., fig. 318/3) ; BirIad-Valea Seacă (V. Palade, ArhMold, 4, 1966
p. 261-275) ; Fecleşti (V. Palade, Carpica, 4, 1971,
p. 207-214).
;JO Gh. Diaconu. Tirgşor ... , pl. 84/4.
3 1 B. Mitrea, C. Preda, op. cit., fig. 74/4.
32 N. Zaharia, Em. Zaharia şi S. Raţă, Materiale,
7, p. 468, fig. 9/2.
~:J B. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 151 ; Gh. Diaconu, op .. cit., p. 114.
:v. Istvan Kovăcs, DolgCluj, :J, 1912, 2, fig. 19/6,
25/6, 25/5, 83/3, 86/5.
;r; Radu Vulpe, op. cit., fig. 322 şi 323.
JG Gh. Diaconu, op. cit., pl. 79, 126, 138.
J7 B. Mitrea, C. Preda, op. cit., fig. 11/7.
JS Ibidem, fig. 30/7.
Ju C. Bloşiu, op. cit., fig. 11/7, 30/7.
~~ Gh. Diaconu, op. cU., SCIV A, 28, 1977, 3, p. H2,
fig. 9/13-14.
1
"
1. Mitrea, Carpica, 2, 1969; p. 226, fig. 5/3.
1o2 Suz:ma Dolinescu-Ferche, SClV, 18, 1966, 1,
p. H9, fig. 2/4..
3
" B. Mitrea, C. Preda, op. cit., fig. 225/3.
"" Gh. Diaconu, op. cit., p. 52 ; 1. Ioniţă, ArhMold,
4, 1966, p. 239.
lo5. Vezi notele 164 şi 166.
loG Gh. Diaconu, op. cit., p. 51 ; B. Mitrea, C.
Preda, op. cit., p. 126 ; 1. Ioniţă, op. cit., p. 223 ;
Al. Andronic, SCIV, 14, 1963', 2, p. 250, 353.
"' C. lJloşiu, op. cit., pl. 225.
~os Gh. Diaconu, op. cit., pl1 82/7.
0
" B. Mitrc-a, C. Preda, op. cit., fig. 234/2, 253/4, 8.
:,o Gh. Diaconu, op. cit., p. 74 ; B. Mitrea, C.
Preda op. cit., p. 131.
r,, Gh. Diaconu, O]J. cit., p. 75, 76; B. Mitrea,
C. Preda, op. cit., p. 132 ; I. Ioniţă, op. cit., p. 201
~i urm.
"~ Analogii la Tirgşor (Gh. Diaconu, op. cit.,
pl. 91/) ; Sultana (C. lsăcescu; B. Ionescu, Muzeul
Naţional, 3, 1976, pl. 1/3) ; Leţcani (C. Bloşiu,
op. cit., fig. 24/9) ; Tichileşti (N. Harţuche, F. Anastasiu, Catalogul selectiv al colecţiei de arheologie
a muzeului Brăilei, 1976, p. 261, nr. 541).
~
1
:;: Gh. Diaconu, op. cit., p. 78 ; vezi nota 32 şi 33.
'•1 Ibidem, p. 81.
·•J Aceste forme de vase îşi găsesc analogii în
necropolcle din Muntenia şi Moldova, vezi supra
notele 28 !ii 29.
:;,; Gh. Diaconu, op. cit., p. 82.
"' Ibidem, pl. 25/4, 155/5, 156/:l.
f>ll Material inedit.
ou N. Harţuche, F. Anastasiu, op. cit., p. 257,
nr. 529.
co Radu Vulpe, op. cit., fig. 303/1-3 ; Gh. Diaconu, op. cit., pl. 1GO/:J, 6, 119/1 ; idem, SCl V A,
28, 1977, 3, p. 446, fig. 12/2 ; B. Mitrea, C. Preda,
op. cit., fig. 264.
IH R. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 134 ; urciorul
are bune analogii cu descoperirile de la Mărtineşti
~o;~::.i, jud. Vrancea (inf. Victor Bobi, muzeul
62
La datarea necropolei a contribuit şi materialul rezultat din săpăturile anterioare.

Ve~blupra nota 18.
Gh. Diaconu, SCIVA, 28, 1977, 3, p. 451 ; Emil
Ioan Emandi, in SCIV A, 26, 1976, .3, p. 385-387.
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LA N~CROPOLE BIRITUELLE DATANT
DU IV SIECLE DE N.E. DE BARCEA
(DEP. DE GALAŢI)
Rt:SUME
La nt•cropole de Barcea s'encadre aux necropoles birituelles type Sîntana de Mureş. Comme
preuve les particularites rituelles aussi que les
materiaux caracteristiques (ceramique, agrafes,
peignes, colliers) dccouverts dans les tombes qui
presentent des analogies dans Ies decouvertes du
IV" siecld n.e. de notre pays.
Pour l'encadrement chronologique de la necropole decouverte ă l'aide du materiei on p~ut etablir
comme date des tombes investigues, la deuxieme
moi tic du IV • siecle et la fin du celui-ci.
L'affirmation es1> soutenue par l'existence du
type d'agrafe au pied en rhombe enroule au dessous aussi que par la ceramique sableuse, âpre
a tâter, caractcristique ă la fin du IV" siecle n.e.
cn remarque les deux bols decouvertes en T. 76
et T. 84.
L'inventalre des tomhes de la necropole de
Barcea confirme la composition heterogene de la
culture Sîntanru de Mureş.
La presence des autochtones est confirmee par
la ceramique artisanale ornee avec des boutons,
des lignes inclsees en, "zig-zag" aussi que celle
faite par les potiers en pâte fine ou grumeleuse
(exemples : la terrine, le broc, le pot).
On ne doit aussi negliger les elements gothiques et sarmatiques qui y marquent leur presence
par les ornemcnts et la ceramique. decouverts dans
les trombes d'inhumation.
Vu quc la necropole n'a pas ete entierement
investiguee, nous esperons que les materiaux decouverts dans les futures campagnes contribueront
il l'encadrement chronologique aussi qu'a son
ethnique.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Barcea-TecU<::i. Plan des fouilles ar-;cheologiques (1979).
.
Fig. '2. Barcea-Tecuci. Objects decouverts dans
la necropole.
·Fig. 3. Bat·cea-Tecuci. Objects decouverts dans
la necropole.
Fig. 4. Barcea-Tecuci. Objects dtkouverts dans
la necropole. 1
Fig. 5. Barcea-Tecuci. Objects de parure decouverts dans lai m!ctopole.
Fig. 6. Barcea-Tecuci. Objects de parure decouvert!r dans la necropole.
Fig. 7. Barcea-Tecuei. Poterie dccouverte dans
la necropole.
Fig. 8. Barcea-Tecuci. Potet·ie dccouverte dans
la necropole.
Fig. 9. Barcea-Tecuci. Poterie decouverte dans
Ia necropole.
Fig. 10. Barcea-Tecud. Poterie decouverte dans
la necropole.
Fig. 11. Barcea-Tecuci. Potet·ie dccouverte dans
la necropole.
Fig. 12. Barcea-Tecuci. Poterie decouverte dans
la necropol!j.
Fig. 13. Barcea-Tecuci. Poterie decouverte dans
la necropole.
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Rezultatele

cercetărilor
Jud. Galati

Staţiunea arheologică de la Vînători punctul "La Jurică" a fost semnalată încă din
1966 1• Staţiunea se află lîngă lacul Brateş,
pe o terasă a Prutului, parazitată prin coluvionare. Soolul terasei este format dintr-un
depozit de argile, datind din cuaternarul
Mării Negre, şi anume, perioada · paleoeuxină2. Peste acest depozit s-a depus altul de
aoess, care, datorită coluvionării s-a format
[a ţiţina terasei un glads, dind suprafeţei o
3nclinare de la vest la est. Această terasă a
fost forfecată de diferiţi torenţi cu direcţie
vest-est, creind adevărate "incinte'' fortificate natural.
De-a lungul falezei apar citeva izvoare,
factor important din punct de vedere ecologic. Să mai adăugălm in acest sens poziţia
acestei microzone, care se intinde Pe o lungime de 1 km, cu e:x;punere spre sud-est,
avind o largă per~pectivă atit spre nord, cit
mai ales, spre sud către gura Prutului, şi beneficiind de un hinterland bogat in vînat, şi
bun pentru agricultură şi păstorit.
In acest cadru ecologic s-a dezvoltat aici
o intensă locuire in perioada haHstattului incipient. După o locuire cu caracter pasager
a unei comunităţi, aparţinînd culturii FolteştP, grupul hallstattian va ocupa aici o intensă suprafaţă de peste 6 ha.
Cet·cetările arheologice din 1979 s-au desfăşurat in zona sudică a aşezării, pe două
"incinte" create de torenţi in terasa Brateşu
lui. Am denumit una dintre acestea sectorul
A, care are .c;i caracter fortificat prin amP.n;=~
jări, iar ceah:tlt[l, sectorul B, spre nord-est de
sectorul A

Complexe

'aparţinînd

hallstattului.

In sectorul A am deschis două secţiuni S 1 de 65 mX1 m şi, S2 perpendicular pe S 1,
de 17 mX1 m.
Stratigrafia : Din punct de vedere stratigrafic în cele două secţiuni a fost întîlnită
următoarea situaţie : 1) sol arabil gros între
40 cm-50 cm. 2) Sub acesta se află un sol

de la

Vînători

cenuşos, cu granulaţie măzăroasă, nelevigat,
in care se găsesc fragmente ceramice, vase şi
lipitură calcinată provenind dintr-o locuire
Sîntana de Mureş, avînd grosimea de 40 cm50 cm. 3) Sol de culoare mai închisă, cu o
grosime variabilă de la 10 cm-60 cm, care
este steril din punct de vedere arheologic.
4) Sol de culoare cafenie, avind o grosime
de 30 cm-120 cm ; in acest sol se află materiale arheologice specifice culturii Babadag,
faza 1.
Un fapt caracteristic pentru stratigrafia din
sectorul A este că cele două nivele arheologice sint bine conservate şi se găsesc numai
in partea centrală şi nordică a acestui sector,
in partea suidică lipsiru:l complet.
·
Pe traseul secţiunii au fost descoperite următoarele complexe haJlstattiene : o locuinţă
de suprafaţă şi două gropi.
Locuinţa este de suprafaţă, în profilul şan
ţului obser\rindu-se un strat de lipitură calcinată, iar în cadrul casetei, lipi tura se grupa
pe mici zone. Bucăţile de lipitură aveau pe
una din feţe amprente de stuf. Alături de li,pitura calcinată se găseau şi grupuri de fragmente ceramice, provenind de la vase mari.
Groapa 1 este in formă de clopot, nu prea
adîncă, avind diametru! fundului de 1,25 m.
Materialul ceramic este cantitativ puţin şi
provine de la vase din pastă de calitate bună,
sau grosieră. Vasele sint de fonnă globulară
şi de dimensiuni mari. Materialul ceramic
este specific culturii Babadag.
Groapa 3 se află lîngă htura sudică a locuinţei de suprafaţă. Groapa este în fmmă
de clopot, .avînd diametru! fundului de 1,50 m
şi adîncimea de 1 m. A rezultat puţin material ceramic halbstattian ..
Pe tl'aseul secţiunii 2 stratigrafia este identică, dar mai b:)gată în materiale arheologice.
In sectorul B au fost deschise trei casete
în care s-au descoperit o locuinţă de suprafaţă şi cinci gmpi menajere.
Locuinţa de suprafaţă a fost identificată pe
baza a două grlllpuri de fragmente de lipitură
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calcinată, care aveau urme de stuf. Această
lipitură era aproape compactă in anumite

porţiuni. Intre cele două zone cu lipitură au
găsite
aparţinînd

fost

fragmente ceramice neintregibile,
haHstattului.
Groapa 1 are formă de clopot, cu diametru!
funduilui de 1,70 m. Au apărut un vas întreg,
nvînd doar tom·ta ruptă, precum şi numeroase
fragmente ceramice întregibile parţial. A mai
apărut lipitură calcinată, cenuşă şi oase. Ceramica aparţine culturii Babadag.
Groapa 2 se află în apropierea gropii nr. L
Diametn.rl fundului este de 2,25 m. Aproape
jumătate din această groapă a fost distrusă
de drumul din apropiere, şi de groapa nr. 3,
care datează din secolul al IV-lea e.n. Din
uceastă cauză inventarul arheologic este
redus.
Groapa 5, a fost distrusă parţial de traseul
drumului şi de groapa nr. 4 (secolul IV e.n.).
Materialul ceramic este cantitativ puţin şi
neîntregibil, provenind de la vase mari.
Groapa are formă de clopot, avînd diametru!
fundului de 2 m.
In inventarul complexelor hallstattiene de
la Vînători predomină ceramica, resturile de
lipitură calcinată provenind de la locuinţe,
şi, în cantitate mai mică, sînt oasele provenind din consumul zilnic.
Ceramica. Din punct de vedere al pastei
se întîlneşte o ceramică fină, din care au fost
făcute ceştile. In al doilea rînd, se găseşte o
ceramică din pastă de calitate bună cu ingredient din cioburi pisate fin. Din această pastă
au fost lucmte străchinile şi vasele mari
bombate. De cele mai multe ori vasele din
această pastă au suprafaţa lustruită, culoarea
este neagră în interior, şi roşie în exterior.
În al tl·eilea rînJd, există o ceramică din
pastă grosieră, cu mult degresant, cu suprafaţa aspră. Din această pastă au fost lucrate
\·ase cu brlu alveolat sau alte vase cu corpul
globular. Aceste trei categorii de pastă se întîlnesc în toate complexele din cele două sectoare, A şi B.
f
Ceramica fină este reprezentată prin ceşti
şi unele vase cu corpul globular, ceva mai
mari decit ceştile (fig. 1/2, 3, 7, 8 ; fig. 2/9).
Suprafaţa ceştilor este de obicei de culoare
cenuşie alteori roşie sau gălbuie şi sint adesea lustruite. Partea de jos a ceştii este tronconică, iar gitul cilindric cu gura evazată. La
contactul dintre cele două părţi se întîlnesc
la baza cilindrului una sau două linii incizate (fig. 1/2, 3, 8), iar la partea superioară
a corpului ceştii o ornamentare realizată prin
caneluri oblice (fig. 1/5, fig. 2/9).
Ceramica de bună calitate are un repertoriu tipologie mai larg. Menţionăm aici vase
ca stf'ădiini cu marginea trasă s,pre interior
şi suprafaţa lustruită (fig. 1/6 ; 2/6, 8).

Un alt tip este vasul cu corpul bitronconic,
gîtul scurt şi gura evazată, de dimensiuni
mari, care prezintă o lustruire slabă in exterior. Ca ornamente se intilnesc liniile incizate, mici proeminente pe umărul vasului
(fig. 1/1), sau grupuri de linii incizate
dispuse
orizontal, avînd la bază grupuri
de triunghitrri haşurate (fig. 1/7; 2/5, 10),
linii inciZ'ate dispuse in ghirlande (fig. 1/4),
însoţite uneori de -cercuri incizate sau împunJ
sături (fig. 1/9).
In sfîrşit, se întîlneşte şi cazul combinării
tuturor acestor elemente intr-o singură compoziţie : linii tangente la cercuri ; linii orizontale şi ·in ghirlandă in jurul unei proemiz:ienţe executate prin incizie (fig. 3/2). Torţile
sint rotunde, sau cu un mic buton (fig. 2/1, 7).
Ceramica grosieră are un singur tip
- vasul de mari dimensiuni, cu corpul globular- avind brîu alveolat, uneori continuu,
dispus în apropierea gurii (fig. 3/1 ; 2/2, 4).
Di:n cele expuse aici ies în evidenţă citeva
trăsături esenţiale ale materialului ceramic
din nivelul 'locuirii hallstattiene, şi anume :
din punct de vedere al tectonicii, vasele aparţin în intregime epocii hallstatt. Pe de altă
parte repertoriul ornamentelor este numa;
parţial hallstattian (canelurile), în schimb,
cele mai numeroase dintre acestea apartin
perioadei bro:nzu'lui tirziu, prin tipurile de
ornamente (triunghiuri haşurate, linii incizate dispuse in ghirlande, sau in benzi însoţite de şiruri de puncte adincite) şi, mai ales,
prin tehnica inciziei, în care sînt acestea realizate.
·
In ultimile două decenii cerceUttorul Sebastian Morintz a adus contribuţii deosebit
de importante pentru cunoaşterea începutului epocii Hahlstattului in zona Dunării de
Jos1. Astfel, prin cercetările ample şi metodice din staţiunea eponimă, cercetătorul
amintit a reuşit să deosebească trei faze de
dezvoltare ale culturii Babadag. Prima dintre
acestea reprezintă totodată şi începutul perioadei HaUstattului la Dunărea de Jos. Caracteristica principală a ceramicii din această
fază o constituie "ornamentul compus din
cercuri concentrice, asociate cu ornamente
cîteodată incizate, în prima fază'' 5 • Tot la
Babadag s-a găsit un vas ornamentat cu triunghiuri haşurate 1i. Matedale asemănătoare
se mai cunosc dintr~o descoperire anterioară,
de la Tămăoani (com. Frumuşiţa, jud. Galaţi) 7 .
In ultimii ani o altă descoperire, localizată
în nord-estul Cîmpiei Române, la Sihleanu~ a
adus elemente noi pentru înţelegerea primei
faze a culturii Babadag. Ceramica din aşe
zarea de la Sihleanu este ornamentată cu şi
ruri de linii incizate, triunghiuri haşurate,
şi cercuri in jurul unor proeminente, toate
realizate prin incizie. Aşezarea de la Sihleanu
a fost datată la sfîrşitul epocii bronzului,
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3

7
Fig. 1.

Vinători.

Fragmente ccrarnlce din

aparţinînd unui aspect cultural ră spîndit în
zona judeţelor "Galaţi, Brăila, Buz ău şi Vrancea şi în nordul Dobrogei'', care s-a format
în perioada finală ·a epocii bronzului, din elementele culturilor de stepă i stro -ponti că,
Monteoru şi Tei 9. Ace t aspect cultural face

locuinţa

legătura

I, ·sectorul A (Hallstatt).

între epoca bronzului şi hallstattul
timpuriu 10 .
Materialele arheologice de la Vîn ători vin
să ilustreze pe de altă parte, pe:ntru cultura
Babadag, această legătură genetică între
epoca bronzului şi prima epocă a fierului în
zona amintită.
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Fragmente
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Complexe

aparţinînd

culturii Sîntana de

Mureş

ln sectorul A, pe ~atura nordică a fost descoperită o locuinţă de suprafaţă. Fragmentele ceramice, oasele, provenind de
la bovidee,
suidae,
ovino-caprine~
se
găseau intr-un sol cu multă cenuşă, avind în
secţiune aspect lentilifot"m, i'ar în plan o
formă ovală cu axul mare est-vest. In J>artea
de est s-a găsit o vatră in situ, formată din
lipitură compactă, arsă puternic. In apropierea vetrei s-a găsit un fragment de pieptene
elin os care are mînerul semicilindric, cu capetele albiate şi marginea convexă11 .
Ceramica s-a concentrat în zona cu .cenuşă
care avea o grosime între 5 am la margini şi
25 cm la mijloc.
Cera,mica lucrată la roată, de bună calitate
este din pastă fină, de culoare cenuşie în
spărtură, avind o culoare mai închisă la exterior, însoţită uneori de un luciu metalic,
alteori fiind mată. In ultimUl caz se găsesc
ornamente obţinute din Hnii sgrafitate. Există
şi o ceramică cenuşie compactă care aminteşte de ceramica de tradiţie carpică.
Din punct de vedere al formelor se întîlnesc vase globulare, străchini bitronconice,
sau de la căni cu 'buza profilată drept
(fig. 4/21, 22, 24-26). Fundurile sint inelare
la toate vasele lucrate din această pastă.
Ceramica lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă, de culoare închisă r~rezintă categoria cea mai numeroasă (600fo).
Din această pastă au fost lucrate vase de
formă sferică sau ovoildală, avind fundul
drept, iar gura evazată, cu un profil rotunjit
sau uşor inelat. S-au găsit funduri de la .32 de
vase din această categorie. ln exterior vasele
nu sînt ornamentate, avind doar pete de arsură (filg. 4/1-12).
V asele chiup de mari dimensiuni, cu gura
profilată, de obicei dreaptă, s'int lucrate dintr-o pastă cimentoasă, şi mai rar fină (fără
nisip) (fig. 4/27-29).
Ceramica de import este de factură roman;
şi provine in majoritate de la amfore, sau
de la vase de uz comun.
Amforele sint de mai multe categorii :
1. Amfore din pastă de culoare roz-cafenie
cu pigmentaţie închisă specifică amforelor din
secolul al III-lea.
Profilul mănuşelor este de asemenea similar mănuşelor de la amforele din secolul al
III-lea e.n., cu deosebirea că secţiunea acestora prezintă o creastă mai puţin ondulată,
fapt care poate caracteriza o etapă tirzie a
lor (fig. 4/14~17).
2. O altă categorie de amfore o reprezintă
acelea de tip burduf, din pastă roşie, fără ingredient, cu unele caneluri rare pe corp,
avind gitul scurt, iar mănuşile de asemenea

scurte, cu caneluri longiturlihale (fig. 4/1820). Uneori exteriorul este pictat cu culoare
roşie.

3. Este prezentă şi amforeta, de dimensiuni
cu mult mai reduse faţă de categoriile precedente, fiind lucrată din pastă de bună calitate arsă la roşu, avind pereţii groşi
(fig. 4/23).
Există şi vase de uz comun, lucrate din
pastă fină, vopsite cu culoare roşie. Din
această ceramică au fost lucrate căni, ulcioare, străchini, cu fundul inel,at. S-au găsit
·şi vase lucrate din caolin amestecat cu nisip,
produse in Dobrogea.
Ceramica romană ocupă un procent de
circa 200fo din inventarul ceramic descoperit
in locuinţa de la Vînători.
Menţionăm încă un element important de
tehnică romană, şi anume, un fragment de
căramidă lucrntă dintr-o pastă, mai puţin fră
mîntată, avînd caţ1eluri in diagonală pe una
din suprafeţe.
Există şi un fragment ceramic, lucrat cu
mtna, provenind de la un vas borcan, cu buza
evazată, gitul scurt, co!1pul globular, de factură sarmatică.

Groapa nr. 3, a fost descoperită în sectol'ul B. Groapa are formă de clopot şi întretăia, spre vest, groapa nr. 2, aparţinînd Hallstattului. Conţinutul gropii nr. 3 era format
din cenuşă rezultată de la arderea stufului,
fapt constatat după frunze şi tU!lJpine arse incomplet.
Materialul arheologic este format dintr-un
mare număr de fragmente c~ramice, citeva
bucăţi de sticle şi o mare cantitate de lipitură
de la o vatră cu gardină.
Ceramica locală : O primă categorie o constituie ceramica de bună calitate din pastă
fină, lucrată la roată. Unele vase sint de culoare gri deschis, amintind de ceramica locală,
mai veche, de trndiţie carpică. Alte vase sînt
tot din pastă cenuşie cu suprafeţele interioară şi exterioară negre, uneori avind lustru
metalic sau ornamente sgrafitate.
Din punct de vedere tipologie se pot deduce
două tipuri de vase : străchini şi căni, ambele avind drept caracteristilcă tectonică bitronconismul (fig. 5/1-6).
A doua categorie de ceramică looa:lă o reprezintă oalele borcan din pastă zgrunţuroasă
de culoare închisă care au forma sferlcă, cu
buza evaZ'ată şi rotunji~'i. uneori prezentînd
caneluri exterioare, in spedal pe umăr.
Aceste vase au urme de arsură, fiind probabil
folosite la ,prepararea hranei. Există şi o amforă din pastă cimentoasă care este o imitaţie după cele romane (fig. 5/13).
O altă categorie de ceramică o reprezintă
oala borcan, avind gura mai mult sau mai
puţin evazată, lucrată cu mina, din pastă grosieră purtind urme de ·arsură neagră atit in
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Fig. 4. VinMo,;, Fcogm'"'' """,;" din loownto do ·' col IV o.n. !•cota.· A.) (27, 28, 29-112 din '"'''"'"
naturalii) .
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interior, cît şi în exterior. Pe acelaşi vas pasta
poate avea cu1oare gălbuie, roşie sau cenuşie.
De remaroat că exteriorul are urme de finisare cu mătura, .caracteristică întîlnită la ceramica sarmaţilor.
Ceramica de import. Este reprezentată de
ceramica romană. In primul rînd menţionăm
prezenţa fragmentelor de amfore din pastă
roz gălbuie cu pigmentaţie maronie, specifică
secolului al III-lea e.n. Apoi se întîlnesc fragmente ceramice de la amfore de tip burduf,
cu gura largă, mănuşile scurte canelate longitudinal, iar fundul scurt (tip umbo) (fig. 5/
16-17). O altă categorie o reprezintă amforetele, de dimensiuni reduse, lucrate din
pastă fără ingredient, bine arsă, cu pereţii
groşi, şi fundul ascuţit, specifke secolului al
IV-lea e.n. (fig. 5/18). Sînt şi fragmente de
vase de uz comun, avînd suprafaţa exterioară
acoperită cu vopsea roşie. Alte vase sînt lucrate din oaolin amestecat cu nisip, avînd
gura evazată orizontal şi profilat.
Aşezarea aparţinînd culturii Sintana de
Mureş de la Vînători a fost semnalată în
1970 12 • Această aşezare ocupă o suprafaţă
foarte mare pe podul terasei pe o lungime de
1 km. ConcluziHe anterioare care au rezultat
din cercetarea materialelor perieghetice sînt
confirmate acum de materialele obţinute din
cele două complexe aparţLnînd secolului al
IV-lea e,n. ; ne referim la prezenţa ceramicii
romane care se întîlneşte într-un repertoriu
tipologie numeros. Este important de reţinut
un aspect mai puţin evidenţiat pînă acum, şi
anume, prezenţa amforelor romane. care au
domLn:at in secolul al III-lea e.n. alături de
cele specifice secol ului al IV-lea ('amforeta
şi amfora burduf), găsite in complexe închise.
Este important să mai precizăm că această
puternică locuire se află la 3 km sud de valul
roman TulUJCeşti-Tl'8i·an, fapt ctare pune într-o nouă lumină semnificaţi\a acestuia, in
sensul că funcţionalitatea lui incetase odată
cu retragerea lui Aureli'an.
ln ceea ce .priveşte aspectul culturii Sintana de Mureş in care .predomină elemente
ale civîHmţiei romane, trebuie să amintim că
acesta are o extensiune mai largă, fiind mai
de mult semnalat in sud-estul ţării noastre,
mai ales în zona din apropierea limesului
roman 13.
Inventarul arheologic din nivelul de locuinţe datînd din secolul al IV-lea e.n. are ca
trăsătură specifică dominantă impletirea celor
două componente : dacică şi romană, ceea ce
justifică denumirea ei, daca-romanică, aşa
cum s--a propus recent 1".
Cercetările din ultimii ani de la Pietroasele15 şi de la Radoveanu - Ilfov16 au pus
în evidenţă intensele relaţii ale locuitorilor

de la nord de
332 cînd
tuia17.
după

Dunăre
goţii

cu Imperiul, mai ales
devin federa.ţi ai aces-

NOTE
1

M. Brudiu, Materiale, 9, 1974. p. 513.
I. Gh. Petr0scu. Natu;·a - seria geolcgie-geografie, 17, 1965, 3, p. :JO.
:J M. Brudiu, op. cit., p. 513, fig. 2.
' S. Morintz, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 102-117;
idem, Revist, 8, 1977. p. H64-1488.
5 Idem, Dacia, N.S., 8, 1964, p., 106.
G Ibidem, fig. 6/2.
7 M. Pctrescu-DimboYiţa, SCIV, 4, 1953, 3-4,
~

p. 765-7fi8.
8

N. Harţuchc, StComFucş:mi, 2, 1979, p. 33.

9

Ibidem.

10

Ibidem.

şi Constantin Preda, Necropolele din secolul al IV-lea în Muntenia, Bucureşti,
1966~ p. 140-141.
l2 M. Brudiu, op. cit., p. 524-525.
lJ Maria Comşa, NEH, 3, 1965, p. 28-29.
11 Gh. Diaconu, SCIVA, 30, 1979, 4, p. 547-553.
15 Idem, Castrul de la Pietroasa, în Al. Odobcscu,
Opere, IV. Tezaurul de la Pietroasa Bucureşti,
1976, p. 105.5-1072.
H> Maria Comşa, Pontica, 10, 1977, p. 22, nota 26.
l 7 Ibidem.
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RESULTATS DES RECHERCHES DANS
LA STATION ARCHEOLOGIQUE
DE VINATORI, DEP. DE GALAŢI
(HALLSTATT ET CULTURE
DE SlNTANA DE MUREŞ)
RitSUMit
Sur une terrasse dominant la rive du lac Bra(comm. de Vînători, dep. de Galaţi) se trouve
une station archeologique qui a commence a etre
fouillee en 1979. On y a trouve deux• niveaux d'habitat, dont le plus ancien appartient a la periode
de debut du Hallstatt (culture de Babadag, phase
1). Le materiei ceramique est orne de motifs incises de tradition Sihleanu (aspect culturel de la fin
de l'âge du bronze dans la partie nord~t de la
Plaine roumaine).
Le second niveau archeologique appartient a la
culture daco-romaine du IV" siecle de n.e. (Sîntana de Mureş). Les ensembles fouilles ont livre
de la cerarnique de tradition locale (carpe) et de
tradition romaine, ainsi que des amphores romaines importces, specifiques pour l'epoque.
teş

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Vjnători. Fragments ceramiques de !'habitat I, du secteur A (Hallstatt).
Fig. 2. Vinătol'Î. Fragments cerarniques de !'habitat 1, du secteur A (Hallstatt).
Fig. 3. Vînători. Fragments ceramiques de la
fosse 1. du secteurt B (Hallstatt).
Fig. 4. Vinători. Fragments ceramiqucs de !'habitat du IV • siecle de n.e. (du secteur A) ;
27-29 - 1/2 grandeur naturelle.
Fig. 5. Vînători. Fragments ceramiques de la
fosse 3, appartenant du IV" siecle de n.e. (du
secteur B).
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Necropola din secolul IV şi de la
începutul secolului V e.n. de la BîrladValea Seacă

În campania din 1979 au fost reluate săpă
turile în necropola aşezării de la BîrladValea Seacă, urmărindu-se delimitarea acesteia către periferia sudică, nordică şi vestică.
1n acest scop au fost trasate citeva secţiuni
pe latura sudică, pe axa est-vest şi nord-sud,
secţiuni pe a căror suprafaţă n-au mai fost
surprinse morminte. Pe latura de nord a apă
rut un mormint, ceva mai izolat, impunîndu-se astfel o extindere a suprafeţei necesară
a fi controlată în campaniile viitoare. Pe latura de vest, spre urcuşul pantei, după o relativă îngustare a zonei cu morminte şi o diminuare a numărului acestora, a apărut un
nou grup de morminte care pare să indice
extinderea necropolei în acest sector. Astfel,
în această campanie au fost trasate 20 de secţiuni late de 1,50 m şi adinci de 1,20-1,80 m,
însumînd o supraf.la.ţă de aproximativ 600 m 2•
Pe această suprafaţă au fost de!>'COperite un
număr de 33 noi morminte, toate de inhumaţie, grupate către latura vestică, pe panta
dealului (cu o singură excepţie) unde necropola încă se continuă. Pînă in prezent in necropolă au fost descoperite şi cercetate un
număr de 538 morminte din care 295 de incineraţie şi 243 de inhumaţie. Pe suprafaţa
cercetată au apărut 5 gropi de formă tronconică, cu deschiderea maximă la partea infe1
rioară, toate databHe, pe baza unor fragmente ceramice, în secolul XI-XII e.n.
Din cele 33 morminte noi descoperite, in
groapa tmuia (M 366) nu se aflau oase umane,
ci numai ofi"ande alimentare compuse din
oase de ovi-caprine (juvenil) şi coajă de ou,
cît şi o mărgică sferică de sticlă, de formă
sferoidală. Este vorba probabil, de un mormînt cenotaf, acesta adăugîndu-se altor 5 asemenea morminte descoperite în anii anteriori.
În privinţa orientării, cele_ mai numeroase
morminte sînt dispuse pe axa nord-sud, avînd
schel~tele aşezate cu capul la nord (29 morminte), iar cîteva pe axa est-vest (4 morminte). Un număr de 17 morminte au schele-

tele nederanjate, iar alte 15 au scheletele deranjate din antichitate, fie in intregime
(11 morminte), fie parţi,aJ., în sensul că au
rămas nedeplasaie de pe locul lor iniţial tibiile şi peroneele, uneq:d impreună cu părţi
din membrele superioare, fie numai labele
picioarelor (4 morminte) (fig. 1/1, 3 ; 3/6, 7).
Din cele 17 morminte nederanjtate 15 dispun
de inventar ceramic, iar 2 n-au fost insoţite
de nici un fel de inventar. Cele 15 morminte
cu schelete răvăşite din antichitate sint insoţ.ite de aproximativ acelaşi inventar funerar.
Remarcăm preocuparea, stu:prinsă şi in
anii anteriori, l'a unele morminte oo scheletele deranjate, de a evita dislocarea inventarului funerar depus in groapă atunci cind
acest lucru era posibil. Exemplu tipic in acest
sens este mormintul 532, însoţit de un inventar ceramic reLativ bogat şi wloros (8 wse
din care 7 lucrate la roată, un vas de sticlti,
un pieptene din os etc.), toate aşezate pe un
prag cruţat la săparea gropii iniţiale, in capătul sudic al acesteiJa. La resăpare, cu prilejul deshumării, partea sudică a gropii, pe
lăţimea pragului (acolo se aflau şi ofrande
alimentare) a fost ocolită spre a nu deranja
grupUl de ofrande funerare depuse la inmormintare. Procentul de peste 450/0 al mormintelor cu schelete răscolite in scopuri magicoritualet, l<:'1portat la numărul mormintelor
cercetate în această campanie, atestă o oarecare extindere a acestui obicei către sfîrşitul
sec. al IV-lea e.n. şi începutul celui următor.
Socotim util să subliniem şi un alt aspect
~i anume numărul relativ mare de morminte
prev[1zute cu un prag pe una din laturile
lungi ori p~ capete (5 morminte), cu prag pe
una din laturile lungi şi nişă pe latura opusă
- 3 morminte - (fig. 1/3 ; 3/5 a b) sau cu
praguri pe ambele laturi lungi - 5 moi"minte ~ (fig. 2/4 ; 3/8 a b), reprezentînd procentual 50,300/0 fHţă de totalul mormintelor
descoperite in acest an. Asemenea morminte
reprezintii, din penct ele vedere etnic, după
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Fig. 1. Birlad-Valca Seacă . Mo rminte de inhumaţie :
1 morm lnlul nr. Gl8; 2 morminlul nr. 5l~l; 3 111 0:-'m.!ntul nr. 512; 4 morm intul nr. 511.

toate probabilităţile, oomponenta sarmatică
în necropolele Sîntana de Mureş, cunoscut
fiind faptul că dintre populaţiile care-şi înhumau morţii, numai sarmaţii obişnruiau să-i
depună în gropi prevăzute cu pmguri şi nişe
pe laturile lungi sau cu praguri pe capete
unde adesea se depuneau ofl•ande funerare
de tot felul 2• Faţă de numărul total de morminte, descoperite în necropol~t (inhum :1ţi şi
incine raţi ), elementul sarmatic reprezintă
procentual ceva mai mult de 90fo. Din cele
4 morminte ou gropile orientate pe direcţia
est-vest (toate cu capul la vest), două au
scheletele deranjate din vechime (M. 526 şi
534), iar gropile acestora sînt prevăzute cu
prag pe latura de nord (M. 526) au pe ambele laturi lungi (M. 534). Atît aceste două

morminte c·u scheletele deranjate orientate
cu capul spre vest, cît şi mormîntul nederanjat (M. 527), dispun de un inventar funerar
relativ sărac compus din 1-2 vase şi cite un
cuţit de fier (M. 526 şi 534) sau de o fibulă
de bronz cu piciorul întors pe dedesubt şi o
catara mă de fier puternic dxidată (M. 527).
Mormîntul 538 nederanjat, avînd scheletul
aşezart cu capul la vest nu dispunea de nici
un fel .d e inventar funerar.
În legătură cu obiceiul magico-ritual de a
răscoli scheletele din unele mormint.e de înhumaţie s-a emis teza, potrivit căreia, acesta
reprezintă consecinţa conflictului ideologic
dintre generaţiile tinere convertite la creşti
nism şi cele mai vîrstnice rămase fidele vechilor credinţe păgîne 3 . Conform ace tei teze
pătura trecută la creştinism îşi îngropa morţii
cu capul la vest şi tot a~eştia răscoleau mormintele rudelo:r apropiate înmormîntate anterior, după obiceiul păgîn, cu capul la nord".
Din aceste motive s-a exprimat chiar 'indoiala că ar putea exista morminte orientate cu
capul la vest (creştini) cu scheletele deranjate premeditat (ritual). Faptul că în necropola de la Bîrlad-Valea Seacă au fost de. coperite, pînă la acea tă dată, un număr de
5 morminte orientate cu capul la vest, cu
scheletele deranjate ritual, ca dealtfel şi în
alte necropole vecine, e te de natur, să infirme această teză.-'. Este vorba, cu siguranţă,
de un obi ei magica-ritual practicat atît de
cătr·e cei care-şi îngropau morţii cu capul
la nord, cît şi de către cei care-i aşeZ<au în
groapă cu capul la ve t (creştini ?). Acest
obicei vizind ră colirea, cu precădere a cuştii
toracice şi a cutiei cPaniene (care era zdrobită şi împrăştiată)
neglijîndu-se uneori
restul ~cheletului, îşi are izvorul după opinia
noa ·tră în sincreti mul diferitelor forme de
cult şi ritualuri funerare, ca urmare a închegării unor familii formate din indivizi aparţinînd unor etno uri diferite, în plin proces
de asimilare în ma a populaţiei autohtone
preponderente numerica.
Sub aspectul vîrstei, exceptînd groapa mormîntului cenotaf care după dimen iuni poate
fi socotită a reprezenta un individ adult, alte
22 morminte aparţin tot unor adulţi, iar 8
unor copii mici între 2-6 ani şi alte două
unor adole cenţi. Se poate a ·tfel admite că
mortalitatea d~ăşea 24% la copiii pînă la
vîr ta de 2-6 ani, aceasta mărind u-se la
peste 30070 l'a populaţi•a cuprinsă între 216 ani (procentul se referă la numărul mormintelor cercetate în campania din 1979).
Un alt aspect pe care-1 menţionăm este prezenţa cărbunilor pe fundul gropHor unor
morminte (11), fie că aveau scheletele deranjate (4 morminte), fie nederanjate (7 morminte). Unele dintl'e mormintele cu cărbune
pe fundul gropii, dispuneau de praguri, ori
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Seacă.
mhumaţre

Fig. 2. Birlad-Valea.

mormintul de inh:'maţie nr. 522; 2 groapa nr. 39; 3 mormintul de
nr. 529 ; 4. mormmtul de inhumaţie nr. 515.

praguri şi nişe pe laturile lungi (6 morminte),
unul diJntre ele fiind orientat cu capul la vest
(M. 527). Acest din urmă mormînt prevăzut
cu praguri pe ambele laturi lungi) a avut un
înveliş din ţesătură sau împletitură vegetală,
aşezat peste schelet după ce groapa fusese
u.mplută cu pămînt pînă la înălţimea pragunlor (0,85 m). Acest înveliş vegetal, acoperea
i"I_ltreaga supraf,aţă a gropii, inclusiv pragunle laterale. La oapătul vestic al gropii (în
dreptul capului) învelişul respectiv a fost
aşezat peste o loazbă de lemn aşezată transversaL. care avea aspect de cărbune ca şi cum
ar fi ars inoxid1a nt deşi pămîntu'l nu prezenta
nici un fel de urme de ardere.
52 - Mate!'Jale

şi cercetări

arheologice -

cd. 25

•

*

*

Inven~rul mormintel~ or, relativ bogat, este
format d1n aceleaşi obiecte specifice în general culturii Sîntai118 de Mureş. Astfel, dintre
cele 90 de vase (multe în stare fragmentară
ireauperabile), 25 sînt lucrate cu mîna din
pastă g.rosol!ană şi 65 lia roată din care 51 din
pastă fină, 10 din pastă zgrunţuroasă şi 4 vase
romane de import. Dintre vasele lucrate cu
mîna amin tim ceaşca da-cică fără toartă, din
mormîntul 511 (fig. 4/8) cea din mormîntul
519 deoorată cu canelură în jurul fundului
(fig. 3/4 ; 4/6) şi din mormîntul 526, decorată
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Fig. 3. Bîrlad-Valea Seacă . 1 Iibulă de bronz (M. 520); 2 ceaşcă (M. 526) ; 3 vas (M. 521) ; 4 ceaşcă (M. 519) ;
6 M . 512 ; 7 M . 531 ; 8 a- b M . 53d.
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Fig. 4. Bîrlad-Valea

Seacă. Cerami că:

12

13

1 M. 526; 2, 4, 6 M. 519; 3, 8 M . 511; 5, 10 M. 537; 7, 9
M. 530; 11-12 M. 536.
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Fig. 5. Bil'lad-Valea Seacă. 1. 2, 4 piepteni ele os (1 M. 512; 2 M . 5:l2; -l M . 509) ; 3 pandantiv de
os (M. 53~) ; 5 rotiţă de os (M. 5:36) ; 6 vas (M. 536) ; 7 mărgea de sticlă (M. 366) ; 8 vas (M. 513).

cu alveole realizate cu degetul, dispuse circular în jurul fundului (fig. 3/2 ; 4/1). Mai
menţionăm oal:a din mormîntul 519 decorată
cu butoni conici pe umăr (fig. 4/4) şi castranul de factură nordică (M. 521) cu buza uşor
arcuită spre interior şi marginea dreaptă, îngroşată la interior (fig. 3/3) reprezentată prin

citeva fragmente. In mormîntul nr. 537 apareo oliţă lucrată cu mîna din pastă zgrunţuroasă.
(fără cioburi pisate) decorată cu trei cerculeţe incizate în pasta moale, dispuse pe umăr
(fig. 4/5).
In seria vaselor lucrate la roată din pastă
fină de culoare cenuşie menţionăm cana cu.
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Dintre vasele de import menţionăm amfora
în formă de burdiUf cu diametrul maxim spre partea inferioară din
mormîntuJ. 532 (fi'g. 4/12), pe cea din mormîntul 536, cu corpul piriform alrmgit şi
fundul tronconic inelar. Gîtul aproape cHindric are buza dezvoltată şi eV>azată spre exterior în formă de pîlnie, ou marginea îngustă, dreaptă (fig. 4/13). Pe corp se observă
cîteva caneluri largi, dispuse orizontal, grupate cîte două pe mijloc şi două spre fund.
Pe spaţi'lll dintre cele două benzi de caneluri
orizontale se află o alta de aceeaşi mărime
dispusă în v·a llang, repetată şi la niveLul diametrului său maxim. O altă amforă de culoare găJbuie-cărămi ,zie, de form ă aproximativ cHindrică, cu diametru! maxim la parte
inferioară, face parte din inV>entarul mormîntului 537 (fig. 4/10).
InventaruJ. metalic este format din fibule
de bronz cu piciorul întors pe dedesubt, cele
cu piciorul lăţit, cataramele de bronz şi de
fier, cuţitele de fier etc. Printre obiectele de

gî·t ul stlimt şi înalt uşor trompetiform, cu
toarta masivă, de secţiune circulară, frîntă
n unghi drept, provenind din mormintul 532
(fig. 4/11), cana provenind dintr-un mormînt
distrus de o groapă actuală (fig. 6/1), căni
tele din mormintele nr. 511 (fig. 4/3) şi
nr. 514 (fig. 6/4) cănile cu gura trilobată din
mormintele nr. 513 (fig. 5/8) şi nr. 536
(fig. 5/6). Din aceeaşi pastă sînt lucrate oliţele din mormintele 508 (fig. 6/3) şi nr. 519
(fig. 6/6) ca şi strachina din mormîntul
nr. 519 (fig. 6/2) etc. Apare de asemenea oala
cu două torţi (M. 530), cu gîtu'l relativ scund
~i corpul piriform, cu umerii ridiCiaţi (fig. 4/9)
ală tiUri de un alt exemplar miniatura!, cu
corpul aproape sferic şi gîtul uşor tronconic,
din mormîntul 519 (fig. 4/ 2). În cadrul acestei
pecii mai menţi onăm castrooul-cazan, prevăzut cu două torţi, cu buza lăţită orizontal
la exterior şi la interior din mormîntul 530
(Hg. 4/7) şi pe cel cu trei torţi cu un profil
zvelt, decorat cu rozete, dispuse circular pe
gît, din mormîntuJ. 532 (fig. 6/5).

2

roşi· e-cărămizie,

~
:.·- -··,·-··,_.4

s.

4
Fig. 6. Birlad-Valea

Seacă . Ceramică descoperită

în nect·opolă: 1 M. 53; 2, 6 M. 519; 3 M. 508;
4 M . 519 ; 5 M . 532.

www.cimec.ro

414

VASILE · PALADl!!

,,
'.

•
1

c

JD
;r- , 1: 1_0
2

---L

3

o

1

1

~ 0_(

c

J~

0(

5

~~

~

B~
4

6

7

o o 00
o ooo

o....._

.......-=___ . _,hm;

8
Fi g . 7. Birlad-Valea Seacă. Piepteni de os "?i diverse obiecte descoperite în necro polă.
M. 519 ;'· 2 M 514; 3, 8 M , 509. 4, 6 M . 536; 5 M. 520.

www.cimec.ro

415

N•:cROPOLA. D:S LA BIRLAD-VALEA SEACA

metal amintim şi fibula cu semidisc, de dimensiuni mici; lucr:ată dintr-un metal alb
(fig. 3/1), apărută în mormîntul520 împreună
t"\.1 o monedă din bronz de la Constantius II,
puternic tocită, transformată in medalion
printr-o perforaţie de SUSipendare. Adăugăm
aici un tub de ţinut ace lucret din tablă de
bronz (fig. 7/5) descoperit in acelaşi mormint,
şi arcul unei fibule de bronz indoit sub formă
de inel, apărut printre mărgelele din colierul
mormîntului 536 (fig. 7 /4)·.
Obiectele din sticlă sint reprezentate printr-un vas irecuperabil, probabil o farfurie
sau bol, complet descompus şi numeroase
mărgele formind coliere mai mici sau mai
mari. Dintre acestea menţionăm mărgelele de
culoare maronie de formă sferoidală, decorate
cu cite trei ochi.Juri .de culoare albă, mărgica
coşuleţ din mormintllll 519 (fig. 7/7) ori cea
din mormîntul 366 de formă sferoidală, de
culoare brună decorată cu două dungi circulare albe, distanţate şi o a treia galbenă dispusă in zigmg pe spaţiul dintre ele (fig. 5/7).
Lotul obiectelor din os este format din
piepteni lucmţi ·din trei rinduri de plăci
prinse iri n~turi de bronz, foarte rar din fier.
Unii piepteni au prelungire semicirculară,
mai mult ori mai puţin dezvoltată şi umerii
drepţi (fig. 5/4) sau in formă de şa (fig. 5/2).
Pieptenele miniatură, de fapt pandantiv, din
mormintul 519, are minerul de formă semicirculară şi diSipllne de o per.foraţie transversală la partea superioară a minerului pentru
suspendare (fig. 5/1; 7/1). Pieptenele din
mormîntul 509, are un număr de 23 nituri
tubulare realizate din tablă de bronz, dispuse
după conturul minerului şi ahe 8, ,de aceeaşi
formă şi grosime, dispuse pe două rinduri in
centru, la baza minerului (fig. 5/4 ; 7/2) realizînd, astfel aşezate, un element ornamental
rar intilnit. Cea mai apropiată corespondenţă
din acest punct de vedere, o găsim in exemplarul din mormintul 74 din necropola de la
Sîntana de Mureş 7 • Deosebit de important la
exemplarul din mormintul 509 de la Birktd-----t
Valea Seacă este faptul că miezul din capul
plăcilor cu dinţi formind umplutura dintre
plăcile semicirculare, a fost lucrat din lemn
şi nu din os (corn de cerb) aşa cum se obiş
nuieşte. Inlocuirea cornului cu lemnul in umplutura (miezul) mînerelor la pieptenii lucraţi in trei rinduri de plăci nu ne este cunoscută pînă la această dată, exemplarul respectiv fiind unicat din acest punct de vedere.
La această categorie de obiecte remarcăm
citeva tuburi din femure de pasăre, pentru
ţinut ace de cusut (fig. 7/2, 3, 6), pandantivul
prismatic lucrat dintr-un vîrf de corn de cerb,
decorat pe trei feţe cu cerculeţe şi punct concentrU: (fig. 5/3) din mormintul 536 şi un
pandantiv discoidal, cu gaură centrală, decorat pe ambele feţe cu cerculeţe concentrice

şi punct în mijloc, din acelaşi mormint (5/5).
Pandantivul este lucrat din miezul unei rozete de corn de cerb, el negăsindu-şi deocamdată analogii in c.ultura Sintana de Mureş.
Piese oarecum asemănătoare apar pe teri toriul vechii Rusii, din secolele IX-X, la Kiev
şi Novgorod 8 • In atelierele meşteşugăreşti de
prelucrare a cornului de cerb, datind din seoolul aţ IV-lea e.n. şi inceputul secolului al
V-lea e.n. de la Birlad-Valea Seacă, apar
piese apropiate tipologie însă in curs de prelucrare şi finisare, atestinld obţinerea unor
astfel de piese încă in această perioadă, in
preocuparea meş~ugarilor de aici de valorificare superioară a materiei prime disponibile0.
Din punct de vedere cronologic noile morminte se plasează in sec. IV şi inceputul s~
colului al V-lea e.n. Pentru inceputul secolului al V-lea e.n. pledează cana cu gitul strîmt
şi foarte inalt din mormintul 532 (fig. 4/11).
F'ibula cu semidisc şi moneda-medalion de la
Constall'tius II, din mormintul 520, indică
aceeaşi perioadă tirzie de f'Olosire a necropolei de aici, ca dealtfel şi căni.le ori paharele
de· sticlă şi unii piepteni descoperiţi in campaniHe anterioare10•
In privinţa originii etnice, noile morminte
atestă atît componenţa autohtonă, prin vasele
amintite lucraie ou mina şi la roată de îndelungată tradiţie geto-dacică, cit şi componenta sarmatică, prin mormintele ale căror
gropi dispun de praguri şi nişe. Vasul de tradiţie nordică din mormintul 521 marchează şi
in această campanie prezenţa relativ redusă
a componentei nord-gotice in sinul comunităţii care îşi îngropa morţii in necropola comună.

NOTE
V. Paladt', Mt'mAntiq, 3, 1971, p. 271 şi nota 2 ;
idem, în Materiale şi cercetări arheologice, a XIII-a
sesiune anuală de rapoarte, Oradea,
1979,
p. 256-266; pentru aria culturii Ceraneahov a se
vedea
E. A. Symonovic,
SAMoscova, 1, 1963,
p. 49-60; 1. S. Vlnokun, MIAMoscova, 136, 1967,
p. 154.
2
V. Palade, în Thraco-Dacica, Bucureşti, II, 1980
(sub tipar) ; Gh. Richir, Pontica, 5, 1972, p. 144 ;
N. V. Anfimov, MIAMoscova, 23, 195L p. 111 ;
M. 1. Viazmitina, V. A. Ilinka, E. E. Pokovska,
O. 1. Terenu!';kin, S. T. Kovpanenko, ArhPam,
U.R.S.S., 8, 1960, p. 220, 222 ; M. A. Tihonova,
SAMoscova, 4, 1957. p. 185.
3 E. A. Symonovic, op. cit., p. 54.
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Ibidem.
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Ibidem.
1. Kovacs, DolgCluj, 3, 1912, p. 320, 360,
fig. 103/1 (M. 74).
s S A Iziumova
KSMoscova, 1949, p. ;n.
fig. 2iJ a_:_b.
'
!J V. Palade, Studii şi comunicări privind istoria
civilizaţiei populat·e din România, Sibiu, HJ80 (sub
tipar).
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LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE LA N~CROPOLE DU IV-eme Slf:CLE
ET LE COMMENCEMENT DU V-eme
SIECLE N.t. BlRLADVALEA SEACA
RESUMf:

Dans la campagne de l'annce 1979 ont ·continue
les rechcrches dans la necropole de Birlad - Valea Seacă, datant du !V-eme siecle et le commen:..
cement du V-eme. Ont ete mis au jour 3:1 tombes
d'inhumation. On peut considerer que les recherches dans la necropole de Valea Seacă sont achevees. Ont etc mises au jour jusqu'a present 538
tombes (295 d'incineration et 243 d'inhumation).
Parmi les :13 tombes recemmcnt dccouvertes,
un seul est probablement cenotaph ; dans la tombe
il y avait sculC'ment les offrandes, manquant le
squelette du dCfunt. La plupart des tombes ont
les fosses orientees nmd-sud, les decedcs etant
placcs la tete vers le nord.
. QW!tre tombes ont les fosses orientees auest-est,
dont les squelettes· avaient la tete deposes vers
l'ouesl
Certaines tombes ont les squelettes deranges, de
l'antiquite, tandis que les autres sont intactes.
Parini les tombes dont les squelettes sont intacts, il y a en a deux qui manquent d'inventaire.
Toutes les tombes deragees disposent d'un inventaire ceramique, ct en metal, etc., parfois en· 'etat
fragmentaire. Grâce ·au souct particulier d'eviter
la di~location des offrandes .deposees initialement,
certains- pots en ceramique et d'autres objets n'on
pas ete atteints â l'occaS!ion de la reouverture de
la· foiise' et les eventuels bouleversements des ossements.
Certaines tombes ont le parois oblique, d'un elite
a· un des bouts, ou de chaque cote. D'autres tombes
disposent d'une pente d'un cote et d'une niche du
cOte oppose. Les tombes respectives representent
dans la necropole la composante sarmatique, le
pourcentage de cclles-ci s'<!h~vent il environ 90/o
par rapport au nombrc total des individus qui
son t en terrcs.
L'invcntairc fun~raire compte en general les
memes objets caracteristiques aux nccropoles
"Sintana de Mureş".
On peut distinguer parmi les pots travailles â
la main, la tasse dacique, sans anse, parfois decoree

des alveoles autour du fond, le pot decore de
proeminences coniques, des vases d'une authentique tradition geto-dace. D'ailleurs, le broc a un
anse, le pot â deux anses ou l'ecuelle ă trois (manches) fac;onnee au tour, en pâte fine, refletent la
meme tradition scculaire de la poterie geto-dac~.
La ceramique romaine d'import est tres rcduite,
etant representee par quelques amphorcs, l."OUlcur
rouge b1 ique. Parm.i les objets en metal on peut
remarquer une !ibule a semidisque et une monnaie
en•·bronze du temps de Constantius II transformce
en medaillon, etc.
'
Les objets en os sont representes P'ilr quelques
peignes et quelques pendcntifs pdsmatiques ou
discoidales, etc. Du point de vue chronologique, les
tombcs nouvellement dccouvertes se situent dans
la deuxieme rnoitie du IV-eme siecle notre ere
et le commencement du V-Cme siecle, tout comme
celles de l'annee pre(.-edente.
.
En ce qui L'Oncerne leur appartenance elhnique,
ces tombes mettent en relief, encore une fols,
la presence de la population geto-dacique preponderante, â câte de la quelle on a enterre les representants des ' populations migratoires, ·les
sarmates et les goths.
EXPLICATION DES FIGUKES

Fig. 1. Bîrlad - Valea Seacă. Tombes d'inhumation : 1 tombe n° 518 ; 2 tombe n° 513 ; 3 tombe
n° 512 ; 4 tombe n° 511.
Fig. 2. Bîrlad - Valea Seacă. 1 tombe d'inhurnation n° 522 ; 2 fosse n° 39 ; 3 tombe d'inhwnation n° 529 ; 4 tombe d'inhwnation n° 515.
Fig. 3. Bîrlad - Valea Seacă. 1 fibule en bmnze
(T. 520) ; 2 tasse (T. 526) ; 3 vase (T. 521) ; 4 tasse
(T. 519) ; 5 a-b T. 530 ; 6 T. 512 ; 7 T. 531 ; 8 a-b
T .. 538,

Fig. 4. Bîrlad - Valea Seacă. Ceramique: 1
T. 526 ; 2, 4, 6 T. 519 ; 3, 8 T. 511 ; 5, 10 T. 537 ;
7, 9 T. 530 ; 11-12 T. 532 ; 13 T. 536.
Fig. 5. Birlad - Valea Seacă. -, 2, 4 peignes en
os (1 T. 512 ; 2 T. 532 ; 4 T. 509) ; 3 pendentif en
os T. 536 ; 5 rondelle en os T. 53.6 ; G vase T. 536 ;
8 vase T. 513.
Fig. 6. Birlad - Valea Seacă. Ceramique dccouvei·te dans la necropole : 1 T 53 ; 2, 6 T. 519 ;
3 T. 508 ; 4 T. 514 ; 5 T. 532.

Fig. 7. Bîrlad - Valea Seacă. Peignes en os et
0bjects diYersc dccouvertes dans la nt•cropole :
1, 7 T. 519 ; 2 T. 514 ; 3, 8 T. 509 ; 4, 6 T. 536 ;
5. T. 520.

www.cimec.ro

ŞT.

OLTEANU, V. TEODORESCU, N. NEAGU

Rezultatele cercetărilor arhe~logice
de la Şirna-Prahova

In continuarea săpăturilor arheologice din
punctul numi1t "Fîntîna lui Hirţu", in campania anului 1979 a fost deschisă o nouă secţiune (S. VI) in lungime de 47 m cu scopul
de a se elucida citeva probleme puse de complexele cercetate din secţiunea V (1978),
aflată in imediata apropiere a noii secţiuni.
S-a verificat mai întîi prin deschiderea
secţiunii VI stnatigrafia zonei, care o confirmă in general, pe cea a aşezării, stabilită
prin secţiunile anterioare (S.I., III, IV, V). S-a
reuşit in plus o stabilire mai exactă a raportului cronologic dintre unele faze ale locuirilor din secolele IV-VII, precum şi o incadrare mai strînsă a unor locuinţe din secolele IX-X.
Totodată s-a realizat şi o cercetare pe suprafaţă prin deschiderea a două casete (C 2 şi
C 3), in scopul epuizării investigaţiei unei locuinţe şi a unei anexe de tip Drildu.
Prin deschiderea secţiunii şi casetelor
amintite au fost scoase la iveală, in ordine
cronologică, următoarele complexe arheologice:
După unele sumare vestigii din epoca bronzului (sumare in raport ou cele descoperite
in secţiuni anterioare, fapt care demonstrează
că in zona noii secţiuni din anul 1979 locui- t
rea din epocă: b1·onzului este sporadică), in
două puncte ale secţiunii (caroul 9 şi C5) au
fost interceptate, parţial, două locuinţe datate, potrivit ceramicii şi a două fibule de
bronz descoperite, în secolele II-III e.n. Ambele co~lexe sînt suprapuse de o locuinţă şi
o anexă (contemporane după cum vom vedea
mai departe) din secolele IX-X.
O importanţă deosebită prezintă descoperirea în oarourile 29 şi 30 a unei locuinţe, latura interceptată măsurînd 2,80 m. Locuinţa
a foS't adîncită în pămînt la 0,40 m faţă de
nivelul de călcare medieval. In taluzul estic
al secţiunii s-a interceptat pe jum[ttate un
cuptoraş de utilitate casnică, cruţat in pămîn
tul galben, ce prezenta pe vatrC1 un strat de
pietre de riu, mici şi mijlocii, aşez3.te inten53 - J\T"teriale

şi cercetări

arheologice -

cd. 25

ţionat. Nu s-a putut explica, pînă in prezent,
rostul acestor pietre dispuse pe vatră (poate
ritual !). Ceramica-recoltată din locuinţă prezintă aarecteristicile ceramicii de tmdiţie romană provincială, de culoare roşie, lucrată in
mare parte la roata rapidă, cîteva fragmente
fiind lucl"ate la roata înceată ; sint prezente
de asemenea şi fragmente cenuşii tip Sintana
de Mureş, precum şi puţine fragmente provenite din vase lucrate cu mina. Ţinînd cont
şi de raportul stratigrafic existent, această
locuinţă fiind supmpusă de o alta de tipul
aşa-numit Ipoteşti----Cîndeşti avind drept caracteristică predominrarea masivă a ceramicii
lucrate cu mina, locuinţa cu cuptorul amintit
s.-:ar data in secolele V-VI.
In baza mportului cantitativ dintre eeramica lucrată la roată (rapidă şi înceată) şi ceramioa lucrată cu mina, intre nivelul de locuire din secolele V-VI şi cel din secolele
VI-VII (Ipoteşti-Cindeşti) se interpune un
alt nivel exprimat printr-o ceramică.· lucrată
la roată, dar contaminată vizibil de ceramica
grosieră 1ucmtă cu mîna, fără ca aceasta din
urmă să predomine. Unui asemenea nivel îi
corespund cele două locuinţe intercept".flte in
carourile 14 şi 21-22, ultima avind pe kitura
vestică un mic cuptoraş sau vatră amenajată
din lut fără pietre. Procesul de contqminare
de care am aminţit ar putea constitui un indiciu pentru datafea acestor două·. eomplexe
în prima parte a secoluiui al VI-lea.
Fazei Ipoteşti-Cindeşti îi aparţin o vatră
amenajată din lut pe care a fost găsită o mare
cantitate de ce1'1811Ilică grosieră lucrată cu
mina, avind in pastă cioburi pisate, precum
şi un· cuptor amenlajat de asemenea din lut.
Se pare că ambele obiective aparţin unor locuinţe care n-au fost încă sesizate, ele urmind
a fi eventu:al identificate in campaniile viitoare. Tot acestei faze îi aparţine şi un cuptor de redus minereul de fier amenajat in
pămîntul de Ulillplutură al locuinţei din prima
parte a sec. al VI-lea (carou! 14). Cuptorul de
formă circulară are diametru 1 creuzetu lui de
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b

c
Fig. 1.

Şirna-Prahova.

a

VI (1979) ; b cuptor de redus minereul de fier ; c fragmente ceramicedintr-o locuinţă
datînd din secolele IX-X.
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0,30 m. Pereţii cuptorului prezintă puternice
ar.suri pe o grosime de 10 cm. Creuzetul cuptorului prezenta o crustă de oxizi de fier cu
o grosime de ciţiVta cm pe a1ocuri. Bartea superioară, cuva, nu s-a mai ·păstrat, fiind distrusă probabil cu prilejul scoaterii lupei de
fier şi, de asemenea, in urma cultivării pă
mîntului în decursul vremii. Cuptorul este
de tipul celorlalte 5 exemplare descoperite
în restul aşezării, cele mai multe datînd din
secolele VI-VII. Este de reţinut intensa activitate de reducere a minereului de fier în
aşezarea reSipectivă, practică documentată de
prezenţa în mare cantitate a zgurii de fier
şi în aşezărille din etapele anterioare şi ulterioare, astfel că se poate vorbi de neîntreruptă activitate de valorificare a minereului
de fier în cadrul comunităţilor de viaţă corespunzătoare diferitelor etape evolutive.
UHimul nivel de locuire este reprezentat
de o locuinţă cu anexa sa, din secolele IX-X.
Latura de vest a acestei locuinţe fusese sesizată in campania anterioară prin deschiderea secţiunii V (1978). Două elemente conferă caracter insolit acestei construcţii : marile dimensiuni (5X5 m) şi instalaţia de foc
de dimensiuni, de asemenea, neobişnuite
{2,75 m diametru!). Caseta 2 deschisă ai~i a
adus unele indicii in lămurirea rostunlor
acestei construcţii, dar rămîn, in continuare,
multe semne de intrebare. Construcţia a fost
adincită, iniţial, la 0,30 m in pămînt şi a suferit in decursul vremii o refacere certă. ln
prima fază, in această construcţie s-a amenajat un cuptor de mari dimensiuni, de formă
ovală diJametrul mare fiind de 2, 75 m. Potrivit' vestigiilor descoperite, a resturilor de
bucăţi de chirpic din peretele cuptorului,
acesta avea o boltă ce era susţinută, la o
asemenea deschidere, de un perete median
dispus pe diametru! lung al cuptorului, avind
o lungime de 1,20 m şi o grosime de 20 cm,
tot atit cit măsura şi grosimea pereţilor cuptorului. Bolta şi pereţii cuptorului fuseseră
realizate printr-un cofraj de inele ale căror
urme se regăsesc in chirpicul pereţilor. Gufa
cuptorului se aflia în partea de nord-est a
locuinţei, in faţa ei amenajindu-se o groapă
cenuşar (0,80 m diam.) in care s-a depus o
mare cantitate de cenuşă de o grosime de
25 cm. Nu ştim, deocamdată, ce rol funcţio
nal acvea cuptorul. Potrivit cantităţii mari de
vase fragmentare şi intregibile păstrate, despre care va fi vorba mai departe, pare a fi
vorba de un cuptor de ars ceramica, deşi pe
vatra cuptorului, bine arsă, nu s..au găsit in
general resturi ceramice, oum ar fi fost de
aşteptat d:acă dezafectarea cuptorului s-ar fi
produs in timpul unei încărcături. O altă ipoteză• de lucru ar fi cea care ar conferi cup.torului un rol de utilizare casnică, deşi ma-

rile dimensiuni ale acestuia nu concordă cu
necesităţile de hrană ale unei singure familii.
Afară de cazul în care acesta deservea mai
mtilte familii din cadrul comunităţii respective.
Se pare că intreaga construcţie a suferit la
un moment dat un incendiu, după cum probează bucăţile de bîrne carbonizate prăbu
şite pe vatra cuptorului şi mar~a cantitate
de cenuşă şi de pămînt negru-cenuşos depus,
după care construcţia s-a refăcut, amenajindu-se peste groapa-cenuşar a cuptorului un
pat de pietre pe o suprafaţă de 1,30 X 1 m
peste care s-a construit un pietrar din pietre
mari de 1iu. Nu s-a putut însă stabili raportul cronologic dintre acest pietrar şi cuptorul
amintit, adică în ce măsură cuptorul a mai
funcţionat sau nu. După toate probabilităţile
acesta a incetat să mai funcţioneze.
Pe intreaga suprafaţă a construcţiei S-'a
aflat o mare 1cari.titate de fragmente ceramice,
de mari dimensiuni (mergînd pînă la jumă
tate de vas) precum şi vase intregibile. Au
fost întregite pînă în prezent un număr de 7
vac;e - (oale-borcan) - , multe aitele fiind
întregibile pe jumătate. Vasele sint lucrate în
mare parte la roata rapidă, altele la roata inceată, avînd pe fund
diferite ştampile de
forme şi dimensiuni in general cunoscute.
lnălţimea vaselor intregibi1e- variază intre
20 şi 30 cm, diametru! gurii intre 13 şi 25 cm,
iar diametru! fundului între 10 şi 15 cm. O
formă puţin obişnuită este cea bitronconică
accentuată, pe care o prezintă unul din vasele întregi te.
Decoraţia este deosebit de bogată şi variată, constind în valuri simple şi multiple, în
benzi de valuri combinate cu striuri sau
benzi de linii verticale ce îmbracă intreg corpul vasului. La unele vase asemenea decoraţie este expusă in registre demarcate prin
caneluri pronunţate. Unul din vase prezintă
decoraţia de val pe buza inferioară, fapt rar
intilnit în general la o asemenea ceramică.
De remarcat că părţi mari din vase intregibile au fost descoperite în construcţia anexă
(cu laturile de 1,50 mx2,80 m) care a servit,
ulterior dezafectării ei, drept groapă de depnneri a resturilor menajere, situaţie care
demonstrează contemporaneitatea acesteia cu
construcţia de mad dimensiuni despre care
am vorbit mai sus. Fiind un complex închis,
s-a putut astfel determina marea varietate a
formelor arhitecturale şi decorative ale eeramicii complexului ce se chltează in secolele
IX-X. Din analiza formelor ceramice reiese
că unele tipuri ceramice cunoscute a fi specifice perioadei de la finele secolului al
VIII-lea, persistă cu destuJă insis-tenţă a fi
folosite şi in secolele IX-X, alături de noile
tipuri specifice perioadei de sfîrşit de mileniu. Pe de altă parte, se demonstrează că o
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ŞT.

locuinţă sau construcţie a avut
lungă vieţuire, de cel puţin două generaţii

asemenea

o
in
cazul nostru, infirmîndu-se astfel teoria caracterului de scurtă durată a locuinţelor din
această epocă.

Se poate afinna in încheiere că rezultatele
obţinute in campania arheologică
a anului
1979 la Şirna îmbogăţesc şi completează sensibil cunoştinţele noastre de pînă acum privind istoria primului mHeniu al e.n., aducind
noi precizări in problema fundamentală a istoriei României : cea a formării poporului
nostru.

LES RESULTATS DES RECHERCHES
ARCHEOLOGIQUES DE ŞIRNA
PRAHOVA
Rt=:SUMI=:

Les recherches effectuees ă Şirna ont identifie
un habitat inlnterrompu entre les r" -III" siecles
et les x•-xr • siecles de n.e. Ont ete mises. au jour

OLTEANU, V. TEODORESCU, N. NEAGU

des habitations du u•-nr e siecles superposees
par des huttes du V •-vi • siecles. D'autres. habitations apartient aux niveaux posterieures (Vl"-VII"
et VIII "-IX" siP.cles).
On a decouvert un riche inventaire (poterie,
fibules, couteaux en fer, fusaioles en terre cuite,
etc.), des fours menageres et • des fours pour la
reduction du minerais ferreux.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Şirna-Prahova a section VI (1.979)- vue
generale; b four pour la reduction du minerais
ferreux; c fragments ccramiqucs d'une habitation
du IX •-x• siecles.
Fig. 2. Şirna - Prahova. Fragments ccramiques
d'une habitation du IX • -X" siccles.
Fig. 3. Şirna - Prahova. Fragments ceramiques
d'une habitation du rx·-x· siecle5.
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Săpăturile arheologice
de la Băleni-Români
Jud. Dimbo-vita

Aşezarea prefeudală numărul unu de
la
Bf1leni-Hnmâni •, punctul ,,Plantaţie" a fost
descoperită încă în 1973 şi cercetată parţial••.
In 1974 şi 1978 au fost continuate cercetările
de>limitindu-se limitele sud-estice şi sud-vestice, precum şi centrul aşezării ; s-au descopelit un număr însemnat de complexe (locuinţe, cuptoare de ars oale, cuptoare menajere, vetre libere, gropi menajere) datind
din prima epocă a fierului, secdleJle III-VII
e.n. şi secolele XIII-XV. Cele 26 de ~ocuinţe
descoperite pînă în 1979 se grupează cronologic astfel : un sernibordei de la sfirşitul primei .virste a fierului, trei semibordeie din secolele III-IV e.n., 19 locuinţe de suprafaţă
uşor îngropate în pămînt, datînd din secolele
V-VII e.n., două semibordeie din secolele
XIII-XIV şi un bordei din secolul .al XV-lea.
Cercetării~ arheologice efectuate in 1979
au avut ca obiect1v investigarea zonei centrale a aşezării prin continuarea secţiunilor
proiectate încă in 1978. In acest scop a fost
trasată secţiunea S XA de 2 X 50 m orientată
NE-SV, reprezentind continuarea secţiuni
lor S VIII ·şi S X din 1978. In S XA, in carouriie 4-8 a fost surprinsă o platformă intermitentă de chirpic şi un cuptor
menajer.
Pentru delimitarea complexelor surprinse a\f
fost trasate casetele C2 (6,50 X 5 m) şi C3
(5 X 3 m) paralele cu S XA. ln continuarea
casetei C 2 şi paralelă cu S XA a fost trasată
secţiunea S XII de 2 X 33 m. Concomitent a
fost deschisă caseta C1 de 7 X 6 m orientată
NE-SV (limita nord estică a aşezării) pentru degajarea unui cuptor de ars oale parţial distrus cu ocazia excavălii unor cantităţi
însemnate de pămînt pentru grădinile personale ale sătenilor.
In cele ce urmează vom face citeva refeliri
succinte asupra stratigrafiei care se prezintă
astfel : sub stratul vegetal, cu o grosime care
vari~ză intre 0,22-0,25 m se află stratul de
cultură, negru închis, pigmentat cu bucăţele
de cărbune şi chirpic. Despre un strat de eul-

tură propriu-zis aparţinînd perioadei pred'eudale sau celei preistorice nu se poate vorbi.
Stratul de cultur.ă, intermitent, cu materiale
arheologice din perioade~e amintite, variază
între 0,35-0,55 m. In secţiunea S XA la
-0,30 m au fost surplinşi in carourile 5-8,
pereţi prăbuşiţi ai unei locuinţe ha.'liJ.stattiene,
fără să se poată delimita şi preciza conturul
decît in funcţie de răspîndirea chirpicului.
Sub platforma de chirpic şi in special in caseta c2. unde s-au surprins deasemenea părţi
din peretele prăbuşit al locuinţei au fost
descopedte fragmente ceramice de factură
haUstattiană timpurie care permit incadrarea
locuinţei in di<;cuţie intr-un orizont pre-Basarabi. O altă locuinţă din aceeaşi epocă a
fost descoperită in casetele C 2/C3 , sub cele
două semibordeie prefeudale, suprapuse, care
prezintă o formă rectangulară
cu oolţurile
rotunjite, avind in colţul sudic o vatră simplă de formă ovală. Materi'alele descoperite
sint sporadice, complexul fiind deranjat de
locuirea prefe'Udală. Tot in S XA in caroul 15
la -0,50 m a fost surprinsă o groapă hallstattiană de formă tronconică, din care, in afară
de oao;e calcinate şi fragmente de lipitură de
vatră a f05t recoltată o cantitate însemnată
de material ceramic. Aceste din urmă elemente prin forme, decor şi tehnică de lucru
permit incadrarea complexului in discuţie in
Hallstatt D. Acestei perioade ii aparţine şi un
alt complex descoperit tot in aceeaşi secţiune
în C'arourile 24-25.
Cele două locuinţe hallstattiene timpurii,
prin inventarul lor se încadrează intr-o etapă
tîrzie a Hallstatt-ului timpuriu şi se leagă de
orizontul canelat de tip Popeşti, Suitana, ş.a.
Cele două complexe haUst attiene tirzii se
pot paraleliza cu prima fază a necropolei de
lo Ferigele, fără ca materiaJele să se identifice cu cele din necropola menţionată. In
funcţie de acest paralelism, materialele noa~
tre pot fi datate in sec. VII-VI i.e.n.
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Fig. 1.

B ă leni-Români.

Planul

Locuirile prefeudale reprezentate de locuptoare, vetre, gropi · menajere, din
punct de vedere stratigrafic se plasează tot
în stratui cenuşiu negru, propriu şi celorlalte locuiri. Amenajările, destul de intense,
proprii locuiri~or din secolele V - VI-VII
pornesc în geneDal de la mijlocul stratul ui,
rele'Vind locuiri de durată . şi relativ dense,
fără însă ca acestea să determine o schimbare

cuinţe,

săpăturilor

executate in 1979 .

a stratultli de cultură. Prezenţa locuirii din
secolele V - VII se man_i festă. prin amenaj ări
propriu-zise şi nu prin exi stenţ a maLrialului
arheo·logic în strat (prin depunere co ntinuă).
In secţiunile şi oasetele efectuate în acest
an au fost surprinse patru locu inţe de tipul
semibordeie. Locuinţ.a 28 . surprinsă în
S XA/C<_l--C3 işi are nivelul- de pornire al
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Fig. 3.
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Băleni-Români.

gropii la -0,64 m faţă de nivelul actual de
călcare şi se adînceşte cu numai 0,25 m f<\ţă
de nivelul antic reprezentînd mai de grabă o
locuinţă de uprafaţă uşor îngropată decît un
semibordeP. Această locuinţă suprepune
aproape în întregime şi deranjează un semibordei (L. 29) care se adînceşte cu 0,55 m faţă
de nivelul vechi de călcare (fig. 2). LO'cuinţa
29 distruge aproape în întregime o locuinţă
hallstattiană. Locuinţa 28 prezintă o formă
aproximativ rectangulară cu co1ţurile rotunjite, avînd dimensiunile de 3,20 X 3,40. Pe la-

Cuptorul de

ceramică.

tura sudică, în afara conturului ei este boltif
un cuptor as em iinător celor descoperite la
Dukeanca 2, Străuleşti Lunea, B ăneasa "La
S tejar", Ciorelu3 şi altele. Cuptorul, de formă
aproximativ ovală are diametru~ de 1,26 m.
In jurul cuptorului şi pe podeaua lo cuinţei a
fost desc operită o cantitate însemnată de material ceramic. Remarcăm pr eponderenţa ceramicii lucrate cu .mîna, confecţionată dintr-o·
pastă nisipoasă , arsă la negru (fig. 5/ 1-2). In
cadrul repertoriului de forme remarcăm pre-·
zenţa unor vase de factură lavă (tip Praga)'
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Fig. 4.

Băleni-Români. Cerami ă lucrată la
sau cu nl.ÎnJa (locuin ţe1c nr .32 şi 28).

roată

care prezintă analogii cu materialul de ceperit la Piatrn Frecăţei" şi altele. Caracteristidle materialului ceramic (fig. 4/2, 5/3) la
-care se adaugă şi descoperirea Lmei catarame
de bronz cu plăcuţa ovală permite artibuirea
acestui complex sfîrşitului secolului al VI-lea
:şi începutul secolului al VII-lea e.n. Catarama amintită prezintă sensibile analogii cu

1

2

3

Fig. 5. J3ăleni-Români. Ceramică lucra tă cu mîna
(locuinţele nr. 28 ş i 29).

Fig. 6.

Băleni-Români. Ceramică lu cra tă
(locuinţa nr. 32).

cu mîna

exemplare descoperite în U.R.S.S.rl unde sînt
datate în secollele VI-VII e.n. Tot locuinţei 28 îi aparţine un creuzet de topit metal,
de formă cvasi-ci!lindrică, cu cioc de turnare
şi un altul fragmentar.
Locuinţei 29 (de 2,90 X 3,20 m) îi corespunde de asemenea un cuptor săpat în pă
mînt cruţat, cu diametru! de 1,30 m şi înălţi
mea de 0,38 m ; pe podeaua locuinţei a fost
des·coperită o cantit·a te însemnată de cărbune
şi chirpic. Ceramica descoperită pe podeaua
locuinţei şi in apropierea cuptorulrui prin ana1ogii1e pe care le prezintă in cadrul descoperirilor de la Ciureiu, Dulceanca ş.a. poate fi
încadrată în a doua jumătate a sec. VI e.n.
Tot în S XA în carourile 13-14 a fost surprinsă la -0,45 m faţă de nivelul actual o locuinţă din secolele V-VI e.n. distrusă de un
canal de irigaţie. Din puţinele date oferite
de restmile acestei locuinţe s-a putut constata că e te vorba tot de o locuinţă de suprafaţă uşor adîncită (-0,25 m) numerotată
de noi cu L. 31, care în colţul SE avea o vatră
de formă aproximativ ovală înconjurată de
pietre de rîu. In S XA şi în S XII în spaţiul
dintre locuinţe au fost surprinse cinci vetre
înconjurate de pietre de rîu. Pe vetre şi în jurul lor a fost descoperită o cantitate mare de
oase de animale şi colţi de mis treţi, precum
şi un bogat materiarl ceramic, datat în secolele V-VI.
La limita nordică a aşezării, în C 1 a fost
surprins un cuptor tronconic, fără grătar, de
.ars oaJe. In apropierea cuptorului amintit a
fost surprinsă o locuinţă cu un cuptor săpat
în pămînt cruţat. Locuinţa a fost numeretată cu L. 32 şi este tot o locuinţă de suprafaţă uşor adîncită
în pămînt (-0,30 m)
(fig. 3). Secţiunea cuptorului locuinţei indică
o refacere surprinsă la boltă şi la vatră. Materialul ceramic recoltat din locuinţă indică şi
el două faze de existenţă a locuinţei (fig. 4/1 ;
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Fig. 7.

Băleni-Români.

Ceramică

6/1-2; 7/1-4). Din re,laţiile stratigrafice
reiese că groapa menajeră surprinsă în C 1
este contempo:mnă cu cuptorul de ars oale,
amîndouă complexele fiind posterioare locuinţei 32, datată în secolele V-VI e.n. Materialul descoperit în cuptorul de ars oa[e indică folosirea lui în secolul al VII-lea.

lu

t·ată

J,a LI"oala

rapidă

(locuinţa

nr. 32).

Din datele culese în oampaniiJe anterioare
la care se adaugă şi cele din această campanie rezultă că, cel puţin în stadiul actual al
cercetărilor, locuirirl.e din secole,l e V-VI se
concentrează în centrul terasei, evoiuînd spre
marginea ei, fără să ocupe pantele, pe cînd
locuirile din seco·le~e VI-VII ocupă şi pantele, evoiuînd pînă în zonele inundabile. De
asemenea s-a constatat că materia>lul ceramic
de factură slavă e concentrează spre limita
sud-vestică a aşezării. In cadrul cullrturii Ipoteşti-Ciureilu-C[ndeşti descoperirile· de la
Băleni ~ndică un aspect zonal propriu nordvestului Munteniei.
NOTE

''·Tot în perime trul comunei Băleni au fost identificate alte trei aşezări prefcudale.
'''' Ţinem să aducem mulţumirile noastre şi pe
această cale tov. Gh. Bichir, S. Dolinescu-Ferche
şi M . Comşa de la Institutul de arheologie Bucureşti pentru smijinul acordat în efectuarea cercetărilor .
•
.
t L. Muscă, Tipuri de locuinţe din spaţiul extracarpatic al Homâniei (secolele V-VII e.n.), comunjcare susţinută la sesiunea Muzeului judeţean
Vaslui, decembrie 1979.
·
2 S. Dolinescu-Ferchc, Aşezările din secolele III
Fig. 8. Bălcni-Români. Creuzet şi cataramă din L. 28.

şi VI e.n. în sud-vestul Munteniei. Cercetările de
la Dulceanca, Bucureşti, 1974, p. 64, fig. 83 ; idem,

Dacia, N.S., 23, 1979, p. 208, fig . 25.
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:J P. Diaconu, in Rapports du III Congres International d'archeologie slave, Bratislava, 7-14 sep-.
tembre 1975, I, Bratislava, 1979, p. 165.
" A. P. Runici, SAMoscova, 4, 1979, p. 239,

On a decouvcrt des habitations partiellement
enfouis dans la tcrrc•, des constructions E'n surface
(datces d'un 'fo.ur), un faur ă potier, des fos!ies menageres et un ri.che inventairE' ('PramiquE'.

l'ig. 5/17-18.

.EXPLICATION DES FIGURES

LES FOUII~LES ARCHEOLOGIQUES
DE HALENI-ROMÂNI
(DEP. DE DIMBOVŢIA)
R~SUM~

Les auteurs presentent les fouilles de Băleni Români, village situe dans le dep. de Dimboviţa,
ou on a decouvert une suite d'agglomeration datees
du premi~r :âge d11 fer, du V-VII siecles de n.e.
et du. XIII-XIV siecles.

Fig. 1. Băleni-Români. Le plan des fouilles
pratiquc'es en 1979.
Fig. 2. Băleni-Români. Les plans des habitations n os 28, 29,, 30 supcrposecs.
Fig. 3. Băleni-H.omâni. Le four a potJier.
Fig. 4. Băleni-Români. Ceramique travaillee
a la main et au taur (habitations n" 5 32 et 28).
Fig. 5. Băleni-Români. Ccramique travaillce
a la main (habitation n'" 28 et 29).
Fig. 6. Băleni-Români. Ceramiquc travaillee
a la main (habitation n° 32).
Fig. 7. Bălcni-Români. Ceramique tl·availlee
au tour rapide (habitation n° 32).
Fig. 8. Băleni-Români. Creuset et boucle de
ceinture (habitation n' 1 28).
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Cercetările

arheologice
de la Dulceanca II

Situată în sud-vestul Munteniei, la 12 km
est de oraşul Hoşiorii de Vede, in apropierea
pîrîului Burdea (afluent al V edei) aşezarea
rurală din veacul VI e.n. cercetată de noi in
satul Dulceanca, se inscrie in ansamblul
obiectivelor arheologice ce urmăresc reconstituirea formelor de viaţă materială şi spirituală ale populaţiei locale romanice cape a
locuit spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre intr-o etapă timpurie a procesului de etnogeneză.

•

• •
ln punctul Dulceanca II au fost identificate două niveluri arheologice : primul nivel este reprezentat de aşezarea La Tene getodacică ale cărei locuinţe se grupează spre jumătatea sudică a unui grind inconjurat de
lunea inundabilă a pitiului Burd-ea. Din aşe
zarea La Tene, care se remarcă prin densitatea locuirii intr-un spaţiu destui de limitat, au fost degajate bordeie recbangu1are sau
aproape ovale, locuinţe de suprafaţii. avind
pereţii acoperiţi cu un strat foarte gros de
lipitură de lut, gropi "rituale" (?) conţinînd
cite un vas de proporţii mari şi gropi de provizii. Unele bordeie au o groapă adîncă in
mijlocul podelei aşa cum apar şi in unele
bordeie aparţinînd dacilor liberi din veacul
III e.n.
Materialul arheobgk descoperit in bordeie1e geto-dacice este format din ceramică
(lucrată cu mina şi la roată) in care este reprezentată. o gamă variată a formelor "clasice" La Tene, cuţite de fier ş.a.
Tipo·logia cemmicii încadrează aşezarea La
Tene la sfîrşitul veacului II şi inceputu-l veacului I i.e.n.
Cropalogia absolută este fixată de o monedă de bronz argintat de tipul Inoteşti-Ră
ooasa (identificată de Mariana Chiţe-;;cu
SCIVA, 30, 1979, 4, p. 501-506). Acest tip
monetar a fost emis în perioada premergă
toare formării statului dac centralizat din

vremea lui Burebista. Categoria monetară a
acestui tip a intrat in literatura de specialitate sub denumirea de "Inoteşti-Răooasa",
fiind considerat ca ultima emisiune dacică de
tip macedonean, aproximativ din perioada
anilor 88-80 i.e.n. Ca arie geografică tipul
monetar "Inoteşti-Răcoa<:a" se întinde pe o
suppafaţă ce leagă centrul Cîmpi·ei Române
cu sudul Moldovei (aşa cum a stabilit
C. Preda) şi corespunde unei zone intens
populate cu aşezări getice, indicind prezenţa
în acest teritoriu a unei formaţiuni politice
getice anterioare statului centralizat condus
de Bu1·ebista. Aceasta ar indica in acelaşi
timp deplasarea puterii ge1ti•ce din Cîmpia
Română spre zona de nord-est a Munteniei
la inceputul veacului I i.e.n. sau o unificare
politică a geţHor din Cîmpia Română cu cei
din partea Siretului Inferior, care va favoriza
ap:Ji procesul unificării generale a geto-dacilor de către Burebista.
Moneda getică de tip Inoteşti-Răcoasa a
circulat pînă in primele două decenii ale
veacului I i.e.n. fiind înlocuită în aceac;tă
zonă şi în toate teritoriile locuite de getodaci, cu denarul republican roman, de circulaţie universală.
Mariana Chiţescu,

in studiul recent apărut
(citat mai sus) p. 504, consideră că întreaga
arie de răspîndire a acestei m:mede (Poiana,
Cîndeşti, 13arboşi, Cîrlomăneşti, Pvpeşti, la
care se adaugă descoperirea de la Duk~;mca
Il), conc;tituie teritoriul formaţiunii statale
g.~tice din care Burebista a p:)rnit acţiunea
de unificare politică a poporului geto-dac în
anii 73-72 î.e.n.

•

•

Aşezarea din veacul VI e.n. din punctul
Dulceanoa II suprapune stratigrafic aşezarea
La Tene, depăşind-o pe aceasta din urmu ca
intindere, deşi locuinţele din veacul VI e.n.
sint mult mai distanţate unele de altele.
Acestea prezintă trăsăturile comun·~ tuturor
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aşeză!'ilor contemporane de la sud de Carpaţi şi anume : aglomerare in care se grupează. in medie 20 de locuinţe (uneori numărul poate fi depăşit, după cum poate fi şi
mai mic). Sînt neintărit, făcea parte dintr-un
şir de a.~zări ce îşi aveau sălaşul pe terasele
rimilor la distanţe de 1 km - 1 km 1/ 2 unele
de altele. Locuinţele fonnează uneori un nu-

eleu central mai aglomerat inconjurat de
locuinţe dispuse fără o ordine oarecare (Dulceanca II, Ciure·l, Străuleşti) alteori sînt dispuse in şiruri paralele (Dulceanca I).
La Dulceanca II tipul de locuinţă este exclusiv bordeiul parţial ad[ncit, rectangular,
cu suprastructură de lemn, lutuială şi stuf,
care se sprijină uneori pe pari de lemn îngropaţi, alteori pe tălpi. Treptele de intrare
.,înt la interiorul locuinţei dar adeseori se
găsesc la exterior, determinind astfel a~ău
garea unei prelungiri a acoperişului (1 doi
pari suplimentari pentru protejarea ihtrării.
Cuptoarele sint amenajate intr-un bloc de
pămînt cruţat in colţul încăperii, detaşat pe
una sau două laturi de pereţi. Aproape toate
cuptoarele au deasupra tăvi de lut groase
peste care se depun de obicei vălătuci sau se
înmagazinează inventarul ceramic al gospodăriei. Unele bordeie mai au cite un cuptor
secundar scobit intr-anul din pereţi. Aceste
tipuri de cuptoare (ne referim la primele)
sînt caracteristice aşezărilor din Cîmpia
Română ; in teritoriul de interferare a cîmpiei
cu subcarpaţii se foloseşte cuptorul din pietre de riu (Tirgşorul Vechi, Budureasca,
Băieni, Romani).
Anumite trăsături privind morfologia locuinţelO'I· şi inventarul ceramic
ne permit
să avansăm ipoteza că locuitorii aşezării de
pe terasa joasă a Burdei, Dulceanca I distrusă de incendiu s-au transformat şi şi-au
reconstruit aşezarea la 1 km jumătate, la
punctul pe care noi l-am denumit Dukeanea
Il, alegind ca loc un grind inconjurat de
lunea Burdei ce oferea vecinătatea zonei
împădurite, apă şi păşune. Transformarea f
aşezării spre sud-vest, inaintind
pe terasa
joasă constituia soluţia cea mai bună pentru
agriculturii şi crescătorii de vite, deoarece
trcmsferul spre nord, unde se afla terasa
înaltă ii depărta de apă şi de luncă.
Aşezarea de la Dulceanca II datează de la
mijlocul veacului VI e.n. şi a luat sfirşi't
printr-un incendiu ce a avut loc probabil
in timpul verii, surprinzind cuptoarele folosite ca loc de depozitare al va'3elor, care erau
puse în ordine atit in interiorul aces·tora cit
şi pe tăvile de deasupra.

S-au găsit cuptoare pentru coptul piinii,
izolate in afara locuinţe-lor.
Cu două s·au trei excepţii, toate bordeiele
erau curăţate şi inventarul casnic inmagazinat in cuptoare. Nu vom mai insista asupra
categoriilor ceramice, elementelor de cronologie, factorilor economici, deoarece este cunoscut că aceste elemente, in totalitatea lor,
converg spre atribuirea culturii materiale din
veacurile VI-VII e.n. de la sud de Carpaţi
unei popul·aţii romanice, latinofone cu substrat cultural daco-roman, deci o cultură romanică.

Studiindu-se evoluţia civilizaţiilor de tip
rural s-a constatat că nici o schimbare esenţială in aspectul ei nu lasă să se întrevadă o
intrerupere bruscă, sau modificare structurală ca efect al intervenţiei elementelor alogene ce au intervenit la Dunărea de Jos in a
doua jumătate a :veacului VI e.n. - slavii şi
avarii. Dimpotrivă, cercetările noastre descoperă surse materiale ce relevă prosperitartea
comunităţilor rurale autohtone la nordul Dunării in veacul VI, potenţialul economic
şi
cultural al acestui teri·toriu anat in regimul
obştilor de agricultori, crescători de vite şi
meşteşug ari.
1) Dovezile arheologice, 2) descope·ririle
numismatice, 3) opera de restaurare a centrelor urbane şi fortificaţiilor de pe ambel'e
maluri ale limesului Dunării de Jos, ridicarea de noi centre urbane şi religioase in sudul Dunării devin tot atitea mărturii ce
atestă că din a doua jumătate
a veacului
V e.n. viaţa pe teritoriuil de la srud de Carpaţi s-a desfăşurat intr-un contact neintrerupt cu lumea provinciilor romane din sudul
Dunăiii şi că acelaşi proces istoric şi-a pus
amprenta atît asupra provinciilor bizantine
cit şi a teritoriului rurallatinofon din nordul
Dunării.

LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
DE DULCEANCA II

Le site de Dulr'{•anca II est represente par
deux niveaux archl~ologiques. Le premier (â partir d'une monni!ie de type Ipoteşti-Răcoasa) remonte a I'epoque La Tene, a Ia fin du ne siecles
av.n.e. et le commencement du I •• siecle, jusqu'au
temps de la r·egne de BurdJista.
Le deuxieme nivC'au est represente par un habitat du VI-e sif>cle n.e. Des hutte partiellement enroui~ dans la terre, des· fours, un nombreux mobilier ceramique<, des ossements d'animaux, sant
des preuves d'unP riche economie caracterisee par
l'elevagC', l'argriculture, lf's metier!>.
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Şantierul

arheologic lzvoare-Bahna

In campania de săpături arheologice din
1979, au fost continuate cercetările in cadrul
şantierului Izvoare-Bahna. Urmărindu-se
evoluţia aşezărilor din epoca formării poporului· român în limitele unei .microregiuni,
respectiv de-a lungul pîrîului Băhnişoar'a, in
zona satelor Cîrligi, corn. Filipeşti, jud. Bacău şi Izvoare-Bahna, jud. Neamţ (fig. 1),
s.,.au efectuat săpături sistematice în două
puncte, respectiv la Cîrligi, pun~tuit "La
Rădi" şi Izvoare-Bahna, punctul "La pod la
Hărmăneşti".

1. Cîrligi-"La

Rădi".

La N-NV de satul Cirligi, corn. Filipeşti,
jud. Bacău, în punctul "La Rădi", situat in
stinga pîrîului Băhnişoara, pe terasa înaltă de
50-60 m a Siretului şi pe panta ce coboară
lin spre pirîul amintit, care drenează această
terasă de la vest la est, pe o mare suprafaţă
~e găsesc resturi de cultură materială din diverse epoci istorice.
Atenţia ne-a fost reţinută de faptul că prin
repet•atele periegheze din ultimii 7-8 ani, în
această zonă, au fost culese de la suprafaţă
numeroase fragmente ceramice oare atestau o
locuire din secolele II-III e.n., precum şi din
secolele IV-V e.n.
Cum punctul "La Rădi" (fig. 1/2) se află
situat la circa 1,5 km nord-est de cunoscuta
aşerzare din secolele VI-IX de la IzvoareBahna, punctu[ "La pod la Hărmăneşti",
(cf. Carpica, 6, 1973-1974, p. 55-76 şi Carpica, 10, i978, p. 205-252), ne-am pr8pus
efectuarea unor săpături sistematice in acest
loc, prin ale căror rezultate să intregim imaginea asupra evoluţiei comunităţilor autohtone,
din aceasrtă microregiune, de-a lungul unei
epoci istorice mai mari, respectiv din ~e:o
lele II-III e.n. pînă in seoolele VIII-IX e.n.
Un sondaj ele informare, constînd in săpa
rea unei secţiuni (S 1 ), cu dimensiunile de

50X 1,50 m, efectuat in 1978, a confirmat
in acest punct, a unor reSJturi de
cultură materială din comuna primitivă
(Hallstatt şi Latene), precum şi din secolele
II-III şi IV-V e.n.
In 1979, au fost continuate săpăturile la
CirHgi. Au fost săpate mai intii trei secţiuni
inspre marginea de S-E a zonei in care la
suprafaţă apăreau fragmente ceramice. Sără
cia materialelor ceramice din secţiunile S II
şi S 1 v. ne determină să apreciem că in
această porţiune de teren se află limita de
sud-est a locuirii din veacurile II-III şi
IV-Ve.n.
Urmărind identificarea zonei intens locuite, la nord-vest de suprafaţa cercetată
prin secţiunile S I/1978 şi S II - S IV /1979,
la 56,50 m a fost săpată o altă secţiUine Sv;
cu dimensiunile de 60 X 1,50 m. In continuarea secţiunii Sv, la sud-vest de aceasta,
după o intrerupere de 5 m, unde se află traseu~ unui drum comunal, s-a traSJat secţiu
nea Sv 1 , iar la sud de aceasta, la 1,50 m distanţă o nouă secţiune Svn.
Prin cele şapte secţiuni, in lungime totală
de 350 m şi late de 1,50 m, a fost investigată
efectiv o suprafaţă de 525 m 2•
existenţa,

Situaţia stratigrafică

In stratul vegetal, arabil, a cărui adincime
în funcţie de panta terenului, de la
0,25 la 0,35 m, se găsesc amestecat~ materiale arheologice aparţinînd unei aşezări carpice (sec. II-III e.n.) precum şi unei aşezări
din sec. el IV -lea, cu prelungiri probabil pînă
la inceputul secolului al V-lea e.n.
Sub acest strat de pămînt negru, urmează
un strat de pămînt cenuşiu, in care se găsesc
materiale din comuna plimitivă, atestind un
nivel Latene şi unul haJlstattian. Acest ultim nive>l arheologic se suprapune direct pe
stratul de pămînt galben.
variază
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1. Aşezarea de /() Cirligi .. La bulţprf"
2.,A!Şezarf!a de la Cirligi.,La Rădi"
3. Aşezarea de la lzvoare-Bahna punctul
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• Secolele IV-V
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Fig. 1. Izvoare-Balma.

Complexe arheologice
Prin săpăturile efectuate în 1979 au fost
puse în evidenţă resturi de cultură materială
din mai multe epoci.
Cel mai vechi nivel arheologic, atestat
deocamdată prin puţine
materiale tipice,
aparţine unei aşezări de la sfîrşitul primei
epoci a fierului (hallstattul tîrziu).
f
Mai concludente sînt descoperirile ce aparţin celei de-a doua epoci a fierului.
In secţiunea S II, caroul 16, în mijlocul
secţiunii, s-a descoperit o urnă de incineratie
al cărei capac a fost distrus prin lucrările
agrico-le. Urna a fost găsită în poziţie verticală, avînd fundul la 0,42 m adîncime, faţfl de
nivelul actual de că1care.
Urna (fig. 2/1 ; fig. 3/1) constă dintr-un
vas de forma unui castron, lucrat îngrijit din
pastă neagră, lus·truită, avînd
fundul mic,
umerii dezvoltaţi, gura largă, cu buza răs
frîntă şi faţetată. Acest tip de vas, atît în ce
priveşte forma, cît şi pasta din care este confecţi.onat, îşi găseşte apropiate analogii
în
descoperirile din necropo-la Latene de la Poieneşti.1

:55 -

Materiale

şi cercetări

arheologice -

cd. 25

Şantierul

arheologic.

Capacul, de forma unei străchini cu gura
largă, s-a păstrat parţial (ftg. 2/5), respectiv
gura străchinii, aflată pe umărul urnei, fundul fiind distrus şi dislo::::at prin lucrările
agricole. Strachina, care a fost folosită drept
eapac, a fo:';t confecţionată tot din pastă neagră, fină, lustruită, avînd buza faţetată. Işi
găseşte

analogii tot în descoperirile de

la

Poieneşti. 2

Urna era plină cu resturi de oase rămase
de la incinerare, pămînt şi cenuşă zgurificată.
Printre resturile de oase incinerate s-au gă
sit o fibulă din fier şi două fragmente din. tJ·-un lănţişor din verigi mici de fier.
Fibula (fig. 2/3 ; fig. 3/2) a fost confecţiona-tă din fier, are corpul uşor curbat şi
lungimea de 0,081 m. Analogii găsim tot în
descoperirile din necropola de la Poieneşti. 3
Aproape de fibulă, s....au găsit două fragmente dintr-un lăn~or din zale (fig. 2/4 ;
fig. 3/3), lung de 0,080 m. Lănţişoml, fără a
fi păstrat în întregime (se vede că ultimele
verigi de la capete sînt rupte), numără 20 de
verigi mici, din fier, circulare sau uşor ovoidale, avînd capete-le apropiate şi diametrele
intre 0,005 şi 0,006 m. Acest Umţişor a îm-
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Fig. 2. Cirligi-La•

Rădi.

Inventarul mormintU!lui din seC<?lele III-II î.e.n.

podobit fibula, după cum ne indică unele
descoperiri de la Poien.eşti. 4
Mormîntu~ de la Cîrlligi pare a nu fi izolat. Menţionăm că în secţiunea săpată în
1978, la cîţiva metri de Mi/1979, s-a găsit un
mic fragment din gura unei străchini negre,
cu buza faţetată (fig. 2/2), fragment care nu
provine din strachina folosită drept capac la
urna di.n M1 , ci dintr-un alt exemplar, folosit drept capac la urna altui mormînt, distrus şi dislocat prin lucrările agricole.

Fig. 3. Cirligi-La

Rădi.

In totalitatea sa inventarul mormîntului
descoperit in 1979 este de factură bastarnică .
Analiza tipologică a inventarului descoperit,
analogiile cu unele descoperiri similare din
Moldova, ne determină să atribuim acest
mormînt unei etape cuprinse între mijll ocul
sec. al II-lea î.e.n. şi inceputul sec. I î.e .n.
Descoperirile de tip bastamic de la Cirligi-La Rădi, vin să precizeze cu mai multă
certitudine limita de SV a ariei de răspîndire
a culturii Poieneşti-Lukru;;evka.5

Inventarul mormîntului din secolele III-II î.e.v
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Un nivel arheologic bine documentat în
de la CîrHgi-La Rădi este cel
<:orespunzînd unei aşezări carpice. Materialele ceramice de tip car-pic apar frecvent la
s uprafaţă, după cum asemenea materiale
s-au descoperit în toate secţiunile săpate, mai
a les în secţiunile tras&te înspre partea de vest
a aşezării. In această zonă, în secţiunea S VI,
spre capătUl! de vest, a fost surprinsă umpilutura unei locuinţe carpice.
Prin deschiderea unei casete, pe latura de
nord a secţiunii, s-a putut S'Urprinde şi dez-s taţiunea

veli, în întregime o locuinţă carpică notată L1.
Locuinţa L 1 (fig. 4), este de tipul
celor
adîncite parţial în pămînt. Nu s-a putut preciza cu certitudine nivelul de călcare, deoarece, prin lucrările agricole, a fost afectat
şi acest nivel. Faţă de nivelul actual de căl
care, podeaua locuinţei se afla la cea 0,951,05 m. In plan orizontal, locuinţa avea o
form ă uşor pentagonală, avînd colţuri[e mult
rotunjite. Podeaua a fos1t doar bătătorită şi
nu lutuită. Pe podea au apărut în mai mulite
puncte resturi d-? cărbuni. Spre latura de

~c~rbuni

~arsură?}

W'tvatrd

~zgură

:?ffom

L,

:Fig. 4. Cir ligi-La

Rădi.

Planul

şi

profilul locuinţei carpice (L1)
3 sol galben ; 4 umplutură.
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vest, pe podea, a apărut o pată de pămînt ars
la roşu, indicind probabil 6 v·atră. Aproape
de lrutura de est, pe o ~idicătură de pămînt şi
pietre, s-au găsit citeva bucăţi mari de conglomerat C!U resturi de zgură.
Ca inventar, în această locuinţă s-a găsit
o mare cantitate de ceramică, fragmentară,
neintregibilă aproape in totalitarte, şi cîteva
obiecte din os, fier şi lut.
Predomină cet•amica lucrată la roată, din
pa<>tă fină, de culoare cenuşie şi roşie, care
reprezintă 66,6o;0 (605 fragmente) din tota:lul
ceramicii aflate in această locuinţă. Din totalul ceramicii lucrate la roată, din pa<;tă
fină, ceramica
cenuşie
reprezintă
65,70fo
(398 fragmente), iar ceramica de culoare roşie 34,3o;0 (207 fragmente).
,
La roată, din pastă fină, de culoare cenuşie sau roşie, au fost co11fecţionate va<>e cu
torţi (fig. 5/2, 5,12) sau fără torţi, (fig. 5/1 ;
fig. 6/5-7, 9; fig. 7/1-2,5), ca forme întîlnindu-se străchini, castroane, cupe, fructiere,
strecrurători, amfore, căni şi vase de dimensiuni mai mari. Majoritatea vaselor au fundul inelar.
Atît pe ceramica de culoare cenuşie
(fig. 5/4), cît şi pe ceramica de culoare roşie
(fig. 5/3,5 ; fig. f!/7), uneori apare un decor
cu motive reaHz-ate·prin lustruire.
In unele cazuri, vasele de cu~oare roşie
(fig. 5/1 ; fig. 6/6, 7), precum şi cele de culoare cenuşie, nu sînt ornamentate.
Ca ornament ,în reHef, menţionăm nervurile de sub buza sau de pe umărul vaselor
(fig. 6/5-6).
Tot la roată au fost confecţionate Şi vase
mai mari de provizie, din pastă zgrunţu
roasă, decora te cu linii drepte şi văluri te.
Această categorie ceramică este atestată în
locuinţa
L 1 printr-un singur fragment
(fig. 5/7).
.
A doua categorie ceramică, cea lucrată cu
mîna, din pastă grosieră, reprezintă 33,40fo
(294 fragmente), din tot-alul ceramicii aflate
in această locuinţă. Se remarcă numeroase
fragmente de vase-borcan, decorate cu brîu
în relief alveolat, dispus în diferite poziţii.
Mai rar apare briul în relief dublu sau triplu.
Sînt prezente şi ceştile cu o toartă, de dimensiuni mici (fig. 5/8 ; fig. 6/8).
Din categoria ceramicii de import, menţio
năm cîteva fragmente de torţi de amforă, lucrate din pa.sfă zgrunţuroasă de culoare alburie sau roz-gălbuie (fig. 5/6, 9 ; fig. 7/3,
4, 6).
Fără a intra în alte detalii, se evidenţiază
faptul ce:i. prin caracteristicile sale, ceramica
din această locuinţă document~ză o etapă
tirzie din evoluţia culturii carpice. 6
A'lături de ceramică, din inventarul acestei
locuinţe fac parte şi dteva obie,cte. Amintim
un ac din os (fig. 6/2) cu analogii în ~escope-

ririle de la Poiana-Dulceşti7, întîlnit însă şi
în aşezările din secole:Ie VI-VII e.n.s şi
un cuţit din fier, de tipul celor întîlnite frecvent în aşezăriJe carpice.
.
Oin lut menţionăm două fusaiole, una. bitronconică (fig. 6/4), iar a doua de formă
aproximativ sferică, decor·ată. cu două linii
perpendiculare realizate din cercuri incizate
(fig. 6/3).
,Pe podea s-au găsit două greutăţi din lut
nisipos, arse puternic, de forma unor trunchiuri de piramidă, avînd baza cît şi partea
superioară puţin rotunjită
(fig. 5/10-11).
Cele două greutăţi prezintă orificii ih partea superioară, precum şi ad1ncituri circulare
la capătu!l de sus. Dimensiunile acestor greutăţi, prima cu înălţimea de 0,17 m, baza de
0,11 X0,115 m (fig. 5/10), iar a doua cu în~ll
ţimea de 0,155 m şi baza de 0,125X0,140 m
(fig. 5/11) ne indică că au fost folosite ca suporţi pentru frigare şi pentru încălzitul locuinţei (supraîncă:l~ite, aceste greutăţi men.ţi
neau căldura în locuinţă).
Tot in locuinţa L1, în partea de sus a umpluturii spre colţul de vest, a fost găsită o
fibulă din ~ier, cu portagrafa. înaltă, piciorul
plat, articvlaţia in sistem de balama şi acul
păstrat· parţial (fig. 6/1). Fibula de la Cirligi, de un tip mai puţin intilnit în complexele din secolul III e.n., îşi găseşte ana:logii
în descoperirile de acelaşi tip de la Tirgşor!l
(fibula din fier, din M1n8, ,datată la mijlocul
sec. al III-lea), OreavuHi şi LichitişenP 1 .
Există unele aşemănări intre fibula de la Cirligi şi fibula din bronz, descoperită in necropole din secolul al IV-lea de la Izvoru.J.12
Pe baza analogiilor amintite, atribuim fibula de la Cirligi mijlocului sec. al III-lea e.n.
Trăsăturile
ooracterislti~e ale ceramidi
descoperite precum şi tipul de fibuqă prezentat ne determină să atribuim locuinţa L1
de la Cirligi-La Rădi fazei iirzii a culturii
carpice, respectiv mijloC'Uilui şi celei de-a
doua jumătăţi a se!C9'lului a'l III-lea e.ri. Desigur că extinderea cercetărilor in anii viitori
va procura noi d'ate pe baza c~rora să putem
preciza atit inceputurile cit şi sfirşitu'l acestei ~ezări. Est'e locul să amintim că pe valea
pîrîului Băhnişoara a mai fo~Jt descoperită o
aşezare carpică. Situată pe temsa din dreapta
pîriulrui, aproape de sa.tul CirHgi, in punctul
"La bu~gari" (fig. 1/1) la circa 2 km est de
staţiunea de la Cirligi-La Rădi, această aşe
zare a fost ·săpată parţial in 1970 1:1. Cu prileju~ acestor săpături au fost deRcoperite
dteva locuinţe cu un inventar caracteristic,
indicînd prezenţa în punctul Cîrligi-La
bulgari, a unei aşezări carpice, aparţinînd
fazei tîrzii a aceSJtei culturi.
La Cîdigi-Rădi, in secţiuni~e din NE staţiunii, aru apărut şi citeva fragmente ceramice. ce indică un nivel de locuire din seco-
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Fig. 5. Cîrligi-La

Rădi. Locuinţa carpică :
cu mina ; 6, 9 torţi

1-5, 7, 9, 12 ce r amică lucrată la roată ; 8
de a~foră; 10- 11 gre utăţi din lut.

www.cimec.ro

cera!llÎcă lu c rată

438

IOAN MITREA

6

Fig. 6. Cirligi-La

Rădi. Locuinţa carpică: 5-7,
1 fib!u.lă ; 2

9 ceramică lucrată la roată; 8
ac de os ; 3-4 fusai.ole.

www.cimec.ro

ceramică lucrată

cu mina ;

439

NTJERUL ARHEOLOGIC IZVOARE-BAHNA

5

~----0,076 _ j
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Cîrligi-~ Rădi. Cerami că

6
din
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Fig. 8. Cirligi-La

Răcli.

1-5

c erami c ă

din secolul al IV-lea e.n. ; 6-7
VIII-IX.

lul al IV-lea e.n. Re·ţin atenţia în primul rînd
cîtEWa fragnnente eeramice, .pt"'lOvenind din
vase lucrate din pastă fină, gălbuie, decorate
cu motive realizate prin incizie şi ştanţar~
(fig. 8/1, 4 ; fig. 9/1, 3).
Aceste motive ornamenta•l e au fost preluate probabil de meştel'ii olari locali (după
cum aotestă şi de coperirile de la Ionăşeni şi
Botoşani, unde au fost transpus e pe ceramică
fină cenuşie) 1\ ele pe cer ami ca neagră, considenată ca un rezultat al unor influenţe
venite din n01·d 1·j. Interesante sînt şi alte
două fragmente ceramice, elin pastă fină,
unul gălbui (fig. 8/2 ; fig. 9/4), iar altul cenuşiu (fig. 8/3 ; fig. 9/2) pe care este redat
acelaşi decor, realizat în tehnica lustruirii.

oerami

ă

din .scoolelo

Au fo t deSICoperite şi fragmente de vase
de provizii, caracteris,t ice sec. al IV-[ea e.n.
Remareăm un ft·agment, mai mare, elin gm1a
unui vas de provizie, lucrat din pastă ciment,
decorat pe umăr cît şi pe buză cu iinii vă.lu
riite, incizate (fi cr. 8/5; fig. 9/5).
Ce<le cîteva fragmente ceramice prezentate
indică cu certitudine un nivei caract€ristic
socolu~ui al IV -lea, respectiv prezenţa în
aces•t loc a unei aşezări din acea vreme.
Şi în acest caz, contin:1area cet1cetărilor
este singura cale care va aduce date noi cu
privire la limitele crono[ogke în care s.e încadrează aşezarea de tip Sîntana de Mureş.
Dacă ft·agmentele c roamice din pa">tă găl
buie ar putea pl,ac;; a începuturHe aşezării într-o etapă tiTil[)urie a cu1ltutii Sîntana de
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Fig. 9. Cîrligi-La

Rădl.

1-5

ceramică

1w·eş 16 ,

4!1

din secolul al IV4ea; 6

cîteva frngmente din fundurile unor
din pastă zgrunţuroasă,
mkroprundLşuri in compoziţie, prezentnnd
n ·te în interior şi cercuri concentrice pe
md, de !!>a desprinderea .cu sfoara, ar putea
ndica o pre'lungire a locuirii de tLp Sîntana
Mureş dincolo de S!firşi:tul secolului
IV-[·ea, respectiv şi în pTimele decenii cle
lului al V ...J.ea e.n.
1se,

confecţionate

Materiale

şi cercetări

arheologice -

cd. 25

ceramică

Menţionăm că

în

dill' secolele VIII-IX.

aşezarea

de 1a CîrHgi-La
fragmente cernmice
din epoca încheierii
procesuilui de formare a p oporului român.
Remarcăm un fragment din gur;a unui vas
lucrat din pastă zgrunţuroasă, decorat cu caneluri şi striuri (fig. 8/6) precum şi un fragment din corpul unui vas boroan, confecţio
nat din pastă cu micropr-und]şuri în compoRădi aJU ·apărut şi eî<teva
ce indică o •aşeZAar:e tirzie
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ziţie,

decorat cu benzi de striuri vălurirte şi
drepte (fig. 8/7 ; fig. 9/6).
Aceac;.tă categorie d.e ceramică, cu analogii
în numeroas'e descoperiri din Moldova, şi în
primui rînd în aşezarea din imediata apropiere de la Izvoare-Bahna, punctul "La pod
le Hărmăneşti", indică existenţa la CirHgiRădi a unei aşezări, care deocamdată poate
fi atribuită, din punct de vedere crono~ogic,
larg, unei comunităţi româneşti din secolele
VIII-IX e.n.

2. Izvoare-Bahna
ln compania 1979 au continuat cercetc"iriJe
arheologice în aşezarea de la Izvoare-Bahna,
din punctul "La pod la Hărmăneşti 17". ln primul rind s-a procedat la dezvelirea locuinţei
L 17 surprinsă parţial în S LIII, din campania
anuJui 1978.
In continuare au fost săpate aHe cinci secţiuni, (S LIV-S LVIII), in lungime totală de
14 7 m, fiecare avind lăţimea de 1,50 m. Suprafaţa investigSită in 1979 este situată la
sud faţă de zona cercetată in ultimii ani (sectorul B al aşezării). Şi în săpăturHe din 1979
au apărut sporadic resturi de cultură materială din comuna primitivă (neolitic tîrziu,
cu~tura Noua (?), Hal1statt tîrziu şi Latene).
ln afara unor materiale ceramice şi citorva
obiecte din bronz şi fier, menţionăm că nu a
fost surprins vreun complex de locuire caracteristic uneia sau alteia din culturi[e din
comuna primitivă amintite.
Din aşezarea din epoca formării poporu[ui
român au fost surprinse şi dezve[ite dbuă ~o
cuinţe, una L18 aparţine aşezării din secole~e VI-VII e.n., a dO'lla L 17 aparţine
aşezării din secolele VIII-IX e.n.
Locuinţa Lts (fig. 10/1) a fost surprinsă
spre capătul de vest al secţiunii S LVI. Prin
deschiderea unei casete a fost delimitat conturul acestei locuinţe, care este de mici dimensiuni, de formă aproximativ dreptunghiuiară, avînd colţurile foarte mult ro,tunjite. Axu~ lung a1 [ocuinţei este de 2,70 m,
iar axul mic de 2,25 m. Podeaua era la circa
1,15 m faţă de nivelul actual de călcare. ln
colţul de nord al locuinţei, a fost dezveiit un
cuptor din lut cruţat, de mici dimensiuni, in
plan orizontal de formă circulară, avînd gura
întărită oe;u pietre, iar in plan vertica'l de
forma 'unui trapez. Cu:pton1J, de forma unui
trunchi de con, avea partea din spate cotlonită în perete1e locuinţei, vatra cuptorului,
arsă la roşu pe o adincime de• 4-5 cm, era
puţin albiată.

In faţa cuptorului s-au găsit cît~va fragmente ceramice şi o fusaiolă de formă uşor
bitronconică. Fragmentele ceramice provin
din vase borcan lucrate cu mina, de factură
autohtonă, caracteristice secolelor VI-VII,

de tipul celor descoperi,te în anii anteriori la
Izvoare-Bahna Un fragment ceramic provine din gura unui vas poros, doar cu început
de buză, caracteristic cu!lturii slave arhaice.
Puţinu~ material ceramic amintit permite
totuşi atribuirea locuinţei L 18 ~ezării
din
secolele VI-VII de la Izvoare--Bahna.
Locuinţa L 17 • Surprinsă parţial in săpătu
rile din 1978, spre capătul de est al secţiunii
S LIII, această locuinţă a fost dezvelită in întregime in 1979 prin deschiderea unei mari
casete, care ajunge pînă in latura de sud a
secţiunii S LIV.
•
Locuinţa L17 (fig. 10/2) -este de dimensiuni
mari, de formă rectangulară in plan orizontal, avînd colţul de nord mult rotunjit, imcalţul de est alungit, inchei111du-se printr-un
cuptor .din lut cruţat, construit in afara perimetn.dui rectangular al locuinţei. Laturi,le
locuinţei erau de cea 3,25 mX 3,85 m. Axul
lung al încăperii, din colţul de vac;t în colţul
de est unde se afla gura cuptorului din lut
cruţat, măsoară 5,35 m. Podeaua, bătătorită,
neregulată, cu mici alveolări, se afla ~a circa
1,40 m-1,45 m faţă de niveiu1 actua1l de
călcare. Ad[ncimea gropii borrleiului, faţă de
nivelul antic de călcare, a fost de circa 1,05 m.
'ln colţul de sud-vest a[ locuinţei s-au găsit
resturile unui cuptor din pietre, construit la
oarecare distanţă de pereţii locuinţei. Vatra
cuptorului era uşor ovoidală, puţin mai ingustă spre gură. Puternic arsă, vatra era
puţin albiată. După felu•l cum erau aşezat•
pietrele de la bază şi din partea pereţilor
păstraţi , ca şi după marea cantitate de pietre
descoperită, se poate aprecia că acest cuptor din pietre, a avut boltă.
ln faţa gurii cuptorului din pietre, ca şi
printre pietrele răvăş~te, s-au găsit numero8ISe fragmente de vase borcan, tipsii şi o
piatră de ascuţit împungătoare.
Locuinţa L 17 , în colţul de est, a avut şi un
cuptor din lut cruţ.at, realizat în afara perimetru~ui rectangu~ar al locuinţei, a'Vind doar
gura spre interiorul acesteia (fig. 10/2). Cuptorul din lut cruţat era de forma unei calate
sferice. Vatra cuptorului, mult suprninăllţată
faţă de podeaua ~locuinţei, ern uşor &biată, de
formă aproximativ circulară, fiind arsă puternic.
ln faţa gurii cuptorului din lut cruţat s-au
găsit mai multe fragmente ceramice, din vase
borcan, decorate cu striuri drepte şi vMurite.
Pe vat1·a cuptorului, 6-au ,găsit mai multe
fragmente dintr-un Va<; care s-a întregit
(fig. 11/2 ; fig. 13/2). '
Tot inspre colţul de est al locuinţei, la
circa 0,50 m de marginile bordeiului, pe podea, s-a descoperit o vatră simplă, din lut,
cu fundul şi pereţii puternic ·arşi. MarginHe
acestei vetre, de formă ovală, au fost întărite
cu citeva pietre. Vatra propriu-zisă era al-
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Fig. 10. Izvoare-Bahna. Planul

şi profilul locuinţelor L
cenuşiu-zgrunţuros; 3 sol

18(1) din secolele VI-VII e.n. şi L 17(2) din secolele VIII- IX e.n.: 1 sol vegetal; 2 sol
galben-brun ; 4 sol galben; .5 umplutură ; 6 vatră; 7 pietre.
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Fig. 11. Izvoare-Bahna. CE>ramici1 din
biată puţin faţă

de podeaua

locuinţei.

Pre-

zenţ·a acestei v-e tre, în faţa cuptorului din lut
cruţat, din ace[aşi co[ţ
de est al locuinţei,

poate provoca unele nedumeriri, în privinţa
funcţionalităţii şi respectiv a accesului la
aceste instJalaţii. Unele observaţii din timpul
săpăturii pe['mit să 1apreciem că vatra simplă
de la nivelul podelei a fost folosită anterior
realizării cuptorUlui din lut cruţat. !n vreme
ce această vatră deschisă prezenta semne de
deteriorare, urmare a faptu[ui că s-a că[cat
peste ea la un moment dat, cuptorul din lut

locuinţa

L 17, din secolele VIII-IX c.n .

cruţat s-a p ăstrat foarte bine, vatra, pe care
s-a afilat şi un vas zdrobit de presiunea pă
mîntullui de-a Jungul secolelor, fiind foarte
bine. conservată.
!n umplutura locuinţei L 17 s-a gă ·it un inventar bogat şi variat. Pe lîngă o mare cantitate de ceramică, asupra ·căreia vom reveni
mai jos , elin inventaruiJ. acestei locuinţe menţionăm :două fusaiole elin lut, una bitronconică (fig. 13/3), iar a do'Uia de fo'l'mă ·uşor
ovoidală IÎn secţiune (fig. 13/4) ; un :împungător din os (fig. 13/7) ; o piatră pentru ascuţit împungătoare ; o cute
elin gresie, bine
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Fig. 12. Izvoare-Bahna.

Cena.mică

din

locui nţa

L17, din secolele VIII-IX e.n.
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şU.efuită; un cirlig din bronz pentru undiţă;
un gravoar (?) lung de 0,091 m, avînd unul
din capete ascuţite, rotund în secţiune iar
ce~ăia:lt lăţit, respectiv dreptunghiular in secţiune, şi cîteva bucă ţi de zgură şi fragmente
de lupe din fier.
După cum menţionam mai sus, în umplutura locuinţei L17 , în special pe podea, în cup-

torul din lurt cruţat, ca şi printre bolovanii
de la pietrar s-a găsit o mare cantitate de ceramică .
Ceramica aflată în această locuinţă, din
punct de vedere al tehnicii de execuţie, se
împarte în d ouă categorii principa~e : ceramică lucra tă cu mîna şi ceramică l•uc'rată la
răvăşiţi

roată.

·.-

.

.

'

,";,

. ..~·.
····:r ···

( t
i

Fig. 13. Izvoare-Bahna.

Locuinţa

L 17, din secolele VIII-IX e.n . : 1-2, 5-6
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Proporţia este aproape
două categorii ceramice.

ega~ă

Cu mîna, din pastă avînd de
pisate în compo ziţie au fost
vase-borcan .(fig. 11/2 ; fig.

ce~le

între

regtlliă cioburi
confecţionate

12/ 1, 4-5 :
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Hg. 13/1 ; fig. 14 2, 4, 5), tipsii (fig. 11 4-5)
şi castroane, U'l tima form ă documentată prin
trei fragm(!nte din marginea. unor asemenea
vase. Vasele borean, de dimensiuni mici şi
mijlocii, sînt ornamentate uneori pe buză cu

____

Fig. 14. Izvoa re-Bahna.

.

~
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.

_:;.,__

-- --

Ceramică

din

locuinţa
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alveole (fig. 12/1, 4 ; fig. 14/2), sau cu crestă
turi (fig. 11/2 ; fig. 13/1 ; fig. 14/4). In unele
caZ'Uri, vasele deoorate cu crestături pe buză
au pe umăr o linie vălurită (fig. 11/1 ;
fig. 13/1 ; fig. 14/1). Menţionăm că fragmentul ceramic cu crestături pe buză şi linie vă
Imită (fig. 14/4) deşi foarte asemănăto~·. mergînd p[nă la identitate sub aspectul decorului, cu vasul .întregit (fig. 11/2 ; fig. 13/1) nu
aparţine acestui vas, ci unui
alt exemplar
foarte asemănător.
Reţine atenţia ornamentul reprezentat
spre fundul unui vas lucrat cu mîna, de factură autohtonă, pe care este redat un decor
constind din două linii perpendicuiare, cu
braţele aproximativ egale, amintind de forma
unei cruci (fig. 12/5 ; fig. 14/5). In .afară de
vase borcan şi castroane, tot la mînă au fost
confecţionate şi tipsiile (fig. 11/4-5), cu fundrul reaativ gros, marginile răsfinte (fig. 11/4)
sau trase puţin spre interior (fig. 11/5).
La roată, din pastă mai bună, au fost confecţionate vase borcan, de mărime mijlocie,
avind gura mai largă decit fundul, buza teşită sau rotunjită,
ornamentate cu striuri
drepte şi vălurite (fig. 12/2, 3 ; fig. 14/1, 3).
Pe fundul unui vas borcan au fost executate, prin imprimare, semne de forma unor
pătrate, dispuse simetric (fig. 12/6 ; fig. 13/5).
Deosebit de interesant atit ca formă cît şi
ca decor este un vas care s-a întregit, descoperit in umplutura locuinţei L 17 (unele fragmente chiar aproape de podea). Vasul ·~<a care
ne referim (fig. 11/1 ; fig. 13/2) este de dimensiuni relativ mari (40,4 cm rnălţime),
corpul ovoidal, cu umerii mult dezvoltaţi, gîtul înalt şi gura mică, terminată printr-o
buză uşor răsfrintă,

îngroşată

şi canelată.

Partea superioară a corpului vasului, respectiv umărul, este ornamentat cu caneluri
largi. Registrul următor ornamentail, plasat
pe partea cea mai dezvoltată ·a vasuh1i, este
format din tJrei linii vălurite, dispuse distanţat. După acest registru, decorat cu linii vă
lurite, urmează pină spre fundul vasului un
ornament format din linii drepte incizate dispuse cîte două, apoi cîte una, cu oarecare distanţă intre ele. Din întreaga suprafaţă a vasului, 62o;0 (circa 2/3 din înălţime) este ornamentat. Vasul prezentat, descoperit în L17,
vine să completeze registrul formelor ceramice din secolele VIII-IX e.n. cu un nou
tip, derivat din forma unor vase de tradiţie
looolă influenţate de ceramica de factură bizantină.

Tot la roată, din pastă
prundişuri în compoziţie,

cu nisip şi microau fost confecţio
nate va6e de dimensiuni mici (fig. 12/7) decorate cu striuri drepte Pe umăr (fig. 11/3),
uneori acest ornament coborînd spre fund,
dincolo de jumătatea vasului.

In locuinţa L 17 este documentată şi categoria ceramicii cenuşii, din pastă fină, printr-un fragment dintr-un vas borcan, decorat
cu caneluri (fig. 14/6).
Exceptind doar vasul descris pe larg mai
sus (fig. 11/1 ; fig. 13/2), care după cunoştin
ţele noastre reprezintă un unicat, toate celelalte forme de vase, atît lucrate cu mîna cit
şi la roată, sint de tipul celor descoperite la
Izvoare-Bahna, in anii a!Ilteriori, şi atribuite
secolelor VIII-IX e.n.ts
Prin descoperirile de la Izvoare-Bahna
din 1979 (avem in vedere mai ales locuinţa
Lr;, cu bogatu[ său inventar), se intregeşte
imagii:lea asupra culturii vechi român~ti din
secolele "III---IX e.n.
Privite in ansamblul lor, cercetările arheologice de pe valea pîrîului Băhnişoara,
din punctele Cirligi-La Rădi şi IzvoareBahna-La pod la Hărmăneşti, vin să completeze cunoştinţele noastre, in parte asupra
nnor etape al·e comunei primiti.ve, dar cu
deosebire asupra mileniului I e.n.
Chiar in stadiul actual al cercetărilor au
fost puse deja in evidenţă o suită de complexe
arheologice, intr-o microregiune favorabilă
vieţuirii comunităţilor autohtone,
pe baza
cărora putem urmări evoluţia acestor comunităţi şi a cuHurii lor materiale din secoleile
II-III e.n. pînă in epoca încheierii procesului de formare a poporul'lli român şi a afirmării culturii vechi româneşti, din secolele
"III-IX e.n.
Această concluzie se constituie şi intr-o
premiză a cercetărilor viitoare care, fără îndoială, vor procura noi date ce vor intregi
tablouJ. evoluţiei culturii materiale şi spirituale şi pe această bază se va ajunge la o cunoaştere tot mai deplină a procesului istoric
din spaţiul est-carpatic al României, dintr-o
epocă de mare importanţă,
atît de controversată pînă nu de mult, dar din ce in ce
mai bine cunoscută in ultimii ani, cum este
aceea a etnogenezei românilor.
NOTE
Radu Vulpe, Materiale, 1, 1953, p. 392, fig. 283.
Ibidem, p. 318-319, 411-412.
3 Ibidem, p. 317, fig. 108 ; p. 318; p. 322, fig. 119 ;
p. 412,, fig. 339/2.
4 Ibidem, p. 410-411, fig. 339/1.
5 M. Babeş, Mem Antiq, 2, 1970, p. 231 ; idem.
Moldova centrală si de norcl în secolele II-I î.e.n.
(Cultura P.oieneşti~Lukasevka), rezumatul tezei d~
dor torat, Bucureşti, 1978, p. 6.
6 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973,
p. 63. 69-70.
.
7 Ibidem, p. 380, pl. 164/13.
s I. Mitrea şi AI. Artimon, Carpica, 4, 1971,
p. 239, 242, fig. 13/4, ; I. Mitrea, Carpica, 10. 1978,
p. 217. 238. fig. 8/12 şi p. 239, fig. 9/9.
9 Gh. Diaconu, Tîrgşor. Necropola din secolele
III-IV e.n., Bucu··eşti, 1965, p. 29. 161, pl. 11/7.
lO I. Mitrea, StComFocşani, 1, 1978, p. 46-47,
fig. 3/1
1

2
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u Ibidem, p. 47, nota 5.
Bucur Mitrea, Constantin Preda, Necropele

12

dtn secolul al IV-lea e.n. în Muntenia, Bucureşti,
1966, p. 72, 326, fig. 185/2. Autorii menţionează
cd "este un tip mai vechi de fibulă" (p. J2).

1a
14

Săpături

I. Mitrea ; materialul este inedit.

I. Ioniţă. ArhMold, 4, 1966, p. 203, fig. 9/1;

p. 207.
15 Radu Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 19361948, 1957, p. 313.
16 1. Ioniţă, op. cit., p. 204.
17 Pentru rezultatele săpăturilor arheologice din
anii 1971-1977, în aşezarea de la Izvoare - Bahna
vezi 1. Mitrea, Carpica, 6, 1973-1974, p. 55-76 ;
ldem, Carpica, 10, HJ78, p. 205-252.
18 1. Mitrea, Carpica., 6, 1973-1974, p. 66-74 ;
idem, Carpica, 10, 1978, p. 220-224, fig. 11-17.
Aici se dă şi o bogată bibliografie pentru ceramica
din' secolele VIII-IX e.n.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE
DE IZVOARE-BAHNA
RESUME
En 1979 on a continue les recherches archeologiques au chantier de Izvoare-Bahna. On a effectue des fouilles dans deux points, c'est-â-dire a
Cîrligi-La Rădi et ă Izvoare-Bahna "Au pont
de Hărmăneşti ".
1. Cîrligi-La Rădi.
Au nord auest du village de Cîrligi, commune
de Filipeştl, departement de Bacău, au point "La
Rădi" (fig. 1/2) on a decouvNt des vestiges archeologiques appartenant aux diverses epoques historiques. Les plus vieilles traces appartiennent ă
un habitat de Hallstatt tardif, documente jusqu'ă
present par peu de materiels tipiques.
Les decouvertes qui appartiennent a l'epoque
Latene sont plus edifiantes. A cette epoque appartient un tombe d'incineration avec un inventaire
relativement riche (fig. 2/1, 3, 5 ; fig. 3/1-3)
tipique pour la culture bastarnique. Conformement
aux traits caracteristiques de l'inventaire decouvert, ce tombe (M1 ) a ete attribue a une epoque
qui s'etend entre la fin du lll-eme siecle av.n.e.
et le II-eme siecle~ av.n.e.
Un niveau archeologique bien documente est
celui qui appartient ă un groupe carpique. De
!'habitat carpique, on a decouvert une habitation
(fig. 4) ou l'on a trouve un riche inventaire forme
de ceramique (fig. 5/1-9, 12 ; fig. 6/5-9 ; fiit.
7/1-6) et quelques objets en fer, en os, et ~n
argile. Les caracteristiques de la ceramique ainsi
que le type de fibule nous determinent de dater
cette habitation dans l'epoque tardive de la eulture carpique, c'est-a-dire au milieu et dans la
seconde moitle du III-eme siecle.
Dans la station Cîrligi-La Rădi on a decouvert des materiels ceramiques (fig. 8/1-5 ; fig.
9/1-5) qui attestent la presence d'un habitat des
!V-eme-V-eme siecles. Le dernler nlveau loyable,
atteste seulement par quelques fragments ceramiques appartient a un habitat roumain des
VIII-eme - IX-eme siecles de n.e.
2. Izvt>are-Bahna

En 1979 on a continue les recherches archeologiques dans le connu habitat de Izvoare-Bahna,
le point "Au pont de HărrnAneşti" (fig. 1/3). Aux
decouvertes anterieures (cf. Carpica, VI, 1973-1974,
p. 5~78 et Carpica, X, 1978, p. 205-252) on a
ajoute une habitatlon, L 1p, du VI-eme et VII-eme
siecles (fig. 10/1) avec un linventaire poure et une
57 - Materiale
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habitation du VIII-eme et IX-eme siecles n.e.
(fig. 10/2) avec un inventaire particulierement
riche .et interessant (fig. 1111-5 ; fig. 1211-7 ;
fig. 13/1-7 ; fig. 1411-6). De l'inventaire decouvert dans l'habitation L 17 retient particulierement
.attention les vases ayant sur le fond un slgne
(fig. 12/6 ; fig. 13/5), un fragment de vase, ayant
imprime un ornement tout pres de sa base sous
forme de croix (fig. 12/5 ; fig. 14/5) ainsi qu'un
vase decore â des cannelets et des stries ondules
d'une forme inconnue jusqu'ă present dans les
complexes archeologiques des VIII-eme et IX-eme
siecles (fig. 1111 ; fig. 13/2).
Le riche inventaire de L 17 vient de completer
l'image sur la vieille culture materielle roumaine
de cet habitat et sur un plan plus large de l'espace
est-carpathique de la Roumanie.
Il faut remarquer que la suite d'habitats etudies
dans la vallee du ruisseau Băhnişoara (fig. 1)
atteste une continuite de vie â travers plusieurs
siecles â partir du II-eme et III-eme siecles n.e.
jusqu'au VIII-eme et IX-eme siecles dans la meme
micro-region.
Grâce â la recherche de ces complexes (les habitats du 11-eme- et III-eme siecles, IV-eme et
V-eme siecles et eventuellement VIII-eme et
IX-eme siecles de Cîrligi-La Rădi ainsi que des
habitats du VI-eme-VII-eme siecles et VII-eme
et IX-eme siecles de n.e. de Izvoare-Bahna ("Au pont
de Hiirmăneşti") on peut procure de nombreuses
donnees qui puissent expliquer· l'evolution de 1a
culture matcrielle et partiellement le processus
historique deroule pendant l'epoque des 11-eme et
III-eme siecles, epoque ou s'est deroule, au fond,
le processus de l'etnogenese des Roumains.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Izvoare-Bahna, Le chantier archeologique.
Fig. 2. Cirligli-La Rădi. L'inventaire du tombe
de 111-eme et II-emel siecles av.n.e.
Fig. 3. Cîrligi-La Rădi. L'inventaire du tombe
de 111-eme et II-eme siecles av. n.e.
Fig. 4. Cîrligi-La Rădi. Plan et profil de l'habitation carpique (L1) : 1 sol vegetal ; 2 sol grisâtre;
3 sol jaune ; 4 remblai.
Fig. 5. Cirligi-La Rădi. L'habitation carpique :
1-5, 7, 9 ceramique travaillee â la roue; 8 ceramique travailee ă la main; 6, 9 anses d'amphore;
10-11 poids d'argi!e.
.
Fig. 6. Cîrligi-La Rădi. 5-7, 9 ceramique
travailee a la main ; 1 fibule ; 2 aiguillon en os ;
3-4 fusaioles.
Fig. 7. Cirligi-La Rădi C.eramique de l'habitation carpiq•le.
Fig. 8. Cîrligd-La Rădi. 1-5 ceramique du
!V-eme siecle de n.e.; 6-7 ceramique de
VIII-IX-eme siecles de n.e.
Fig. 9. Cirligi-La Rădi. 1-5 ceramique du
IV-eme siecle de n.e.; 6 ceramique de VIIIIX-eme siecles de1 n.e.
Fig. 10. Izvoare-Bahna. Plan et profil des
habita1lion .L1R ( 1)
de VI-VII-eme siecles et
L 17 ( 2), des VIII-IX.;E!me siecles de n.e· : 1 sol
vegetal ; 2 sol grisâtre-grumeleux ; 3 sol jaunebrun 4 sol jaune ; 5 remblai ; 6 âtre ; 7 pierres.
Fig. 11. Izvoare-Bahna. Ceramique de l'habitation L 17 de VIII-eme--IX-eme siecles de n.e.
Fig. 12. Izvoare-Bahna. Ceramique de l'habitatlon L 17 , de VIII-E!me-IX-eme siecles de n.e.
Fig. 13. Izvoare-Bahna, Habltation L17, de
VIII-IX-eme siecles de n.e. : 1-2, 5-6 ceramique ; 3...:...4,. 7 objects diverses·
F.ig. 14. Izvoare-Bahna. Ceramique de l'habltatlon L 17 , de VIII-eme-IX-eme siecles de n.e.
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Să păturile

arheologice
de la Gura ldrici-Vaslui

Cu ocazia cercetărilor perieghetice efectuate de Ghenuţă Coman pentru alcătuirea repertoriului arheologic al judeţului Vaslui, au
fost depistate o serie de staţiuni care necesitau o intervenţie prioritară de salvare.
Printre acestea se numără .şi staţiunea arheologică de la punctul numit "La Coşare", situată în marginea de nord-est a satului Gura
Idrici, corn. Roşieşti. Staţiunea în suprafaţă
de aproximativ 15 ha este cuprinsă în bucla
pîrîului Idrici, aVIind forma unei terase joase,
înc'l.inată spre sud şi ceva mai mult spre est.
Marginea sudică a staţi uniii, circa 40 m X
80 m, a fost distrusă de-a lungul anilor de
viiturile pîrîului. Astfel, au apărut în malul
surpat complexe neolitice, prefeudale, gropi
de cereale etc.
In contextul staţiunii s-au descoperit, deocamdată, aşezări de tip Stoicani-Aldeni, Cucuteni, La Time II, secolul a,l IV-lea e.n., secolele V-VI şi VIII-IX. In perimetrul
amintit mai apar şi resturi de locuire din secolele X-XL Sînt informaţii asupra existenţei unei necropole (?) în perimetrul nordvestic al staţiunii (în unghiu~ formet de gospodăriile săteşti) ..
Terenllll staţiunii a fost împărţit (convenţional) în dauă : aproximativ jumătate
din
partea estică constituind sectorul A, dominat,
deocamdată, de neolitic, iar partea vestică,
tangenţială cu gospodăriile
săteşti, constituind sectorul B, dominat, se pare, de secolele IV, V-VI şi VII-IX e.n. (fig. 1).
Atragem atenţia asupra faptului că aproape
întreaga staţiune (total sectorul B) a fost
distrusă prin desfundarea terenului pentru
pepinieră pînă la adincimE~H de 0,70-0,80 m.
Cu acest prilej toate complexe:le aflate pînă
la adîncimea respectivă au fost rC1văşite.
Deşi nu avem o situaţie stratigrafică clară,
totuşi în urma unei atente observaţii rezultă
o succesiune de nive:J:uri culturale, după cum
urmează:

ală

Cel mai vechi nivel de cultură materiaspectului cultural Stoicani-

aparţine

Aldeni surprins în capetele vestice ale secI, II şi IV.
- A doua depunere, mult răvăşită, aparţine C'Ulturii Cucuteni, mai mult fazei A şi
mai puţin fazei A-B.
- Un nivel sporadic, deocamdată, aparţine La Tene-ului II şi corespunde civilizaţiei
geto-dacice din secolele III-II î.e.n.
- Alt nivel de locuire este caracteristic
sfîrşitului secolului
al IV-lea şi secole~or
V-VI e.n., de asemenea, mult răvăşit.
- Ultimul nivel de locuire se datează in
seco~ele VII (?), VIII-IX.
In sectorul A s-au trasat patru secţiuni şi
anume: S I, 35 mx 1,50 m; S II, 35 mx
1,50 m; S III, 35 mx 1,50 m şi S IV,
102 mx 1,50 m. In sectorul B s-au trasat dauă·
secţiuni: S V, 37 mX1,50 m şi S VI, 96 mX
1,50 m. La acestea se adaugă casetele deschise, săpindu-se aproximativ 850 mp. Astfe~ •.
în sectorul A au fost dezvelite în intregime
trei locuinţe şi una parţial. Forma lor, după
aglomerarea cu chirplc, a fost rectangulară,
avînd ad[nC'imea între 0,50-0,75 m şi lungimea laturilor între 4,30-5,50 m. Tot în
acest sector, în S I s-a descoperit şi o g1-oapă
menajeră (?) care perforează stratul neolitic,
probabil prefeudalii. In contextul acestor locuinţe s-au găsit unelte din silex (lame, ră
zuitoare etc.) şi din piatr;:'1 (topoare în formă
de P'ană). Ceramica, foarte numeroasă, se
compune din două categorii : resturi de vase
de tip borcan, din pastă grosieră, c;astroane
mari etc., decorate cu proieminenţe sau barbotină .şi re<;turi de vase din pastă fină cu
decor incizat sau canelat. Dintre cele întregibile reţine atenţia un bol cărui-a îi lip;;eşte
tortiţa (apucătoarea) (fig_. 2/4). Plastica este
reprezentatCt prin figurine antropomorfe
(fragmentare) cu ornament incizat sau în relief care sugerează îmbrăcămintea şi încăl
ţămintea (fig. 2/1-3) şi figmine zoomorfe
(ovine). Aceste vestigii sint caracteristice as-pectului cultural Stoicani· Aldeni cu simili-ţiunilor

www.cimec.ro

C?

IX:i

rn
....

"'

-

::..

~

z

::.,

"'

11

j
1urci.A-

loc"'-' f

• t1 ,..,.

1 • •
I At'ICC.

www.cimec.ro

t

Fir. 1. Gura Idrici-Vaslui. Planul sApAturilor din 1979.
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Fig. 3. Gura Idricfu -Vaslui.

Ceramică neolitică

(Cu-

cuteni, faza A 3).

Fig. 2. Gura Idrici-Vaslui. Ceramică şi
litică (Stoicani-Aldeni).

plastică

neo-

tudini la Dodeşti, Igeşti, Bursuci, Rînzeşti
etc. din judeţul VasluP.
In stratuJ. de cultură neollitic s-au mai descoperit, răvăşite, numeroase resturi ceramice
care provin din vase pictate cu decor spiralic
şi meandric. Dintre vasele întregibile menţionăm o amfore.tă bitronconică pi.ctată
în
două registre orizontale (fig. 3/ 1 şi cu decor
desfăşurat), o fruetieră picta tă
în aceeaşi
manieră ; de o parte şi de aHa, în partea superioară a suportului fructierei se află cîte
trei orificii dispuse triunghiular care pot fi
interprettate ca măşti antropomorfe (fig. 4).
Aşezări aparţinînd cuaturii Cucuteni, faza
A 3, sînt mult răspîndite în Moldova dintre
care menţionă m pe cele de l·a Calu2, Ghelă
ieşti3, Traian 4 etc.
Unele resturi ceramice găsite în acelaşi
context (răvăş it) aparţin, de asemenea, cuiturii Cucuteni, faza A-B.
In maluriJe surpate, cu doi ani în urmă,
s-au mai găsit resturi oeramice şi figurine
antropomorfe caracteristice culturii Cucutern As . .

Fără a fi depis·t at vreun
compJex, s-au
descoperit numeroase resturi ceramice care
provin din vase geto-dacice datînd din epoca·
La T€me, secolele III-II î.e.n. Sint vase de
tip borcan ornate cu brîuri în relief cu alveole sau oo crestături pe margine.
·I n sectorul A, dar mai ales în sectorul B,
s-au descoperit numeroase restw·i de vase lu-·
crate cu mîna şi mai ales la roata rapidă,,
caracteristice secolului a·l IV~lea e.n.
In sectorul B s-au descoperit trei bordeie :
B 1 şi B 2 in S V şi B 3 în S VI. Dintre
acestea B 1 şi B 3 au fost total răvăşite. La-·
turile lor au dimensiuniile între 2,80 m şi"
3,80 m. Instalaţiile pentru foc s-au afl>art în
colţurile nord-estice. S~aiU ob ervat şi urme·
de pari.
Bordeirul nederanjat (B 2) descoperit spre·
capătul de nord al lui S V, cu adffncimea de·
1,35 m, cu axul lung orientat NS, are o formă
rectangulară cu colţurile rotunjite şi este prevăzut cu gropi de pari în colţuri şi pe mijlocul laturilor lungi. rnventarul bordeiuhli
cuprinde un cuptor de piatră (pietrar) deosebit de intere ant, p ăs trat aproape intact.
Este în formă de potcoavă cu deschiderea de
0,70 m, lungimea de 0,90 m şi înăllţimea de
0,95 m ; .apoi, resturi cel'amice care provin
din vase confecţionate cu mina şi la roată ,.
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Fig. 4. Gma Idri i-Vaslui. Ceramică
cuteni, I za A 3).

neolitică

(Cu-

din pastă cu nisip, micropt·undiş, calcar şi cu
cioburi pisate în amestec. C'U'loarea vasedor
este brun-cărălnizie, brun-gălbuie.
Din categoria ceramidi lucrate cu mîna
-au găsit resturi de borcane cu decor a1veolar pe margine (fig. 5/4, 9) şi o jumătat
dintr-o tipsie (tigaie) (fig. 5/3). Numeroase
resturi ceramice provin din categoria celor
lucrate cu roata, de forma borcanelor decorate cu incizii orizontale şi în val (fig. 5/2 , 8).
In S VI (m. 31-35) s-au găsit numeroase
resturi de borcane lucrate la roată, avînd
decoru~ realizat prin incizii orizontale şi în
val (fig. 5/5-7).
In S V din apropierea bordeiului notat B 1
s-a găsit un fragment (1 /4) dintr-un tipar
pentru tmnat podoabe confecţionat din gresie fină (fig. 5/1). S-au m ai descoper:ilj;, în
afara bordeielor menţionate, urmele unor
uptoare pentru copt (?) · (d ouă din ele evi- ,
dente).
Aceste vestigii îşi găsesc analogii în MoldovaG la Hlincea-Iaşi (nivelul II, bordei A 4),

Suooavar-Drumul Naţional (ni~lul II), Oituz-Bacău (nivelul I)., mai în sud la Fălciu 7
etc., în Tran ilvaniaS şi în Muntenia9. Limitele cronologice ale •acestei faze sînt fixate
între mij'l ocul ecolu1ui a!l VIII-lea şi mijlocul secolului al IX-~lealo.
In strat'Ul de cultură din sectorul B s-'au
descoperit numemase resturi ceramice provenind din vase..Jborcan lucrate la roata rapidă, din pastă cenuşie şi cărămizie, zgrunţu
roasă. Fundul acestora este p.llat şi tăi8Jt cu
sfoara, iar marginea evazată şi rotJunjită. Pe
umăr .au cîteva incizii orizontale. Această categorie ceramică o întîlnim de la sfîrşitul
secolului al IV-'lea pînă în secolui al VI-lea
e.n. Nu s-au identific8Jt complexe de locuire,
deşi acestea trebuie să existe, urmînd a fi
descoperite prin săpăturile ulterioare, cind,
sperăm, se va putea pr•eciza
mai bine atît
stratigrafia cit şi cronologia acestor vestigii. '
Ar mai fi de adăugat că la suprafaţă s-au
găsit resturi ceramice caracteristice secolelor
X-XIe.n.
In concluzie, aşa cum s-a mai amintit, stratul de deasupra din această staţiune este distrus (0,70-0,80 m). Aceasta înseamnă că o
parte din locuinţe s-au distrus şi odată cu ele
materialele respective s-au răvăşit (sau au
fost scoase la suprafaţă şi s-au pierdut).
Rămîn totuşi neafectate locuinţelle (bordeie1e)
mai adînci de 0,80 m, .o are prin materialul documentar şi expoziţional pledează în favoarea
continuării săpătUlilor la Gura Idrici. Dealtfel, cu ocazi•a săpăturilor arheo[ogice din
1979 s-a putJut constata că şi pentru stratul
afect8Jt se pot face unele observaţii (cu rezer-ve) şi se pot recolta vestigii interesante
necesare expoziţiei muzeului judeţean Vaslui.
Pe de altă parte, se cOIIlstată aici, pe lîngă
o îndetlungată locuire în comuna primitivă
(Stoicani-Aldeni, Cucuteni, La Tene II), o
continuitate de locuire din secolull al IV~lera
e.n. p[nă în secolul al XI-lea e.n.
NOTE
1 Ghenuţă Coman, Statornicie, continuitate. Reperto1·iul m·heologice al judeţului Vaslui, Vaslui,
1980 ; I. T. Dragomlr, Aspectul cultural Stoicani-Al-

demi, teză de doctorat, Iaşi 1977.
2 Radu Vulpe, Dacia, 7-8, 1941, p. 13-68.
3 Anton Niţ u, Şt. Cuco~?, Danj Monah, MemAntiq,
3, 1971, p. 11-64.
" Vl. D umitrescu. Dacia, 9-10, 1945, p. 11-114.
5 Ghenu ţă Coman, Repertoriul arheologic ...
G Dan Gh.
Teodor, Teritoriul est-carpatic în
veacurile V-X. Contribuţii arheologice şi i storic e
la problema formă1'ii poporului român, Iaşi, 1978,

p. 80-85, 88-89.
7 Ghenuţă Coman, SCIV, 20, 1969, 2, fig. 7/1-2, 5.
8 Z. Szekely, SCIV, 13, 1962, 1, p. 52-55.
9 Bucur Mitrea, SCIV, 18, 1967, p. 441-447.
!O Dan Gh. Teodor, op. cit., p . 88.

www.cimec.ro

GHENUŢA

454

COMAN, RUXANDRA ALAIDA

2

"'

6

'"

\
1

1

,1

,,
,,
1

7

9

Fig. 5. GLU"a Idrici-Vaslui. Tipar de podoabe

şi ceramică

diin secolele VIII-IX e.n.

LES FOUILLES ARCH:EOLOGIQUES
DE GURA IDRICI-VASLUI

Les IV-e-V-e-VI-e siecles de n.c.
Les VIII-e-IX-e siecles n.e. (fig. 5), et X-e-XI-e
siecles de n.e.

RESUME

EXPLICATION DES FIGURES

Le present article expose les resultats des fouilles effectuees dans le perimetre du village Gura
Idrici (commune Roşieşti), departement de Vaslui
en 1979, au lieu dit ,.La C<YŞare".
L'analyse des vestiges archeologiques con~uit
les auteurs a la conclusion que dans cette statwn
sont les suivants niveaux culturels :
L'epoque neolithique: a. l'aspect culturel Stoicani-Aldeni (fig. 2) ; b. la culture Cucuteni A 3
(fig. 3 et 4) et A-B.
La Tene geto-dace, III-e-11-e siecles av.n-e.

FUg. 1. Gura Idrici-Vaslui. Le plan des fouilles archeologiq ues, 1979.
Fig. 2. ,Gu a Idrici-Vaslui. Cerarnique et plastique neolithique (Stoicani-Aldeni).
Fig. 3. Gura Idrici-Vaslui. Ceramique neolithique (Cucuteni A 3).
•
Fig. 4. Gura Idrici-Vaslui. Ceramique neolithique (Cucuteni A 3).
Fig. 5. Gura Idrici - Vaslui. 1 moule pour couler les parures et ceramique de VIII-e-IX-e siecles de n.e.
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DAN GH. TEODOR

Cercetări

în aşezarea
din secolele VII-VIII
de la Lozna-Străteni
Jud.

Botoşani

Multă vreme stînjenite de lucrărHe agricole, cercetările arheologice întreprinse i:n
11nul 1963 pe teritoriul satelor Lozna-Stră
teni, corn. Dersca, jud. Botoşani, in punctul
"La Ocoale", au fost reluate în anul 1979,
intr-o porţiune liberă, foarte apropiată de
săpăturile mai vechi.
Din studiul publicat curînd -după săpătu
rile sistematice de sa,lvare efectuate pentru
prima oară aici, a reieşit că aşezarea din care
fuseseră scoase ·la iveală cinci locuinţe de tip
bordei şi mai multe cuptoare şi gropi, poate
fi datată, pe baza materialelor recoHate, in
perioada cuprim.să între sfîrşitul secolului al
VII-lea şi primele decenii ale veacului al
VIII-[ea 1 .
In campania de săpături din anul 1979
pentru a verifica intensitatea de locuire in
zonă, s-a trasat o secţiune lungă de 57 m şi
cu lăţimea de 1,50 m, precum şi mai multe
casete, insumind in total o suprafaţă cercetată de peste 200 m 2 , urmărindu-se direcţia
pantei de la nord-nord-est către sud-sud-vest,
~a cum este orientată şi aşezarea, mărginită
înspre est şi nord de o pCtdure şi de a·lbia veche a unui mic pîrîu, iar spre sud-vest de
pîrîul Turbăriei (fig. 1). De asemenea, la trasarea secţiunii s-a avut în vedere posibilitatea efectuării în viitor a unor tranşee para- t
lele în cadrul unei cercetări sistematice
riguroase, care s[t cuprindft, pe cît posibil, întreaga suprafaţ[t a nşez;\rii neafectat;\ de p;\dure sau de unele alunecări de teren.
Cu prilejul sCtp~tturilnr <'~·h~ologice intreprinse în anul 197B p:> tnt-;e'.tl .~ecţiunii amintite au fost id,~nti!ic;1te şi clezveii te douc\ locuinţe atelier destinate prelucrării fierului şi
un bordei atelier p~ntru prelucrarea osului şi
a pieilor.
Situaţia sh'Citigrafici't,
cunoscută dealtfe[,
este deosebit de c.impl;'i întrucît stratul de
cultură aparţinînd aşezării se află imediat
sub solul vegetal actual, gros de numai
15 cm. 1\rive1lul secolelor VII-VIII e.n. este,
pe tot traseul secţiunii, destul de subţire în

această parte a aşezării, el ingroşindu-se numai in dreptul complexellor amintite. Suib nivelul feudal timp~rilll urmează solul galben
steril cu concreţiuni calcaroase. Situaţia stratigrafică extrem de simplă, ca şi identităţile
materiaJelor din c~e trei comple.x:e d~elite
le asigură contemporaneitatea cu acelea descoperite in prima campanie de săpături.
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2
F:ig. 2.
vedere

Fig. 3.

Lozna-IStrăteni.

1 aşezarea de fa "Ocoale" :
generală dinspre sud-vest ; 2 profilul stratigrafia al atelierului nr. 1.

Complexul nr. 1. La circa 20 m de la capătul

de nord-est al secţiunii a fost identificat pdmul atelier meşteşugăresc . El are o
formă oval-alungită, cu dimensiuni<le de
7,65 mX3,50 m, fundul, albLat şi denivelat in
uşoară pantă către sud-vest, aflîndu-se la
adîncimea de 1,20 m (fig. 3/1). Către latura
mai înaltă cu circa 10- 15 cm decît fundu[
bordeiului, se afl.au resturile unei vetre de
lut de la un cuptor dărlmat din vechime. Vatra avea o formă ovaJ.ă cu dimensiunile de
1,75 mx 1 m şi em uşor albiată faţă de nivelul platformei. In jurul ei pe margine se
aflau şi ci!Jeva pietre, unede din ele destul
de puternic arse şi innegdte de fum. Constituită din mai multe lipituri supr.apuse, groase
în total de circa 3 cm şi pe unele porţiuni puternic arse, uneori pînă la zgurificare, vatra a
suferit probabil mai multe refaceri în timpu·l
funcţionării ei. Partea de la Qolta cuptorului
nu s-a mai păstrat, fiind probabiil prăbuşită
din vechime, dar în umplutul"a gropii bordeiului s~au găsit fragmente din ea, unele de
asemenea puterniJC arse pînă 1a zgurificare.

Lozna-Străteni.

1 atelierul nr. 1 ; 2 atelierul m·. 3.

In interiorul bordeiullui s-au de.scoperit numeroase resturi din "lupe" de fier (însumînd
aproape 100 de kg), diferite unelte şi obiecte
din fier, bronz, os, lut ,şi piatră, de întrebuinţare zilnică, precum cuţi.taşe, dăilţi, cîrlige,
străpungătoare, fusaiole,
cătărămi, pietre
pentru ascuţit etc. (fig. 7/2, 4, 6- 8). De asemenea, s-au găsit destul de multe resturi ceoomice lucrate îndeosebi ou mma, din care se
remarcă oale-borcan cu umerii proeminenţi
şi buza mult răsfrîntă, de regulă ornamentată
cu alveole şi crestături, castroane tronconice
şi tipsiile (fig. 11/1-5, 7). S-au găsit şi resturi ceramice lucrtate la roată (mai r.are), ornamentate CIU striuri vertica.J.e şi orizontale,
lucrate 'Ciin aceeaşi pastă cu cioburi pisate în
compoziţie şi cu nisip, ca şi aceea modelată
cu mÎil1a (fig. 10/4, 6, 8). Asemenea resturi
ceramice au numeroase analogii în descoperirile din secolele VII- VIII e.n. din restul
teritoriuJ.ui Mo1dovei 2. .Alături de inventaruiJ.
enumerat mai sus, s~a descoperit şi o foarte
mare cantitate de oase de animale, provenite
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Fig. 4. Lozna-Străteni. Atelierul nr. 1 : 1 sol vegetal ; 2 nivel secolele VII-VIII e.n ; 3 sol galben ;
4 cuptor ; 5 pietre.

mai ales de la bovine şi ovi-caprine, dar şi
de la animaJe si'ilbatice.
Deosebit de importantă este descoperirea
aici a numeroase fragmente de creuzete de
lut, resturi de tuburi (fluiere) de suflat provenite de la foaie, unele cu porţiuni. puternic
zg.urificate şi deformate de foc, (fig. 9/1-2, 5),
fragmente de vase cu pereţii foarte groşi,
uneori cu porţiuni de asemenea zgurificate
de foc şi cu urme de oxizi de fier, toate atestind o intensă activitate de prelucrare a minereului de fier.3 Acestea sint elementele pe
baza cărora credem că bordeiul amintit a
fost folosit ca atelier meşteşugăresc.
Complexul nr. 2. In imediata apropiere a
acestui bordei-atelier, la circa 2 m către sudest, s-a identificat şi dezvelit un al doilea
bordei atelier. Acesta are o form~ aproximativ triunghiulară in plan, colţurile bine rotunjite, fiind săpat pe cele trei laturi ale sali
în pantă către funduJ plat ingust şi el tot
de formă triunghiulară. Dimensiunile bordeiului sint de 9,50 m X 6 m, fundul său afl[ndu-se la adincimea de circa 2,10 m, faţă de
nivelrul actual de călcare (fig. 5).
La nivelul podelei, în colţui dinspre nord,.
nord-est şi către latura dinspre sud-sudvest, se aflau resturile de la vetrele a două
cupto'are, avind o formă oval alungită şi dimensiunile de 2 m X 0,90 m pentru aceea mai
mare şi de 1,80 mX0,75 m, pentru aceea mai
mică. In ambele cazuri vetrele au fost alcătuite di.n mai multe lipituri succesive atestînd, ca şi !la primul bordei-atelier, mai. multe
refaceri în timpul funcţionării lor. Marginea acestor cuptoare nu s-a mai păstrat, fiind
58 -
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din vechime, dar resturi
dm bolta lor au fost găsite in umplutura bordeiului.
In interiorul atelierului s-au descoperit, de
asemenea, numeroase resturi de "lupe" de
fier, insumind şi în ac~st caz aproape
100 de kg, resturi de creuzete de lut
(fig. 9/3-4, 6) fragmente din pereţii groşi ai
unor oale care prezintă puternice urme de
arsură, uneori pînă ~a zgurificare, precum
şi resturi de oxizi de fier. Pe lîngă aceasta
au mai fost descoperite şi citeva une[te şi
o?iecte din fier, sticlă, os, lut şi piatră, cum
smt de exemplu, lame de 0t1ţite, (fig. 7/1, 10)
v~rigi, străpungătoare
de os, un fragment
dmtr-un vas sau pahar de s,tidă, de culoare
brun verzuie, cu decor în relief, de factură
bizantină, pietre de ascuţit şi, în mod
cu
totul aparte, un umăr de 18 fusaiole din lut
de forme şi mărimi diferite, unele din ele or~
namentate, remarcindu-se un exemplar pe
care este incizat semnul crucii şi grupuri de
cite trei puncte. Alături de obiectele enumerate mai sus, s-a descoperit şi o mare cantitate de ceramică, indeosebi lucrată cu mina
din pastă avînd în compoziţie şamotă şi ni~
sip, prezentînd forme de borcan evoluate, cu
buza mult răsfrintă în afară, corpul svelt şi
cu umerii bombaţi. Pe buză sint ornamentate cu alveole şi crestături, ca şi unele vase
de tip castron şi mai ales numeroa<;ele tipsii,
cu care au fost găsite împreună (fig. 10/1-2,
6, 7). Alături de ceramica lucrată cu mina
s-au descoperit şi fragmente lucrate cu roata
din aceeaşi pastă, ornamen.tate cu striuri orizontale şi vălurite S'au cu puncte şi aHe motive (fig. 11/6). Dintre obiectele de lut descoperite în acest bordei se remarcă mai multe
fragmente provenite din plăci şi discuri de
lut fragmentare, unele din ele ornamentate
prin incizii, înainte de ardere, cu motive geometrice, fl01·ale sau cu puncte, a căror destinaţie nu este îrn.că limpede precizată. S-ar
putea să provină de la capace.
De asemenea, în interiorul bordeiului a
fost descoperită o foarte mare cantitate de
oase de animale domestice, în special bovine
şi ovi-caprine, dar şi de numeroase animale
sălbatice, intre acestea din
urmă predominînd mistreţul şi cerbul.
De jur împrejurul gropii bordeiului, către
margine şi la adîncimea de circa 1 m de la
solul actual de călcare, au fost descoperite
numeroase pietre, unele parţial arse, situate
special la marginea bordeiului, al căror rol
credem că este în legătură cu fixarea acoperişului.

Complexul nr. 3. La circa 5 m dis.tanţă de
complexul nr. 2, către sud-S'lliCl-vest, pe traseul aceleiaşi secţiuni s-a identificat şi dezvelit un al treilea bordei. Acesta are o formă
aproximativ rectangulară, cu colţurile destul
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Atelierul nr. 2: 1 sol vegetal; 2 nivel secolele VII-VIII e.n. ; 3 sol galben; 4 cup-·
tor ; 5 pietre.

de drepte şi laturile tu?Or arcuite, cu dimensiunile de 5,50 m X 4,40 m la partea superioară şi de 4,50 m X 3 m către fundul săpat in
trepte. Adîncimea bordeiului, măsurată de la
nivelul aotual de călcare, este de circa 2,30 m,
fundul său fiind puternic al:biat ~=;i intenţionat
ingustat. Către colţul dinspre es.t, in uşoară
pantă, se aflau resturile de la vatra unui cuptor ou boltă prăbuşită din vechime. Vatra
avea o formă oVIal-alungită cu dimensiunile
de circa 1 m X 0,60 m şi em constituită din
trei lipituri aşternute direct una peste alta,
toate împreună avind o grosime de circa
4 cm (fig. 3/2 ; 6).

bordeiului a fost deranjată,
o groapă ulterioară,
vegetal actual.
In i111teriorul bordeiului au fost descopelite
resburi de chirpici, fragmente de cărbune de
lemn de stejar şi plop, resturi de vatră şi de
boHă de cuptor, precum şi numeroase pietre,
unele din ele parţial arse şi innegrite de foc.
Mai ales către fundul gropii bordeiului pe
lîngă unele resturi ce:M11lice lucrate cu mina
şi la roată de felul celor găsite in precedentele complexe, s-au descoperit citeva lame de
ouţitaşe din fier, fusaiole de lut, mai multe·
pietre de ascuţit şi altele (fig. 7/3, 5, 9). De
asemenea, s-au descoperit numeroase obiecte
Umplutura

pînă aproape de vatră de
săpată imediat sub solul
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Fig. 6. Lozna-Străteni. Atelierul nr. 3 ; 1. sol vegetal; 2 nivel secolele VII-VIII e.n. ; 3 groapă modernă ; 4 sol galben ; 5 pietre.

Fig .• 8.

--
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Fig. 7., Lozna-Străteni.

Cuţite

de fier.
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Fig. 10.

Lozna-Străteni. Ceramică lucrată

cu roata.

de os şi corn de animale domestice şi sălba
tice, cum sînt spatule, răzuitor, lustruitor,
împreună cu 14 străpungătoare de forme şi
mărimi diferite, aflate întregi sau fragmentare (fig. 8). Toate aceste vestigii atestă, după

3
5

Fig. 11.

Lozna-Strălteni. Oeramiică lucrată

cu mîna.

părer~a noastră, existenţa aici a unui adevă
rat ateilier de prelucrare a pieilor şi poort:e şi
a osuiui, după oum o dovedesc şi unele piese
de os afilate în diferite stări de prelucrare.
Evident, descoperirea grupată a mai multor ateliere şi după cum au dovedit-o săpă
turile anterioa·r e şi a mai multor cuptooret
în imediata apropiere a vechii albii a pîrîului
amintit, arată în mod sigur că ne afil.ăm de
fapt în marginea aşezării, constatare importantă pentru orientarea de rfăşurării cercetă
rilor vii,t oare.
In ce~a ce priveşte pre>lucrarea fierului,
atestată în cele două bord-e ie atelier descoperite în anul 1979 la Lozna-Străteni, se impun cîteva precizări.
·
După cum s-a amintit, în sondajull. întreprins în anul 1963, într-un sector din imediata apropiere a aceluia din anul 1979, s- au
descoperit trei cuptoa.r e circuJare cu boltă ,
socotite atunci ca fiind folosite pentru co·a cerea piinii. In unul din acestea însă a fosrt descoperit un fragment dintr-un tipar de roc ă
vulcanică, iar în imediata sa apropiere m ai
multe resturi de zgură de fi.erli. De aceea, in
lumina naHor date ~acumulate prin săpă·turi!l.e
din 1979, credem că cel puţin unU!l din cuptoarele menţionate, acela în care s-a găsit tiparul şi zgura de fier în apropiere, ar fi putut
fi folosit şi pentru prelucrarea metalelor.
Este de asemenea, de reţinut şi constatar-e a
că turbăria de la Lonza, aifilată doar la ciroa
1 km vest de aşezarea de la "Ocoale", conţine
importante depozite de oxizi de fier, de hematit, avînd l<a 100 g de depuneri -41,98 g
de Fe20 3 • 5. Asemenea depozirte (minereu de
balrt:ă) există şi în depunerile sedimenta re aile
formaţiunilor piiocene de pe amlbe[e maluri
ale p~rîului format de apa care se scurge din
turbărie. Cantitatea foarte mare şi buna
calitate a hematitului (conţinînd un destul de
mare procentaj de fier, 29,93 g o;0 ), au putut
desigur determina aici înjghebarea unei aşe-·
zări omeneşti ai căror lo.c ui,t ori s-au ooopat,
pe sc ară mai l argă decît în ail.te părţi, cu ex-·
tragerea minereului de fier şi pr educrarea lui
în atell.ierele de felul celor descoperite în să-·
păturile din anul 1979.
Cercetările arheologice viitoare, . amplificate şi efectuate sistematic vor putea să
aducă noi .şi deosebit de importante date privind stadiul de dezvoltare a forţelo r de producţie din sînul comunităţilor săteşti autohtone de la sfîrşitul veacului al VII-lea şi de la.
începutul celui următo r, oontribuind totodată
la o mai bună cunoaştere a meto de~or folosite·
în aceas tă vr-eme p :mtru prelucrar ea fierului,.
în genera.L
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2 D. Gh.
Teodor, Teritoriul est-carpatic fn
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Bucov-Ploieşti,

materială

Vlll-X

veche

de

veză,

M.

Les ateliers no. 1 et 2 (fig. 3/1 ; 4 et 5) ont ete
utilise pour la transformation du minerai du fer,
le troisieme etant destine pour fac;onner l'os et la
peau des animaux (fig. 3/2 ; 6).
Tenant compte du materiei decouvert, les outils,
les objets pour fondre les metaux et la ceramique
(fig. 7 ~- 8 ; 9 ; 10 ; 11), l'etablissement peut etre
date ă ··la fin du VII • et le commencement de
VIII • siecle de n.e.

Comşa,

românească (Aşezările din
la Bucov-Ploieşti), Bucu-

reşti, 1978, p. 47-52.
4 D· Gh. Teodor şi

I. Mitrea, op. cit., p. 282,
287-288.
5 Analizele au fost făcute în laboratoarele Muzeului Naţional Bucureşti prin amabilitatea muzeografului Dan Drăguş, căruia îi mulţumim şi pe
această cale.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
DANS L'ETABLISSEMENT DU VIle-VIIle
SIECLES DE LOZNA-STRATENI,
DEP. DE BOTOŞANI

A l'aide des fouilles archeologiques effectuees
en 1979 dans l'etablissement, eonnu depuis 1963,
de l'endroit denome .,La ocoalew entre les villages
Lozna et Străteni, commune Dersca, departement de
Botoşani, on a decouvert trois ateliers artisanals.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Plan general des fouilles archeologiques
pratiquees a Lozna-Străteni en 1963 et 1979.
Fig. 2. 1. L'etablissement de Lozna- Străteni "La
ocoale". Vue du SV; 2 profil stratigraphique de
!'atelier no. 2.
Fig. 3. Lozna-Străteni. 1 L'atelier no. 1 ; 2 !'atelier no. 3.
Fig. 4. Lozna-Străteni. L'atelier no. 1 ; 1 sol
vegetal; 2 niveau du VII"-VIII" siecles; 3 sol
vierge jaune ; 4 four ; 5 pierres.
Fig. 5. Lozna-Străteni. L'atelier no. 2 ; 1 sol
vegetal ; 2 niveţtu du VII"-VIII" siecles ; 3 sol
vierge jaune ; 4 four. ; 5 pierres.
Fig. 6. Lozna-Străteni. L'atelier no. 3 ; 1 sol
vegetal; 2 niveau du vn•-vrn• siecles; 3 fosse
actuelle ; 4 sol vierge jaune ; 5 pierres.
Fig. 7. Lozna-Străteni. Outils en fer.
Fig. 8. Lozna-Străteni. Objets en os.
Fig. 9. Lozna-Străteni, Objets pour fondre
les metaux (fer).
Fig. 10. Lozna-Străteni. Fragments ceramlques
travailles â la roue.
Fig. 11. Lozna-Străteni. Fragments ceramiques
travailles a la main.
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Săpăturile arheologice
de la Drăgeşti-Vaslui

Continuate in anul 1979 in obiectivul situat
pe lOC!Ul denumit "Silişte", aflat in vatra satului Drăgeşti, corn. Todireşti, jud. Vaslui,
săpăturile arheologice au urmărit determinarea intensităţii de locuire in porţiunile ră
mase necercetate in anii trecuţi, limitele dinspre nord-est ale aşezării, precum şi
clarificarea unor aspecte de ordin ţ>tmtigrafic,
relativ destul de complicate; dată fiind existenţa aici a numeroase SIU:poopuneri de niveluri de cu.Uură matedală, începînd cu sfîrşi
tul epocii bronzului (cuituva Noua) şi
continuînd cu epoca La Tene II (secole-le
III-II î.e.n., aspectul de tip Lunca~iurei),
secolele II-III e.n., perioada veacurHor
IV-VI e.n., secolele XI-XII şi din epoca
veacurilor' XVI-XVII.
In acest scop, au fost t.resate no} secţiuni,
s--au prelungit unele din acelea excavate in
anii trecuţi şi s-au deschis mai muHe casete,
insumind împreună o suprafaţă săpată efectiv de peste 600 m2 (fig. 1).
Cu prilejUJI. săpături1or arheologice intreprinse în anul 1979 au fost descoperite şi
dezveHte cîteva noi complexe de locuire, datind din diferite epoci istorice şi s-au precizat, in acelaşi timp, unele elemente privind
anumite aspecte de cultură materială asupra
cărora nu se obţinuseră prea multe date prin
cercetăriJe efectuate anterior.
Astfel, în secţiunea IX, săpată în anul 1979,
înspre capătul ei de nord-est, la adiÎncimea de
1,30 m a fost identificată şi dezvelită o locuinţă de tip bordei, relativ bine conserVlată,
oare a fost. numerotată B-12 (fig. 5/1-2).
Bordeiul are o formă apmximativ trapezoidală, cu colţurile uşor rotunjite
şi laturile
neregulate, puţin arcuite, ou orientarea nordnord-vest, sud-sud-vest şi dimensiunile de
circa 2,60 m X 3 m. Adîncimea gropii bordeiului, măsurată de la nivelul de călcare de la
care a fost săpată, este în medie de 0,45 m.
Către latu.Nt de nord-nord-est şi Îil1 colţul
de la nord, cotlonită puţin in peretele locuinţei şi situată pe o podină de lut, mai înaltă

decît niveluri podelei cu circa 10 cm, se afla
vatra, de formă oval-alungită şi uşor albiată,
formată dintr-o lipitură de lut, groasă de
circa 3-4 cm şi puternic arsă de foc. De
jur-împrejurul vetrei de lut se afla un parament alcătuit din pietre de rîu, de dimensiuni
relativ mici, olădite in formă de potcoavă,
prinse intre ele cu pămînt galben. Unele din
aceste pietre erau răvăşite peste vatră şi
prezentau urme de ardere. Nici in interiorul
şi nic~ in exteriorul lo:::uinţei nu au fost observate gropi de la parii de susţinere ai pereţHor sau ai acoperişului. De asemenea, nu a
putut fi precizată intrarea, dar judecind
după poziţia vetrei şi inclinarea pantei, ea se
afla probabi~ pe latura de la vest.
Printre pietrele răvăşite ale veirei se aflau
mai multe fragmente ceramice, indeosebi lucrate cu mina dintr-o pastă grosieră, cu cioburi in compoziţie, provenind de la vase de
dimensiuni mari, cu pereţii şi fundurile
groase şi cu buzele răsfrinte, uneori decorate
cu alveole. De asemenea, s-au descoperit şi
fragmente ceramice lucrate la roată, mai ales
din pastă in compoziţie cu microprundişuri cu
bobul mare şi nisip. Alături de ceramică s-au
mai găsit şi cîteva gt·eutăţi de lut, în formă
de trunchi de piramidă, fusaiole 'intregi sau
fragmentare, două mici fragmente din lame
de cuţit din fier. s-au descoperit şi citeva
mici fragmente provenite din amfore de culoare roşie albicioasă, decorate cu caneluri
inguste. Intregul material datează din seco,lele V-VI e.n. pe baza analogiilor cu materialele similare din restul Moldovei, indeosebi de la Costişa-Neamţ şi Botoşani-Su
ceava.
Pe traseul aceleiaşi secţiuni (IX), la circa
1,35 m spre vest-sud-v'est de bordeiul amintit mai sus, la adîncimea de circa 1,25 m se
afla o altă locuinţă de tip bord~i numerotată
B-13. Aceasta are o fonnă aproximativ ovoidală, adincimea de la care a fost săpată iniţial fiind in medie de aproape 0,30 m. Către
latura de sud se observă clar o porţiune oval-
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Fig. l.Drăgeşti-Vaslui. Planul general al cercetărilor arheologice practicate în 1977-1979.
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2

2

Drăgeşti-Vaslui (1978).
2 vatra locuinţei

1 locUinţa nr. 3;
nr. 3.

Fig. 2. Drăgeştli. -Vaslui (1978). 1 l ocuinţa nr. 11 ;
2 situaţia stratigrafică a locuinţelor nr. 4, 5 şi 6.

Fig. 3.

alungită, uşor alveolată, care ar pultea eventual indica intrarea. Către latul'a dinspre
nord, mai multe pete de arsură pe podea şi
unele frn.gmenJte de cărbuni, este posibil să
fi provenit de la o vatră, care nu a putut fi
însă mai bine precizată. De asemenea, nu au
fost iden tifioate urme de pari.
Ln interiorul gropii bordeiului s-au găsit,
pe lîngă resturi de chirpiiCi şi de cărbuni de
lemn de plop, mai multe fragmente ceramice
produse cu mîna, provenite din borc'a ne lucrate din pastă cu cioburi pisate în compoziţie, avînd pereţii destul de groşi, umerii
proeminenţi, bum răsfrîntă şi decorată uneori cu alveole, fundul îngroşat şi îngu tat.
UneJ.e f!iagmente au brîuri simple sau alveo1ate. Alături d·::? ceramica lucrată cu mîna se
întîlnesc şi n:ume:roase fragmente lucrate la
roată, din pastă fină cenuşie-albicioasă, roşie
sau gă11Yuie, provenite din căni, oale şi castroane cu sau fără torţi, precum şi din amfore de culoare albicioasă şi roşiert:ică. Deosebit de importantă este aici, în partea de
sus a umpllllturii bordeiului, descoperirea
unei monede de argint romane, reprrezentind
o emisiune destul de rară, de la Iulia Maesa,

bătută în anul 223 e.n. Tot din umplutura
acestui bordei provine .şi o fibulă de bronz de
tipul cu picior înalt, caracteristică celei de
a dorua jumătăţi a secoJ.rului al II-lea şi primei
jum ă tăţi a secolului al III-lea e.n. Alături de
aceste piese, care constituie şi eJemente cronologice deosebit de preţioase, au mai fost
găsite un ac de bronz fragmentar şi un mic
pandantiv de bronz de la un cerce!.
In imediata apropiere a bord.eiruJ.ui B-12, la
circa 3 m spre nord-nord-est, pe traseul
ac eleiaşi secţiuni, s-a descoperit o groapă
ovală în pilen, cu diame.tru1 de droa 1,50 m
şi cu adîncimea de 2,05 m. Ln umplutul'a ei
s-au d1escoperit mai multe fnagmente· oera~
mice lucrate cu mîna şi la roată, din care s-a
recuperat şi un vas mic, întregibil, lucra:t cu
roata dintr-o pastă fină cenuşie, precum şi un
fragment dintr-un obiect de fier, poote lama
unui cuţit.
Pe traseuil secţiunii a x . . a, ăpată în imediata apropiere a secţiunii II din anuil 1978,
către capătul ei de ve t-sud-vest, ila circa
10 m, a fost identificată şi dezvelită o locuinţă de suprafaţă, numerotată L-10 care·, după
materialele afil·ate printre resturile de chirpici şi pi,e tre, care zăceau la o adincime de
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VASLUI

Sccţiun •a nr. IX;
de suprafaţă nr. 2.

Fig. 5.

0,80 m,

aparţine

secolelor II-III e.n. Forma
locuinţei nu a putut fi preciwtă, în schimb,
inspre partea ei de no[·d-vest s-au id€ntii(icat resturi dintr-o vatră mică, formată dintr-o simplă lipitură aşternută direct pe podea.
La circa 45 m de l-a capătul dinspre vestsud-vest al secţiunii a X-a s-a descoperit o
nouă [ocuinţă de suprafaţă, numerotată L-11.
Resturiile de chi~pid, destul de masa.t e în
unele porţiuni, zăceaJU la o adîncime medie
de 0,62 m faţă de supi'a:faţa actJwală a solului. Resturile de chirpici se intind pe o suprafaţă de aproximativ 10-12 m2, neputînntdu-se în ă preciza forma iniţială a locuinţei. Către pa1·tea ei de vest se afla o vatră de
formă oval-aJrungită, cu dimensiU111ile de circa
1,10X0,75 m, înconjurată de cîteva pietre.
Vatra, alcătuită dintr-o lipitură g1·oa ă de
circa 3 cm, era puternic a1·să şi destul de
deteriorată.

Printre resburiQe de chirpici şi pietre, mai
ales în jurul vetrei, S-'au descoperit resturi
eramice lucrate cu mina şi la roată identice
u acelea anate în bordeiul nr. 13 din şan
ţul IX şi cu acelea din locuinţa nr. 10 din
. ecţili..ID.ea a X-a, datîndu-se prin 'lu·mare tot
în secolele II-III e.n. Alături de fr1a gmentele
.)9 - Materiale

şi cercetări

arheologice -

cd. 25

Drăgeşti-Vaslui (1979). 1
2 vatra locui n ţei nr.

locuinţa

nr. 12;

12.

ceramice, în aoeastă locuinţă, s-au mai descoperit un fragment de mîner de cuţit din
fie~·. un dorn îndoit, păstrot fragmentar, şi un
ac cu budă, de mici dimensiuni, amlbele de
asemenea din fier, precum şi două fusaio1e
de lut.
La circa 5 m spre nord-est de locuinţJa
nr. 11 a fost identificată şi dezvelită o nouă
locuinţă de supmf.aţă, numerotată L-12. Ea
se prezintă, de a emenea, sub forma unor
grupuri compacte de chirpici şi pietre, care
se întind pe o suprafaţă de aproximativ
10 m 2, fără să ..e poată însă preciza forma ei
iniţială. Resturile de1 chirpici zăceau 1a
o
adincime de 0,60 m de 1a supra:flava actuaJă a
solului formînd două grupuri mai mari, despărţite între ele de o porţiune liberă cu foarte
rare urme de chirpici ~:au pietre, însumînd o
sup~aflaţă cu dimensi,u nile de 1,50 m X 2,50 m.
!n partea dinspre nord-<e ·t se .a!f!La vatra de
formă oval-alungită, consti:tuită dintr-un pat
de pietr,e de râu de dimensiuni foarte mici,
prinse între ele cu pămînt. Une[e pietre erau
puternic arse de foc şi parţial înnegrite de
fum. Cer:a' mica lucrată cu mîna şi la roată,
destul de puţină cantitativ în compareţie cu
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alte complexe din această vreme, este idenou acee:a descoperită in celelalte locuinţe
diln secoil.ele II-III e.n. Alătu'l'i de fragmentele reramioe s-au mai găsit-o lamă de cuţit
din fier, un miner din fier, tot de la un cuţit, o fusaiolă din lut şi o piatră de as,cuţit,
cu o şănţuire longitudinală.
Inspre capătu~ de nord-es't al secţiunii X,
la adincimea de 0,65 m au fost surprinse şi
urmele unei locuinţe de suprafaţă, după cum
o indică resturile de chirpici, pietre şi cenuşă,
răspindite pe o lungime de 3,50 m pe traseul
şanţului, locuinţă oare a fost nume:rotată L-9.
După resturile ceramice descoperite printre
chirpici, locuinţa aparţine sfîrşitului epocii
brooZJUlui - cultura Noua - şi urmează să
fie cercetată integral în campanile viitoare.
La 2,50 m Sltld-est de şanţul X şi paralel
cu acesta, avind aceeaşi lungime, a fost trasată secţiunea a XI-a. Pe .traseuJ ei au fost
de asemenea deschise mai multe casete pentru a se degaja şi surprinde in totalitatea lor
locuinţele de suprafaţă nr. 10, 11 şi 12 identificate în secţiunea a x . .a, deja amintite.
In apropierea locuinţei de suprafaţă nr. 10,
la circa 17 m de capătul de vest-sud-vest al
secţiunii, la adincimea de 0,80 m s-a d·escoperit un cuptor alcătuit din pietre de rîu,
formind un mic paflament care înconjura o
vatră de Jut, de formă owlă, cu dimensiuni[e
de 0,65 X 0,50 m. După materialul ceramic,
eare zăcea printre pietrele cuptorului, acesta
datează din secolele IV-V e.n. şi se pare cft
a folosit doar ca vatră în aer liber, deoarece
in jurul lui nu au fost surprinse urme de locuinţă de suprafaţă sau de bordei.
In dreptul m. 64-65, pe traseul acestui
şanţ, la -0,90 m S-'a descoperit o altă vatră
din lut inconjumtă cu pietre• de rîu. Ea face
parte dintr-un bordei, a cărui latură de est
se O·bservă destul de bine în proHlul secţiunii.
BordeÎIUl a fost numerotat cu nr. 15 şi urmează să fie dezvelit în anuJ viitor. Din j11rul vetrei au fost oulese fragmente ceT'amice
şi fragmente de rişniţă din piatră locală, care
datează locuinţa în secolele II-III e.n.
De asemenea, spre capătul de nord-est al
aceleiaşi secţiuni, la -0,30 m s-au descoperit
împreună cu resturi de chirpici şi pietre, mai
muHe fragmente ceremice, un cuţit de cojocărie şi o scoabă mică din fier, datind din secoleJe, XVI-XVII, indicind aici existenţa
unui bordei din această vreme.
Tot in campania de săpături din 'anul 1979
a fost prelungită, cu încă 24 m şi secţiunea a
IV-a trasată în anuiJ. precedent. Le. circa 10 m
de la capătw ei dinspre vest-sud-vest, la
-0,65 m s-au descoperit resturi ceramice numeroase, pietre, ·arsură şi citew bucăţi de
chirpici, indicind o locuinţă de tip borrlei,
care se adinc~te pînă la 0,90 m de l'a suprafaţa actuală a solului. Din porţiunea de umtică
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plutură a bordeiului, S!Urprinsă şi săpată nu-·
mai pe traseul ş:mţwui, s-au descoperit fragmente ceramice, citeva mici obiecte de os şi
un dorn din fier cu unul din capete îndoit.
toate datind din serolele IV-V .e.n. Existenţa unei puternice pînze de apă freatică.
aflată la. mică adâncime in âceastă porţiune a
terasei, a stînjenit consid~rabil dezvelirea locuinţei. Bordeiul a fost n!Wilerotat in continuarea. ce-lorlalte locuinţe, B-14.
De asemenea, in secţiunea a XI-a s-au descoperit şi un~le fragmente cerami~e lucrate
cu roata, ornamentate cu striJuri orizontale
sau vălurite incizate, care zăceau de obicei la
adîncimi variind intre 0,35-0,45 m, indicind.
ca şi in campaniile anterioare existenţa aici a
unui nivel de loouire, probabiJ sporadic, datind din secolele XI-XII e.n. Fragmentele· se
încadrează in aspectul cuiturai de tip Rădu
căneni, după oum o indică şi unele fragmente
de căldări de lut, împreună ou care resturile
ceramice amintite au fOS\t găsi,te în anii anteriori.
Tot in campania din anul 1979, pe baza
unor noi observaţii stratigrafice, mai clare, ca
şi pe baza une'Î analize comparative şi tipologice a mareriailellor arheologice descoperite.
s-a putut preciza că locuinţele de tip bordei
prevărrute in unw din colţJuri cu vetre înconjurate cu pietre, aparţin de fiapt secoJ.e[or
V-VI e.n. şi nu secole[or II-III e.n., aşa
cum s-a presupus în campania din 1978. Totodat.:"i, s-a stabilit că intensitatea cea mai
mare de locuire pe acest loc este manifestă
in perioada secolelor II-III e.n. şi apoi in
epoca secole~or V-VI e.n.
După determinările făcute
pe baza unei
cercetări de suprafaţă in zona terasei de pe
locul "Silişte" de la Drăg~ti, aşezarea din
secolele II-III e.n. pare să cuprindă o porţiune destul de mare de· teren, investigarea
ei in viitor oferind posibiilitatea obţinerii
unor date ştiinţifice deosebite, care să contribuie l'a o şi mai bună cunooştere '8 cu[ turii
materiale a dacilor liberi din aceest<i parte
a Moldovei şi mai ales a relaţiilor lor cu civilizaţia romană. De asemenea, succesiunea
stratigr<afică nelintreruptă, pe parcursul secolelor II-VI e.n., înregistrată la Drăg~ti a
oferit posibilităţi noi de cercetare şi de precizm·e a unor etape cronologice mai restrlnse
in evoJuţia populaţiei autohtone din această
perioa~ă.
Pînă în prezent săpăturile arheologice de
Drăgeşti-Vaslui au reuşit să identifice, şi
să dezvelea~că în intregime SJaU parţial
un
număr de 15 lOC'Uinţe de tip bot'dei, dintre
care două aparţin epocii La Tene, secolelle
III-II i.e.n., patru f•ac parte din aşezarea
geto-dadcă din secolele II-III e.n., şase datează din seJColele V-VI e.n., iar trei din pe-

la

rioada secolelor XVI-XVII. De asemenea,.
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s-au dezvelitt şi 13 locuinţe de suprafaţă. Dintre acestea trei aparţin sfirşitlull.ui epocii bronzuJui (ooJ.tura N<YU'a), iar restu!l. de zece, aşe
zării din secolele II-III e.n.
Avîndu-se in vedere intinderea deosebit de
mare a obiectivului arheologic cercetat în ultimii ani la Drăgeşti-V a.slui, bogăţia şi importanţa aparte a vestigiilor scoase la iveală,
mai ales a acelora datind din plima jumătate
a mileniului 1 al e.n., se impune oa săpăturill.e
să fie continuate şi în viHor, cu certitudinea
obţinerii unor noi şi revelatoa•e
mărturii
privind continuitatea populaţiei autohtone
din aceste regiuni ale ţăr•ii.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE DRAGEŞTI-VASLUI
Rf::SUM€
Durant les annees 1977-1979 ont ete effectue
de recherches archeologiques il Drăgeşti, commune
Todireşti, departement de Vaslui, ă l'endroit denomme "Siliştc". On a decouvert ici des vestiges

de la fin de l'epoque du bronze (la civilisation
Noua), de la deuxieme epoque du fer (III"-11" siecles av·n.e.), un grand etablissement geto-dace
(Il "-III" siecle& de n.E!.), des fragments ceramiques du IV • siecle, ainsi que les traces des etablissements du v•- VI • siecles, du XI • -XII • siecles
et du XVI "-XVII" siecles.
Jusqu'ă present on a decouvert 15 habitations
du type hutte, la pluparte appartenant aux etaollssements du 11"-111 • siecles de n.e. et du.
V"-VI" siecles, ainsi que 13 habitations de snrface, dont 10 datant du II"-III • siecles de n.e.
A l'occasion deSI recherches effectuees on a mise
au jour des nombreux outils agricoles et artisanals,
de la ceramique travaillee â la main et au tour,
des objets d'ornaments.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Drăgeşti-Vaslui. Plan general de fouilles archeologiques practiquees en 1977-1979.
Fig. 2. Drăgeşti-Vaslui (1978), 1 l'habitation
no. 11 ; 2 la situatlon stratigraphique des habitadons no. 4, 5 et 6..
Fig. 3. Drăgeştl-Vaslui (1978). La section no.
3 ; 2 l'âtre de l'habitation no. 3.
Fig. 4. Drăgeşti-Vaslui (1978). La sectlon no.
IX ; vue d'ensemble avec l'habltatlon de surface
no. 2.
Fig. 5. Drăgeşti-Vaslui (1979), 1 l'habitation
no. 12 ; 2 l'âtre de l'habitation no. 12.

f
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Cercetările arheologice
de la Budeşti-Coteşti
Jud. Vrancea

1Ln anul 1964, Muz-eul judeţean Vrancea a
intmt in posesia unor vestigii arheo[·ogice
descoperite în localitatea Bu'li~1ti, prin bunăvoinţa loouitoru~ui Mkcea lacovache.l.
Cercetările· ulterioare, efectU'ate de noi în
zonă, au dat rezultate mai fl'luctuoase abie în
anul 1978 dnd .au fost depis·t ate, pe maJua
stîng al pinului CîrceiiLl, pîrîu ce despall~te
comuna Ooteşti, respectiv satul Budeşti, de
comuna învecinată Urecheşti, numero•a.se
fl'lagmente ce'l.·amice şi cîteVla piese din piatră
ce aparţin unor ouHuri materiale din diferite perioade (neolitic, bronz, oarpi, se1eolele
X-XI şi secolele XIV-XV) 2 . Cu acea tă
ocazie s-a constatat că o parte din ace te aşe
zări alU fost distruse de pJantăril·~ cu viţă de
vie cît şi de alte lucrări agricole şi edilitare.
Avînd în vedere de tinaţia terenului (vie),
S-'aU trasat secţÎ!Uni Şi casete acolo unde re -

turile arheologice răvăşite de plug se grupau, indicind complexe de !l.oouire. Menţio
năm, aici, că stratu 1 arheolCJ!gic a fost de[·anjat, iar ob;ennaţiiJe, s.trattigi'afice n-au mai
fost posibile.
Săp ăturile s-au axat! pe teras-a superioară
din stînga pîrîului, acolo unde urmaiU să se·
planteze pomi.
Ce~e mai vechi UJrme arheologice descoperite pe terasa amintită datează din epoca pietrei şlefuite. Au fost descoperite ân secţiunea
I-a, caroul 1, Ja adîncimea de 30 cm faţă de
nivelul actual de călcare, cîteva :l.ame din si1

2

Fig. 1.

BudeştJi-CoteŞJtli.

Unelte din

piatră şi

silex

•F ig. 2.
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cioplire (fig. 1/5, 6, 7).
(au fost găsite într-un
stmt lutos deoarece stratul vege.t al fusese
spălat de ape~ provin dintr-o perioadă de început a neoli:ticuilui, aceasta. ou atît mai mult
cu dt în secţiune au fostl depistate fragmente
ceramice avînd în compoziţie multă pleavă,
ce aparţineau, probalbil, cuilturii Criş.
La 100 m spre sud a fos t depistată o loouinţă aparţin[rud cu[turii Criş (S IV). Locuinţa,
săpată parţial, are o formă ovoi:dală (fig. 2).
Ea a putut fir identificată uşor datorită spărlă
rii de către ape a terasei superioare a pîriul'lli, precum şi a arătlurllor de primăvară,

care au scos la suprafaţă fragmente ceramice
şi bucăţi de arsură.
Fragmentele cePamice rezultate în urma
descoperirii parţiale a locuinţei le putem împărţi în două ootegorii : ceramică grosieră şi
ce.mmică fină.

Din prima categorie :fiac parte vase cu pedin pastă de ca~iibate inferioară,
unde alălturi de p~ea.vă întîlnim ca degresant
pietricede şi nisip. La aceasta categorie miezul fragmentelor este tars sil'ah, iar exteriorul
vaselor este acoperit cu bartbotină din lut
fin, care în urma arderii a căpătJat o culoare
brun-roşcată sau roşcat-gărllbuie.
reţii groşi

Fi.g. 3. Budeşti~Coteşti. Ceramică aparţinînd culturii Criş.
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4
Fig. 4.

Budeşti-Coteşti. Ceramică apat'lţinind

A doua categorie ceramică găsită în această
este, [n marea ei majoritate, de culoare cenuşie (fig. 3/1, 3) sau roşcat-ciirămizie
(fig. 4/2 şi ig. 3/3). Frăm1ntarea ca şi arderea
au fost făcute' mult mai îngriji:t.
Majoritatea vase!lor au pereţii subţiri şi
buza ascuţită (fig. 3 şi 4/3). Ţinînd se:ama că
materila~ul ceromic este in stare fragmentară,
nu putem stabili cu precizie formele şi mă
ri;mea vaselor, dar putem bănui că avem d~'--<1
face cu vase ;mijlocii şi mici, cu baza mică şi
îngroşată (cupe cu. picior
şi interioru[ gol,
străchini, bo[uri).
locuinţă

cultw·ii

Criş.

Decorul pe care îl prezintă ceramica descoîn această [ocuinţă constă din proeminente plasti1ce, de formă rotundă cu vîrfUJI. ascuţit sau alveolat, din alveole reatl.izate prin
"ciupituri" cu unghii-le în pasta vasului, dispuse neregulat (fig. 3/2), precum şi din pastile aşezate în partea slllperioară a vasului
sub buză (fig. 3/3).
~aptul că fragmentele ceramice· descoperite in locuinţele de la Budeşti îşi găsesc anaJogii oa forme, decor şi pastă l!a P.erieni (Vas[ui)3 ;v:erme.şti (Bacău)"', preoum şi la Bonţeşti5, CîndeştiG şi Muncelu 7 din judeţul VI'anperită
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Budeştii-Coteşti.

1

monedă

cea, ne de1iei'I111i:nă să considerăm
de-a face cu o locuinţă aparţinilnd

de la Antoninus Pius ; 2-5

avem
culturii

că

Cri~.
Deşi nu au fost cercet.a te aşezăriJe de tip
Monteoi"'l.l de aici, din motive <Ybiective , totuşi acestea meri· tă a fi menţionate datorită
întinderii şi bogăţiei frngmentelor ceramioe
existente la sruprafaţa solului.
La circa 300 m sud de locuinţla mai sus descrisă, în spatele grădinii
locuitorului Niţu
Va:J.entin, a fost depiS>tlată o monedă imperială
emisă în timpul lui Antoninus Pius (fig. 5/1)
precum şi fregmente cemmice· din aceeaşi pe-

rioadă.

ceramică

carpică.

In secţiunea (V-a) trasată aici a apărut un
nivel în oore au fost desocoperite l'll!pe de fie'I'
şi numeroase fragmente ce.ramice- funduri,
păi"ţi de mijloc de vas şi buze (fig. 5/2-5).
Merită a fi menţionat un fragment de vas
mare (chiup) cu buza faţetată şi îngroşată
spr·e exterior!J, folosit, probabiJ, la păstrarela
difel·itenor tmXluse.
Şi pentru perioadele următoare ale mileniului I s-au făcut descoperiri.
In spate•le grădinii locuitim~ului Păduroiu
Grigore, la 50 m vest, în margimea pJ.antaţiei
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Fig. 6.

Budeşti-Coteşti.

Ceramică aparţinînd

de vie, [a circa 1 000 m sud de biserica din
Odobea sca-Coteşti,
s-a trasat o secţiune
(S II) în vederea clarificării situaţiei, deoarece la surpraf.aţa terefiluaui apăruseră fraggente ce:ramice aparţinînd epocii bronzlliui,
geto-dace şi secollmlui al IV-lea e.n.
In carourille 3--4, la 40 cm faţă de nivelul actuail. de călcare, a apărut podina unei
locuinţe de formă ovoiJdală (fig. 7). In umplrurtură s-au găsit: chh-pic, bucăţi de lut ars,
un cui din fi.er, precum şi numeroase fragmente ceramioe. Ceramica o putem împărţi ,
durpă cu[oare, 'În :
a) ceramică cenuşie şi brun-cenuşie,
b) cernmică roşie şi bmn-roşoată.

culturilor Sîntana de

Mureş şi

Dridu.

Toate fragmentele provin de la vase lucrate 1a roata rapid ă . Ca pa tă , la unele vase
din prima categorie intilnim fragmente paroase (fig. 6/ 1, 3, 5, 6). Ca forme de vase,
frngment~ele ne indică că avem de-a face cu
oastroane (fig. 6/5), llicioare cu gura largă şi
toartă (fig. 6/1-6) şi aUele. Nu ~au găsit
nici vatra de foc a locuinţei, nici intrarea în
ea şi nici w·me ale unor stîlpi de. susţinere.
După ceramica care' îşi găseşte analogii
peste tot în aşezărHe din secoluJ aU. IV-lea e.n.,
putem considera că estle vorba tot de o locuinţă din aceeaşi perioadă.
In pantea de NE a loca[ităţii Burleşti (vatna
satului), lîngă Ferma nr. 1 a C.A.P. Coteşti ,
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Fig. 9.

Fig. 10.

Bude~ti-CotC'<;>ti. Locuinţă

Bu.deşti-CoteştL

1

rişniţă;

2....:..5

din

~ccolul

al IV-lea.

ceramică aparţinînd

www.cimec.ro
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•

Ftig., 11.

Bud eş tli-Coteşti :

1-4 ceramică aparţinînd culturii Dridu.

au fost depistate, cu ocazia terasării drumului
şi amenajării trotuarulrui, r esturi cer amice ce
aparţin ca înc,adl~are cronologică feudalismului timpuriu. In urma degajă1ii pămîntlu[ui
s-a putut cons tata că avem de-a face cu o
locuinţă de formă reotanguilară, cu dimensiunile de 3,50 m lungime (atît cît a mai rămas)
şi 2,80 m lăţime (fig. 8). Locuinţa face parte
din categoria celor adîncite şi are analogii la
Qmpineanca (Vrancea) 1o şi Bucov (Prahova) 11
Inventarul locuinţei este ail.:cătuit dintt-un
cuptor aşezat în colţul de SV al locuinţei corufecţionat din lut ars şi bolti•t dintr-o
rişniţă din congio:tnerat de piatră, circu-

lară (fragmentară), perfortltă la mijloc, asemănătO'are ou ce!Le de la Epureni şi Murgeni
(fig. 10/1) - , un piron şi o scoabă din fier,
precum şi numeroase fragmente ceramice.

Ceramica o putem împărţi, după tehnica
de luoru, în ceramică lucrată cu mîna (foarte
puţină), cu roata înceată şi la roata rapid ă .
Cea mai numeroasă este ceramica l!ucrată la
roata rapirlă, cu o compoziţie din nisip, microprunrlişuri şi, uneori, cioburi pisate, dar
nu [ipseşte nici cea cu compoziţie SIUperioară,
aşa-zisa ceramică fină.

In ceea ce priveşte decorul, acestJa este diferit. Ceramica· 'fină, c-are es:te de culoare nea-.

www.cimec.ro
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Fig. 12. Budcşti-Coteşt.i. Fragmente ceramice Dridu.

gră, maronie sau cenuşie, prezintă alătllri de
un d€Cor lustruit şi decor în "reţea" (fig. 6/4),
precum şî sub formă de val (fig. 10/3, 4, 5).
Celelailte categorii de cerami·că prezintc'i obi.nui tul decor fmmat din striuri şi vlli.uti şau
din v~uri peste stri'uri (fig. 10/2~6.,

fig. 11/1-4, fig. 12/1-3), dercor · cu asemă
nări la Dridu12, Bucov13, în Moldova14, la D.l-

nogetia15 şi Păcuiullui Soare16 în Dobrogea,
la Irina-Satu Mare17 şi Biharea-Bihor18 în
Transilvania. Am menţîort.a tot 'c a decor, aid,
fun.drur'He ştampilate pe oare 1e găsim la ·un
număr de patru vase.
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•

Fig. 13.

Bud€::;ti~Coleşti.

Vedere generală a aşezării D1·iclu
privind amplasm·ca l oc uinţei Driclu.

In concluzie putem adlta că să pătu rile de
salvare de la Bude.şti---Cote.ş ti şi-au atins în
mare măsură scopul. Au fosl:! s•a lvate cu
această ocazie Ye tigii ale trecu tu•l ui supuse
distrugerii, contribuind a.:; tfel la cunoa.ş.terea
ariei de răspîndire a cuilturHor menţionat~ şi
la imbogăţirea oolecţiilor muzeale.
NOTE
1 Cu ocazia plantării unei suprafeţe cu viţă de
vie au ieşit la iveală citeva piese din fier şi numeroase fragmente ceramice din perioada de inflorire a culturii Dridu (secolele X-XI) .
2 Piesele descopet;te cu această ocazie sînt :
două dăltiţe din marnă albă (fig. 1/2), din care
una frumos finisată (fig. 1/1), un nucleu faţetat
prin cioplire (fig. 1/4), precum şi un fragment de
ciocan de piatră (fig. 1/3).

şi

detaliu

~ M. Pelrescu-Dimboviţa,
p. 69, Iig. 5/3.

Materiale,

3,

1957,

" Dan Monah, Carpica, 8, 1976, p. 15-28.
" Gh. Birhir. Materiale, 5, 1959, p. 259-261.
~ ":·. Bobi, StComFocşani, 2, 1979, p. 22.
• l otdcm, p. 27.
ln majoritatea lor aceste aşezări se gă esc
în 'ii.
!l Locuitorul Niţu Valentin menţiona că, in timpul dcsfundării terenului pentru plantări de vie
au ieşit la iveală, în apropiere, cuptoare, fără ~
ne putea da alte a mănunte.
10 Ion Ml"trea, StComFocşani, 1, 1978, p. 53 .
H M. Comşa, Cultura materială veche româ nească. Aşezările din sec. VIII-X de la Bucov Ploieşti, Bucureşti, 1978, p. 24-25.
t 2 Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român, Bucureşti, 1967, p. 81-88.
13 M. Comşa, op. cit., p . 24.

Dan Gh. Teodor, SCIV, 19, 1968, 2,. p. 266-270.
Gh. Ştefan, Ion Barnea şi Maria Con1Şa, Dinogctia, I, Bucureşti, 1967, p. 134-151.
tt,

t5
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bizantină,

Dumitraşcu,
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Ibidem, p. 60, p. 66', fig. 1.

1.

EXPLICATION DES FIGURES

Păcuiu.!

Bucureşti,

lui
1972,

Ctisia, 2, 1978, p. 68.
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PHELIMINAIRE CONCERNI\.NT i
LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES . .
DE BUDEŞTI-COTEŞTI
(DEP. DE VRANCEA)
RESUME

Les auteurs presentent les conclusions des fouilles
cffectuees a Budeşti - Coteşti pour sauver le patrimoine ·archeologique de cette zone. Il sont constate
l'existence des vestiges appartenant aux cultures
des Carpes, Sîntana de Mureş et Dridu. Les- decouverts de Budeşti - Coteşti constituent aussi
une nouvelle contribution a la connaissance de
l'aire des cultures mentionnees dans le departemeni de Vrancea ..

Fig. 1. Budeşti - Coteşti. Outils en pierre et en
. s;ile~.
. Fig. 2. Budeşti - Coteşti. Habitation D 08 1 et 4.
Fig. 3. Budeşti - Coteşti. Ceramique appartenant :a la culture Ctiş.
Fig. 4. Budeştî .:...._ Coteşti. Ceramique appartenant a la culture Criş.
, Fig. 5. Budeşti - Coteşti. 1 monnaie de Anto: ninus Pius ; 2-5 ccramiqu.e appartenant â la eul. ture de Carpes (n•-In• siecles de n.~.).
Fig. 6. Bud<'şti - Coteşti. Ceramique appartenant a la eul ture Sintana de Mureş (IV• s. de n.e.)
<'t Dridu (X•-xi•siecles).
Fig. 7. Budeşti - Coteşti. Plan de l'habitation
de II cme Section.
Fig. 8. Budeşti - Coteşti. Plan et profil de l'habitation Dridu.
Fig. 9. Budeşti - Coteşti. Habitation du IV"
siecle de n.e.
Fig. 10. Budeşti - Coteşti. 1 meule ; 2-5 ceramique appartenant a la culture Dridu.
Fig. 11. Budeşti - Coteşti. 1-4 ceramique
appartenant a la culţure Dridu.
Fig. 12. Budeşti - Coteşti. Fragments cerami'ques appartenant a la culture Dridu.
Fig. 13. Vue generale de !'habitat Drldu et detaile concernant l'emplecement de l'habltatim1
Dridu.
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Cercetările

arheologice întreprinse
în cimitirul feudal-timpuriu
(secolele XI-XII) de la Isaccea·

Cer·cetările arheologice întreprinse pe teritoriul Dobrogei în vederea eluci.dării problematicii complexe ·a ritului şi ritualurilor creş~
tine privite in ansamblu au un caracter izolat. Exceptind cimitinul feud:al-timpuri1u de
la Dinogetia-Garvăn 1, cercetat in mod sistematic, celelalte date legate de această pro.,.
blemă provin din descoperiri înt'dllliplătoare2 •
Săpătmile de salvare întreprinse in perimetrul cimitirului din .'cadrul complexului
feudal-timpuriu de la Isaccea vin să completeze informaţiHe pe oare le deţinem pînă
în prezent, atU in privinţa ritului şi ritualw·ilor creştine, cît şi a procesului istoric, politic
şi economic ce s-a desfăşurn.t în spaţiu~ norddunărean in sec. XI-XII. ·
Din datele cunoscute reiese că cimitirul se
intindea pe o porţiune de teren aproximativ
dreptunghiulară, orientată cu axul lung pe
direcţia NE spre SV, fiind situat in partea nord-estică a punctuH.ui numit "La movilele dese". Pe baza măsurătorilor făcute pe
teren rezuW"t dt cimitirul avea o lungime de
Ja nord la sud de 125 m, iar de la est la vest
de 32 m. In •ace-;t caz, avem de-a flace cu un
cimitir relativ întins. O mare parte din jumă
tatea sudică a cimitintlui a fost distrusă cu
prilejul lucri"trilor .agricole, ariiturile fiind
executate pînă la adîncimea de -0,50, -0,60m.
Moalllintele din cuprinsul cimitirului pot fi
împărţite i:n două mari g11upe :
I. - Primul grup mai numeros se compune din mormintele (nr. 1-101) din cuprinsul cimitirului.
II. - Celelalte morminte (nr. 102-W6)
au fost g{tsite "izolat" in tumulii IA şi I B din
perimetrul necropolei tumulare romane.
N'Ulllerotarea mormintelor a fost făuută in
ordine topogrnfică încep'ind de la est cu cele
din cimitir şi continuînd cu cele izolate din
cuprinsul celor doi tumu'li.
Observaţii stra:tigrafice concludente s-au
făcut in secţiunile SH şi s,h unde s-au întiJLnit
cîteva cazUJri de suprapunere a cite două

~helete în acelaşi loc, dar la adîncimi dife.,.
rite. Ne referim [;a scheletele nr. 19, 23, 27 şi
57 care acoperă în întregime scheletele din
mormintele 20, 24, 28 şi 58.
Din cele expuse mai sus ajungem la c'"ln~
cluzia că în cadrul cimitil'lllui au existat două
perioade de înmormîntări. Facem preciz'Hrea
că, pe baza observaţiillor stratigL"afice şi
a
obiectelor de invent-ar, mmlllinte\le mai Yechi
(suprapuse) le conside'l·{rm ca fiind contemporane cu cele izolate, găsite în tumulii 1 A
şi IB.
Despre restul mormintelor trebuie S:t admitem că SIÎnt apropiate ca timp, lipsra deranjamentelor fiind un indiciu că cimitiml a
fost folosit in decursul unei perioade scurte
de timp.
Pentru o justă interpreta'fe vom prezenta
în continuare observaţiile fălcute cu privire la
obiceiurile funerare ale membrilor comunităţii inmonnintaţi în cimitirul de Ja Isaccea.
Din datele obţinute pe teren reiese că cei îngropaţi în acest cimitir f<"iceau parte dintr-o
comunita.te care practica în exclusivitate ritul înhumaţiei. Mormintele erau fie ,.izolate".
alc;ttuind grupuri mici, fie grupate într-un
cimitir. Cercetînd cu atenţie răspîndirea lor
in cuprins:ul cimitirului observăm o gn1pare
pe mai multe şiruri, ori~ntate pe direcţia
N-S. Şirurile sînt în mare parte inereguil.ate,
cu intervaie inegale intre ele. Partea central{t a cimitirului este folosită la maximum.
In afara zonei centrale mormintele se ră

re"-C.

In privinţa orientiirii scheletelor se pot
deosebi două categorii :
I.- Două morminte orientate N-S cu pl·ivireoa spre sud, bt·aţul" drept întins pe Jîngâ
corp, stingul fiind îndoit din cot şi a?ezat
cu palma pe abdomen.
II. - Majmitatea scheletelor sînt otientate după ritualul creştin cu mici valiaţii datorate anotimpului în ca1·e s-au făcut inhu.:.
maţiile.
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Morţii îngropaţi

credinţe

diferite, între care existau relaţii cel
de ordin economic.
In privinţa poziţiei miinilor variabilitatea
este destul de mare (fig. 1). In urma observaţiilor făcute s-au putut deosebi următoa
rele variante şi subvari'ante :
A. - Ambele mîini mtinse pe lîngă corp
(4 morminte=3,6o/o) (fig. 1/1).

cu privirea spi·e est au

fără îndoială, creştini. Mormintele orienbate N--S au aparţinut unm· indivizi de adtă
credinţă. Semnificativ este faptul· că morminte ale nnor indivizi de altă credinţă au
fost acceptate în cadrul cimitirului creştin.
Prezenţa acestor monninte atestă cii în ca-

fost,

puţin

drul complexului feudal timpuriu de la !saccea, sau în preajma lui, trăiau populaţii cu
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Fig. 1. Isaccea. Variabilitatea poziţiei schc>letelor din cimitir : 1 M 3 ;
2 M 120 ; 3 M 46 ; 4 M 33 ; 5 M 123 ; 6 M 79 ; 7 M 86 ; 8 M 43.
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. B. - Ambele mîini îndoite puternic din
coate şi aşezate cu paJmele pe umeri (2 morminte= 1,8o/o) (fig. 1/2).
C. - Ambelle mîini îndoite din coate şi
aşezate cu pa[mele pe bazin (5 morminte ~c
=4,5olo) (fig. 1/3).
D. - Ambele mîini îndoite din coate şi
aşezate cu palmele pe abdomen
(95 morminte= 590fo) (fig. 1/4).
E. - Ambele mîini îndoite din coate şi
aşezate cu pa,lmele pe piept (4 morminte
, , 3,6o/o) (fig. 1/5).
A-D. - O mînă întinsă de-a lungul corpului, cealaltă îndoi t[t elin cot şi a.'?ezată cu
palma pe abdomen (1 mm·mint 0,9o/0 )
(fig. 1/R).
D.-B. - O mină îndoite\ din cot şi a<;ezată C."ll palma pe abdomen, cealalt<.\ !fiind puternic îndoită din cot şi aşezată cu palma pe
umăr (3 morminte= 2, 7o/o) (fig. 1/7).
D.-E. - O mînă îndoită din cot şi aşe
zată cu palma pe abdomen, cealail.tă fiind înclcită din cot şi aşezată cu palma pe piept
1 mormînt= 0,90fo) (fig. 1/8).
La un număr de 46 morminte ( = 23o/o) poziţia mîinilor nu a putut fi determinată din
cauza stării proaste de conservare a scheletelor, sau a faptului că au fost deranjate de lucrările agricole.
Deci pentru morminteile creştine din dmitiruil de la Isaccea, este carederistică poziţia
mîinilor îndoite din coate şi aşezate cu palmele pe abdomen.
Majoritatea scheletelor dezveli:te în cadrul
cimitirului de la Isaccea, erau depu.<:e în sicrie, de forma unor lăzi simple, dreptunghiulare sau trapeeoidale acoperite cu un capac
simplu din scinduri. Inălţimea lăzii sicrieilor
era de aproximativ 25 cm, grosimea scîndurilor nedepăşind 2 cm. Asupra modului cum
erau încheiate scindurile skrielor, cu excepţia lui M~, 1 unde au fost găsitJe .cuie de fier,
nu putem da un răspuns categoric. Admitem
că erau fixate fie prin cuie de lemn, fie print:r-un sisltem similar "cozii de mndunică".
Din totlalrul de 166 de morminte numai 36
1
-<=21,60fo) aveau inventar compu<; din : obiecte de podoabă : a) sticlă ; b) metaJ. ; obiecte
de cult şi monede.
Din categoria obiectelor de podoabă din
sticlă fac parte : a) brăţările de sticlă întregi
şi fragmentare, lucrate din bare de grosimi,
secţiuni şi culori diferite;
b) mărge:le de'
c •·

-.c

stidă.

CeO.e 55 exemplare de la Isaccea pot fi grupate în urmă.toarele categorii :
Categoria 1-a (32 exempl,are = 58, lolo)
(fig. 2/1) cuprinde piese din bare de s~
ţiune rotundă, din stidlă de cUiloare albastră
deschis, albastră închis, verde şi neagră. Va_,
1iabilitatea grosimii barelor este cuprinsă intre 3 şi 9 mm, insă, între aceste limite pro-

centajul este inegaL Astfel, spre dimensiunile
minime şi maxime număru~ pieselor este re-dus :·între 3 şi 4 mm sînt numai. 4 exemplare, iar între 8 şi 9 mm nrumai 2 exemplare.
· CeleJ!Crlte piese aru dimensiuni cuprinse ilttre·4,5 şi 7,3 mm. Cele mai muate sint bră
ţările avind gmsimea barei efe 6,3 mm. Niti
una dintre .piesele ace~tei categorii nu este
decorată.
.
· Categoria a II-a (8 exemplare= 14,5%)
(fig. 2/2) include exempl:arele lucrate din
bară ;de secţiune ovaJ<"t. Majoritlfltea ~nt din
sticlă de cuaoare verde, mai rare din sticlă
de cuioare> alba<>trit deschis, şi numai un
exemplar elin sticlă de culoare neagră. Două
exemplare elin acea<:tă categorie sînt clecorate. Pe unul, decorul realizat cu vop<>ea ele
culoare rnşie este alcătuit din linii oblice trasate la intervale inegale, pe celălalt exemplar, ornamentul' alcă:tmit elin linii în val <"ll
bucle inegad.e ef3te realizat cu vopsea de culoare galbenă.
Categori.a a III-a (5 exemplare ' 9,3o/o)
încadrează piesele lucrate din bat·ă de sticlă
răsucită. avînd secţ.iunea rotund:'t, de culoare
verde închis, mnrnnie ~i neagrit. La confecţionarea cmui exemplar de c·dD:t:·~ verde-inehi.-.;, bara. înainte d~ rCt·.;ucire, a hst încrus·
tatti c~1 vopsea verde deschis, r2alizîndu-se
astfel cbngi par:alele h intec':<t'e inegaJle
(fig. 2/4).
Categoria IV -a (1 O exernpb!·e ,-d 8,60fo)
cuprinde brftţ<."tri htcTate elin lxu·:1 d~ secţiune
plan-convexfl. S1khl fo!o"itf1 ent ele mtloare
albastră-clesehi.-.;,
al'b.:t~Str[t-in<:hi '·
neagră,
verde si man.:mie. Cu 1m in~trument avînd
muchi~ boantit se ap;l"a bara d·~ '::iclă moale
la exterim· obtinin~Ju--:c în f2;hl ar:esta arlincituri CYb:lice. Pe cîteva e-xemplare după realirzarea ad'încit:urilor oblice ~:-a intervenit cu
un d~te obţininclu-s.e neste mai înalte
(fig. 2/3).
.Dintre ceil.e 55 de ex~mplare d2,coperite la
Isaccea, ceJ,~ mai yechi sint pie<'eJ.e aparţinînd
categoriei a I-a datate la sfîrşitul secolului al
X-lea şi începu'tr'Jl sec. a:l XI-lea. Piesele
aparţinînd categoriilor ,a II-a şi a III-6 se
datează în prima jumătate a sec. al X-lea 3,
iar cele din categoria a IV-a în sec. al
XII-lea 4 .
Prin datările enunţate mai sus înţelegem
că brăţătile de sticlă din categoriile cita:te
sint dOC'Umentlate într-'O anumită perioadă,
dar, in ac"ela.'?i timp, nu excludem posibiilitateoa ca unele pi~e să fi _apărut mai de'Vretme
de epoca dată şi să fi fost fodosite şi mai t'irziu de perioada fixată.
Intre diversele categorii de podoabe feminine un loc de seamă î[ ocupă mărgelele de
sticlă. In mormintele de la Isaccea au fost
găsite un număr de 308 piese prezentind o·
foarte mare varietate. In funcţie de formă
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5
Fig. 2. !~a ce ea. Brăţări şi
3 brăţară categoria IV ; 4

mărgele de sticl ă : 1 bră~ară calcgot·i a I ; 2 bt·ă ţat·ă categoria II ;
brăţară categoria ILI ; 5 mărgea din chihlimbar;
6-7 mărgele

,.ou trei ochiuri" ..
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Fig. 3.· Isaccea. Obiecte de pod oab ă din metal : 1 cerce! biconic ; 2 inel cu chaton ; 3 cataramă ; 4 inel .,împletit" din bronz ; 5 inel " răsucit" din bronz.
(og.lindită

prin secţiunile pe orizontală şi verornamentare cele 308 m ă rgel,e au
fost împărţite în 22 de categ01ii, unel.e r.eprezentate printr-o singură piesă, altele ajungînd pînă la 107 exemp[are de aceiaşi fel,
avînd însă dimensiuni[e diferite'.
In primul rind ne atrag atenţia m ărgel.e~e
de chihiimbar (fig. 2/5), bitronconice, faţeticală) şi

tate, între care un exemplar îşi găseşte analogii .aproape perfecte m aşezarea de Ja Pă
cui!Ul Jui Soare5. O altă categorie o reprezintă
mărgelele de formă globulară din aşa-numi
tui tip "cu trei ochiuri" (fig. 2/6-7) frecvent
întîlnit în a.şezărhle1 feud~ timpurii din Dobrogea.6 Mărgele de tip "mozaic" sînt repreczentate la Isaccea printr-un singur e:xem-
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plar de formă ovală apl<atiZJată, confecţionat
dintr-un amestec de pastă de1diferii.e cuaori.
Yn firşit, la Isaccea mai apar cîteva mărgeJe
mode~ate prin segmentarea unor ţe<vi de sti< lă de diferite culori, eu orificiul larg. Derorul este reprezentat de linii trasate în pac;ta
incanclescentă, de jur împrejur şi longitudinal. Asemenea mărgele se ounoc;c in Dobrogea la Dinogetia-Garvăn 7 şi Păcuiul lui
Soares. !n mare, lotul de mărgele de la I ac·ea se plasează în perioada cuprinsă intre
;;fîrş itul sec. al X-lea şi începutul
sec. al
XII-le<a.
Dintre obiectele de podoabă găsite in inventareile' mormintelor cele mai variate ca
formă sint cele de metal. Majoritatea sînt de
bronz, iar re tJul elin argint. Obiectele de podoabă din metal pot fi grupate în următoa
rele ca;teg l"ii :
Cercei eLe formă biconică (fig. 3/1) confecţionaţi elin bronz. Cele două capete sînt unite
printr-o s[rm<."t de bronz în,do ită formind orificii de prindere. Pe tot corpul biconic este
apJicat un decor dintr-un filament realizat în
tehnica filigranului.
Inele din placă sau foaie de metal, din tijă
~au sirmă simplă, din 2-3 tije răs<ucite sau
împletite. Din categoria inele}or din pktcă
sau foaie de mettal se disting ine!Leae cu chaton (fig. 3/2), unul confecţionat din argint,
celelah.e fiind de bronz. Inele~e din tijă . au
îrmă simplă au formă circulară neregu[ată.
Grosimea tijelor variază între 1 şi 2,5 mm,
iar diametrul interior între 1,5 şi 2 cm. Inelele din sirmă "răsucite" sau "împileti'te" sînt
lucn:tte din cîte 2-3 tije de bronz ră ucite
intre ele şi ascuţite prin batere la ambeile capete oare se apropie fără să se unească
(fig. 3/5). O menţiune aparte· merită exemplarul lucrat intr-o tehnică aleasă p1in împletirea a 4 fire subţiri de bronz (fig. 3/4).
Cataramele sînt reprezentate printr-'Un
singur exempl!ar păstlrat întreg fără cuiul
(spinuJ) din mijloc (fig. 3/3). Executată din
bronz, prin turnare in tipar, face parte dinf
categoria cataramelor cu chenar simplu, cu
un singur ax. Forma sa reprezintă rezultatJultmei combinaţii între. un dreptunghi şi tm
arc de cerc.
O importanţă deos ebită pentriU cunoaşte
rea ritJualmilor creştine din perioada sec. al
XI-lea şi aJ XII-lea prezintă descot:lerirea în
mormintele de la Isaccea a unor ouă de lut ars
mă.lţuite şi încondeia.te. Toate ceJe 5 exemplare sffnt lucrate din argi[ă curată, de bună
calitate şi arse uniform la roşu. Pe dinafară,
fiecare poartă aeelaşi decor smăJ.ţ;uiţ, de origine grecească muJt mai veche, alcătuit din
ornamente în formă de acolade de culoare
gălbme pe fond castaniu (fig. 4/2). Pe dină
untru sînt goale, purtînd în interior cite o

1

2
Fig. 4. Isaccea. Obiecte de cult : 1 cruce din bronz ;
2 ou de lut ars, smălţuit şi incondeiat.
pietricică

sau o bobiţă de metal. La capătul
mai gros se află cîte un mic orificiu.
Pînă în prezent, în privinţa utiilizării ouă
lor d.e lut ars smălţuite şi încon:deiate în ritualmiie cre~t:Jine, des1eoperirea de la Isaccea
este singulară. La Dinogetia-Garvăn9 astfel
de obiecte au fost găsite numai în aşezare, în
straturille eLe cultură aparţinînd sec. al XI-lea
şi primei jumătăţi a sec. al XII-lea.
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Din categoria obiectelor de cult face parte
o cruce de bmnz, realizată prin turnare în
tipar, cu capetele braţelor uşor lăţite, prevăzută cu o urechiuşă pentru agăţat la extremitatea braţuiui superior. Pe faţa principală e reprezentată in relief pl18t figura lui
Cristos răstignit (fig. 4/1). Descoperită împreună cu o monedă de bronz de la Roman aJ.
III-lea Arghiros se datează in prima jumătate
a seK:. al Xl-lea.
Prezentarea obiceiurilor funerare şi desscrierea obiectelor de podoobă şi de cult
atrage cu necesita·te precizarea limitelor cronologice de funcţionare a cimitirului.
După cum am arătat, in cadl'Ul cimitirului
au exist,at două perioade de inmormîn tări.
Obset"Vaţiile stratigrafic~ făcute cu privire
la suprapunerile de motminte, obiecteJ.e de
inventar ca şi monedele vin să confirme
această constatare.
Mormintele din prima fază, pe baza monedelor de bronz din timpul ;împăraţilor Roman III Arghiros (1028-1034) (Thomson, tip
B) şi Mihail al IV-lea PafLagonianu~ (10341041) (Thompson, tip C), sint datate in prima
jumătate a sec. al XI-lea. A doua fază de înmormîntări- pe baza analogiilor in privinţa
obiectelor de inventar- se datează in a doua
jumătlate a sec. al XI-lea şi la inceputul 'sec.
al XII-lea. Deci, cimitirul de la Isaccea a
funcţionat începînd din prima jumătate
a
sec. a~ XI-lea pînă la începutul sec. al
XII-lea.
Din studierea cimitirului rezultă .di in eupl'insuJ lui au fost inmormîntaţi bărbaţi, f·~
mei şi copii. Este vorba de cimitirul unei eomunităţi sedentat·e.
Numărul relativ redus de morminte cu inventar ne oferă indicii cu privire la stratificarea sociale'! în rîndul comuni tarHor inmormintaţi [a lsaccea. Este interesant de semnalat faptul că mormintele cu inventar sint
intercadate întb:e celelalte morminte, fără a fi
sepamte.
In funcţie de datele pe oare le-am obţinut
nu putem prezenta probleme de ordin demografic. Surprinzător este numărul foarte
mic de morminte de copii (12 morminte
~ 7,20fo). N01mal era ca procentul să fie mult
mai mare• în rapod cu cel ai adulţilor.
şi

NOTE
1 E. Comşa, Cimitirul, in Dinogetia, 1, Bucureşti,
1967, PJ 367-374.
2 P. Diaconu, Un mormint din sec. XI descoperit la Dervent; 1. Vasiliu, Observaţii cu privire
la mormîntul de inhumaţie de la Troesmis, Peuce,
8 (în curs de apariţie).
3 E. Comşa, Podoabe de sticlă, în Dinogetia, I,
p. 302-306, 308-309 ; P. Diaconu, Obiecte de podoabd, in Păcuiul lui Soare, 1, Bucureşti, 1972,
p. 151-154.

" E. Comşa, op. cit., p .. :110-311.
P. Diaconu, op. cit., p, 137, fig. 55/11.
E. Comşa, op. cit., p. 317, fig. 17714'; P. Diaconu, op. cit., p. 138, fig. 55/9-10.
7
E. COmşa, op. cit., p. 320, fig. 178/18.
8 P. Diaconu, op. cit., p. 138, fig. 55/6-8.
9 I. Barnea, Obiecte diverse din epoca feudală
timpurie, in Dinogetia, 1', p. 327, 3.28, fig. 149/12-13.
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RAPPORT PR:f:LJMINAIRE SUR LE'i
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
:f:FFECTUtES DANS LA CIMETIERE
PR:i:-FEODALE (XI"-XF SIECLES)
DE ISACCEA
HESllME
Pendant la campagne de 1979 il Isaccea, cldns
la zone du cimetiere pre-feodale (Xl"-XII"s.) on
a decouvert deux categories de tombes :
a) tombes n "' 1-101 correspondant au dm(•tiere
situe a la proximite de l'etablissement ;
b) d'autres tombes (n"' 102-166), isol(•es. dans
la secteur de la necropole romaine.
La communaute utilisant le cimetiere de Jsal'l'ea
pratiquait seulement l'inhumation. Les tombe~
sont di&posees par rangePs irregulieres, oric•ntt:•es
Nord-Sud, par des intervalles .inegaux.
Les squelettes ont une orientation Yad(•e :
a) deux tombes du cimetiere sont orientC•t.>s ]';oreiSud.
b) la majoritc de squelettes sont orient&s Oue~t
Est.
Cette derniere C'att•goriC' a appartenu <i une
communautc de chretiens. Les tombes orientees
Nord-Sud ont appartenu a une population d'une auLre religion.
La position des mains C'st Y<triable dans ]C''i
tombes chretiennes (fig. 1).
Dans plusieures tombes on a trouvc des restes
provenant de bieres de forme rectangulaire : c'etaient des caisses simples, avec un couverce E'TI
planches.
.
L'inventaire de tombes consiste en :
a) objets de parure (suivant le mat<'•riel d'exccution, ont peut classer les parures : 1) en ven·e,
~) en metal ; b) objets de culte ; c) monnaies.
Les parures en verrc consistent en bracelets et
perles. A Isacea on a dccouvert 55 bracl'lets en
verre ayant des cpaisseur, section et couleurs differC'ntes. Leur classemC'nt a cte fait d'apres la forme
de la section. Quatre catt;gories ont etc ainsi obtenues (fig. 2/1-4). La majorite des hracelets sont
de couleur bleue. Deux bracelets ont eu un dt;cor
peint par les couleurs rouge et jaunc. Le"< bracclets de Isaccea remontent aux XI"-XII" siet·les. Les
piel'es les plus andenncs renlrent dans la prl'miere categorie et elles datent de la p·'riode situce
l"ntre la fin du Xl 0 siecle et au debut du xu•.
A la premiere moitie du XI" siecle nous attrihuons
les bracelets d ,, IJionH·et Jn6me categorie. Enfin les
bracelels du IV ~mc categorie detcnt du XII • siecle
Les perles I'n verre (fig. 2/5-7) sont moins nombreuses que les bracelets. Suivant leurs forme (et
ornementation les 308 pet·les derouvertes a Isaccea
ont ete classees en XXII categories. Ce lot des
perles date de pcriode situee entrp la fin du X
siecle et au debut du XII • siecle
Les parures de metal (fi~. :1) sont dans la
plupart, en bronze et les· autres en argent. D'apres
leur forme et leur destination, elle peuvcnt etre
groupees en : boucles d'orellle, bagues et boucles
de ceintures. Les boucles d'oreille en forme bico-
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nique sont remplaces par un fil metallique tresse
et dispose en reseau. Le bagues sont confectionnees ; 1) d'une feuille de metal, 2) d'une baguette
simple et 3) de deux ou trois fils tordus ensemble
ou tresses.
Les objets de culte fonnent une categorie importante. Il s'agit des oeufs en terre cuite emaillce · ·
(fig. 4/2) et d'une croix simple de bronze. Sur la
face principale se trouve l'image du Christ crucifie
(fig. 4/1).
.
A Isaccea on a decouvert des monnales byzanti-·
nes de bronze, cmises par l'empereurs Romain III
(Thompson, type B) et Michel IV (Thompson, type C)
La cimctiere date de periode situee entre la premiere moitie du XI • siecle et le debut du XII"
siecle.
La decouverte des squellettes des hommes, des
femmes et des enfants dans l'ensemble du cimetiere atteste que la cimetiere appartenait â une
('ommunaute s(•dentair.e.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Isaccea. Variabilite de la position des
squelettes en cimetiere : 1 T 3 ; 2 T 120 ; 3 T 46 ;
4 T 33 ; 5 T '123 ; 6 T 79 ; 7 T 86 ; 8 T 43.
Fig. 2. Isaccea. Bracelets et perles en verre :
1 l:lracelet en verre du Jhc categorie; 2 brac('lPt
en verre du II" categorie ; 3 bracelet en verre
du IV~mc categorie; 4 bracelet en verre du IIJemc
categode ; 5 la perle d'ambre jaune ; 6-7 les perles ă "trois vittres".
Fig. 3. Isaccea. Objects de parure en meta: :
1 boucle d'oreille biconique ; 2 bague avec chaton ;
3 boucle de ceinture ; 4 bague en fil tordus ; 5
bague en fils tresses.
Fig. 4. Isaccea. Objects de culte : 1 croix simple
en bronze ; 2 oeuf en terre cuite emaillee.
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Săpăturile

arheologice

Sînmiclăuş
Şona jud. .liha

de la
~om.

In cursul lunii septembrie 1979 au continuat cercetălile arheologice în aşezarea feudală timpurie din [ocul numit "Gruişor".
S-au executat două casete în puncte diferite, situate la circa 0,5 km depărtare unul
de ce[ălalt.
Secţiunea XX a fost trasată Îlll punctul
"Vadul lui Sîmbotin", la coa 200 m nord de
malul drept aJ. !Tîrnavei Mici, pe prima terasă a rîului. In acest loc uşor încilinat spre
sud-est şi ferit de inundaţii, ou ocazia lucră
rilor de afînare a solului executate in august
1979, a ieşit l'a ivea1ă un altar funerar roman
dedicat lui I.O.M.
Caseta (10 X 9 m) trasată pe locul descoperirii a permis dezvelkea fundaţiei unei construcţii romane amplasată pe poota amenajată prin nivelare. Edificiul, dispus cu axul
lung rul planului pe direcţia ENE-VSV, are
forma dreptunghiulară (4,50 X 4,30 m).
Fundaţia dădirii este l·ucrată din les1pezi de
gresie de diferite dimensiuni, fragmente de
ţigle şi olane, di'Spuse sub form1a
unui zid
fă;ră mortar, gros de 40-50 cm. Din subconstrucţii se mai păstrează latura de sud, lung[t
de 4,50 m, colţul dinspre SV pe lllmgimea de
90 cm şi o porţiune din latura de ENE
(1,80 m), răvăşită pe o suprafaţă de 2,20 X
X 1,80 m. Talpa de NNV era aşezati1 direct pe
solul amenajat sub forma unei trepte de argilă curăţată.

In partea centrală a constrocţiei semnalăm
o ingrămădire de pietre, unele de dimensiuni
mari (50 X 24 X 9 cm), aşezate la adincimi cuprinse între 13-90 cm, care formau probabH
fundaţia 'peretelui des\Părţitor. Din ace~st<\
zonă provine altarul funerar, oare era culcat
pe direcţia N-S.
Clădirea cu fnndaţia de pi·atră 'Şi scheletul
de lemn avea acoperişul mcut din ţigle ~i
olane, fiind prevă:zmtă cu intrarea pe latura
sud-estică.

Inventarul locuinţei cuprinde bucăţi de
ţigle şi olane căzute din acoperişul construcţiei, puţine fmgmente ceramke roşii şi ce-

nuşii,

cu pasta fină sau zgrunţuroasă, un
fragment de sticlă, resturi dintr-un obiect luct·at din tablă de bronz (?), un frecător ci.Iindric, două lespezi de gresie cu contun1l neregulat, prevăzute pe o faţ<c\ cu o cavitate, care
puteau servi ca pietre de rişniţă, valve de
scoici (Unio sp.) şi oa<;e menajere de animale
(bovine, pot·cine, ovine, C'anine E·tc.).
In profHul peret:e.Jui de est al ca<;etei s-a
conturat un bnrdei surpt·ins parţial şi în supra]aţ't, prevăzut în colţul de no1·d-v~t cu o
groapă de stilp. Construcţiei îi aparţin cîteva
fragmente de dtritmizi şi ţigle provenite elin
pămffntul de umplutură
şi este probabil o
ana-x[t a locuinţei de supt,afaţ<\.
Sub nivdul roman, la adîncimea ele 1-2 m,
s-au identificat resturi de ,locuire aparţim\
toare cuJturii Coţofeni (fig. 1), in colţul de
nord al secţiunii s-a dezve.lit vatra unei locuinţe (bordei) haHstattiene, ioar din stratul
vegetatl. provin cîteva fmgmente ceramice
feudale timpmii (secolul al XII-lea).
Clădirea cu fundaţia de pi,atr[t şi bm·deiul
utHizat probabi'l ca anexă aparţin unei noi
aşezări romane, identificat<:\ prin periegheze
pe o supt·afaţă de circa 0,5 ha, pe malul drept
al Tirnavei Mici, în hotarul dintt·e satele Biia
şi Sînmidituş. Urmele de arsurii p<'istl·ate pe
pietrele din fundaţia locuinţei dezve!He pledează pentru dispariţia brusc[\ a aşezării în
Ulma unui incendiu, care a detetminat rett·agerea locuitorilor în altit parte.
A. doua secţiune (XXI) cu dimensiunile de
14 X 2 m, amplasată în pm·tea de nord-est a
dliJmei "Gruişor" se află la 2,60 m de malul stîng al riuh1i Tîrnava Mică, lîng[t secţiu
nea I/Hl73. Orientată pe direcţia N-S, paralel cu marginea maluJui, secţiunea avea menirea sc"t precizeze limita ncwdid'i a cimith:ului prefeudal şi sit dezveleascit cuptot,ul vizibil in acest loc prin numeroa'e bucăţi de
chirpiei t>coa;;e pe arittur[t de fierul plugului. Secţiunea lăţitit prin dom\ şanţuri laterale a devenit o ca--;etă cu conturul nereguaat,
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Fig. 1.

Sinmiclău."i-,.Vadul

'

lui Simbotin". 1 fragment cerarn.ic din
2-11 fragmente ceramic.~ Coţofeni.

adincită pină

la 48 cm in jumătatea nordică
80 cm in cea opusă.
Stratigrofia simplă constft din humusul
vegetal oare suprapune stratul argilos bntngălbui fonnat din depun-eri a1luvionare şi· fosile terţiare (valve de scoici Unio sp.). Stratul
de la bază este un nisip ouarţos fin, se'Climen'tat in unele loc'llri incep[nd de la adincimea
de 66 cm.
şi

G:.! - Materiale

şi

cercetllri arheologice -

cd. 25

secolul

al XII-ba;

Adincirea casetei a permis dezveHrea întregului cuptor săpat în luhll 1argilos-marnos
pînă la adincimea de 84 cm. Fonna sa este
dreptunghiulară (6,50 X 3,10 m), avind axul
lung orientat pe direcţia ESE- VNV. Lungă
de 3,10 m, latura de S-E are peretele roşu
gros de 11-16 cm, însoţit in exterior de o
dungă de pămiht maroniu ars progresiv, care
atinge uneori lăţimea de 14 cm. Peretele să-
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hîrleţul prezintă

pe

faţa exterioară

feţe tăiate în lutul moale. Laturile de nord
şi sud cu pereţii arşi puterni·c cărămiziu însoţite la e~derior de o d,~.mgă para.lelă brunmaronie, după cea 2 m se arcuie"c spre interior sub forma unui umăr proeminent.
Cuptonil este 'fonp.at din. două corpuri
alungite dispuse paralel, despărţite de un
pl·ag cruţat în lutul viu, lat de 60 cm şi înalt
de 39 cm. Ambele corpuri, lungi de 3,50 m
respectiv 3,G5 m, porne:;;c din perete~e de
SE şi au extremităţile de NV ovale. Ele
se compun din c'ite 2 camere de ardere cl~
părţi te prin ei te un perete transver:-;ai ars la
roşu, cl'Uţat in pămîntul mamos ~i gros de
15 cm, prevăzut cu un orifici·u ele comunicaţie.

Primele două încăperi au forma dreptunghiulară (1,55 X 0,95 m) oomunicînd între ele
prin două orificii late de 20 om şi înalte de
6 cm. Încăperea dinspre SE era prevăzută
cu o deschidere lată de 80 cm şi înaltă de
25 cm foJosi.tă ca gură de alimentare. Pereţii
camerelor de ardere pe latura de SE sint
săpaţi vertical in pămînt şi păstrează 4050 cm din inălţime, în timp ce pereţii lateraii se arcuiesc spre interior. Ce[elaH0 dou;\
camere de ardere sînt alungite (1,70 m) cu
capetele de NV late de 70-76 cm şi respectiv 55 cm, şi nu comunică între e!e, după
cum ne indică ~ăţimea mare a pragului despărţitor (fig. 2).
Vetrele celor patru camere de ardere, ou
fundul lipit cu argi1ă arsă negru-maroniu şi
făţuite, se păstrează sub forma unei C!"Uste
alveolat-concave, cu profilul arcuit şi marginile ridicat.~. Ele conţin muJtă cenuşă şi căr
bune aşezate într-un strat gros de 4-7 cm,
amestecat uneori cu bucăţi de e<'irămidă.
Cupola celor două încăperi dinspre NV
avea formă sernicilindrică fiind confecţionată
din lut argiaos amestecat cu bucăţi de cără
midă spartă intenţionat pentru menţine1rea
căldurii, prăbuşită ulterior pe vatră. Partea
superioară .;; camerelor de ardere dinspre
SE era formată dintr-un grătar de forma
unei platd'onne de lut gro3, de 6 cm, din care
s-au păstrat porţiuni mari in partea centrală
a jumătăţii dinspre NE. Grătarul constituie
baza unei cupole oalotice confecţionată din
lut, care acoperea ambele camere de ardere.
Ridicată deasupra solului, cupola cuptorului
a fost d'istrusă de plug.

-

Inventatqrul secţiunii este sărac. Urmele
arheologice răzleţe apărute in stratul subţire
de humus vegetal constau din două fragmente ceramic,e roşii din epoca romană (primele vestigii romane descoperite in punctul
"Gruişor") şi omargine de căldăruşă de lut.
In interiorul cuptorului, pe vatta camerei de
ardere dinspre NE s-a aflat o margine de
oală, iar . pe vetrele corpului dinspre SE
s-au găsit un fragment din peretele unei oaJe
şi resturi de molari din maxilarul unui bovideu. Unele element~. (pasta, tehnica, culoarea. profilatura, ornamentaţia etc.) oor-acte!'istice ceramicii det<icoperite in cuptor şi în
casetă (fragmente de oală şi o margine de
căldăruşă) pledează petntru datarea acestui
compl~ în secolul al XII-la-1.
CuPtorul ou o construcţie şi un plan original pă<;•treeză partea inferioară cruţată în pă
mînt şi: era destinat arderii vaselvr de l~:t,
uthlizate în a'lezarea feudală timpurie elin
"Gruişor". El era adăpostit de o construcţie
c'u scheletul şi acoperi~uJ de lemn. sprijinitil.
foarte probabi1l pe 4 stilpi dis.pclŞi în colţuri.
Avind parte-a infer:oarC: exec11tnt:l in pămînt,
posed~t în jur, mai ales în z,,na gurllor de
alimentare, cîte un ~paţiu (culoa:·) săpat în
pămînt. necesar aprovizionării cu combustibil a camerelor de ardere (aflate 'ub nivelul
actual de călcare al colului) pe:1tru buna
funcţionare a cuptorului de ar" oale.
Prin urmare, se2ţiunea XXI, prin lipsa
mormintelor în acest punct, demonstrează că
marginea nordică a necropolei pl·cfeudale nu
ajungea pînă în zona cercetatC1 ş~ a permis
dezvelirea unui cuptor de a;:-:; oale, care prin
planul şi constmcţia sa este un c lmplex original, mai puţin cunoscut în aş.::zările feudale· timp~1rii d:n Tr<~nsillvania.
ln concluzie, cercetările arhedogice efectuate in campania din 1979 la Sînmiclăuş au
dezvclit fundaţia unei clădiri romane aparţinătoare aşezării rura!le Ldentificată in punctul "Vadul lui Simbotin", pe malul drept al
Tîmavei Mici. De asemenea, caseta executată pe maJlul sUng al riului, în punctul
"Grui~or", prin de2velirea unui cuptor de ars
oale, a adus noi precizări asupra provenienţei ceramicii din ~ezarea existentă in acest
loc, contribuind la cun~terea oJ.ăriei utilizate de populaţia românească, care locuia in
bazinUJl inferior al Tima.vei Mici la inceputul milleniului nostru.
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Fig. 2.

Sinmiclăuş

-

"Vadul lui Simbotin".
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LES FOUILLES ARCH:EOLOGIQUES
DE SINMICLAUŞ (COMM. DE ŞONA.
DEP. D' ALBA)
RESUME

Au cours de la campagne de 1979, deux cassettes
ont ete fouillees. La premiere (S XX), au lieu-dit
"Vadul lui Simbotin", mesurant 10X9 m, a mis au
jour .une construction romaine rectangulaire, de
4,50 x 4,30 m, aux fondations de pierre, d'ou on a
recueilli des fragments de tuiles·, de tuiles creuses,
de ceramique et d'ossements d'animaux ; la decouverte fait partie d'un grand etablissement rornain
situe dans. cette zone. A sa base on a identifie des
vestiges d'habitat appartenant â la culture de
Coţofeni.

La seconde cassette (S XXI) a ete executee au
lieu-dit .,Gruişor"', sur 14 x 2 m. On y a rnis au
jour un four de poterie forme de deux corps pa-

ralleles, longs de respectivement 3,50 et 3,65 m,
separe·s par un sE'uil reserve dans le sol. Chaque
compartiment est divise en deux par une paroi
transversale reservee dans le sol, pourvue d'un
orifice de conununication.
Les :rours ont rec;u un enduit d'argile; les voutes, de forme demi-cylindrique, t;taient en terre
glaise melee de fragments de briques.
Le mobilier, forme de fragments ceramiques,
assigne le four au xn• siecle, dans le cadre de
)'etablissement fortifie de Sinmiclăuş.
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Sinrniclăuş - "Vadul lui Sfrnbotin". 1
fragment cerarnique du xn• siecle 2-11 fragrnents
cerarniques de la culture de Coţofeni ;
Flg. 2. Sinmiclăuş - .,Gruişo;r". Four de poterie
du XII • siecle.
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Rezultatele săpăturilor arheologice
din insula Păcuiul lui Soare

Colectivul de cerceta~·e· : Petre Diaconu
(responsabilul şantierului), C. Custurea şi
Gh. Papuc (Muzeu~ de Istorie Naţională şi
Arheologie - Constanţa) ; Th. Papasima şi
P. Vlădi~[l (Muzeul de Istorie a jud. Ialomiţa CăJăraşi) ; studenţii Aurelia şi Dimitrie Enache.
Cercetările, eşailonate în perioada. 1 iulie~
1 octombrie 1979, s-au desfăşm-at in ceJeclouă sectoare importante ale cetiiţii : "sectorul Poarta" şi "sectorul Port". In sectorul Poartă au continuat investigaţiile
din cadrul secţiunii S I O, începute încă
in anul 1977. In această secţiune, croitc"1
perpendicular pe zidul de incintă, care
mărgineşte latura sud-vestică a cetăţii, a fost
definit contn.rrul unor locuinţe de suprafaţă
din epocă medievală, locuinţe cu temelii din
pietre refolosite. Totodată, a fost golit conţinutul unei1 gropi menajere din sec. XIV,
acoperită cu ţigle mari de epocă romană,
desigur refolosite. Continuîndu-se săpătura,
la adîncimea medie de 1 m s-a ajuns la ni•velul de• vieţuire medieval timpuriu, datat în
ultima parte a secolului aJ XI-lea. De remarcat că inspre capătul sud-estic aJ secţiunii
s-au det>co.perit 8 monede de bronz, anepigrafe, bizantine, din veacul al XI-lea.
t
Tot in zooa porţii a. fost tra.<;ată o noui'l
secţiune ,(S I R) avind lungimea de 13,40 m şi
lăţimea de 2 m. Ea este paralelă cu zidul de
nord-e"t al incintei, afllîndu-se la o depărtare
ele 9,40 m faţă de acesta. Este orientată SENV şi cade perpendicular pe mailul Dunării.
Inspre capătu~ dunărean S I R intersecteae.ă
SI 1956, i<ar 'inspre cap<Hul <>pus inter~ectează
SI 1962-1963.
La adincimea de 0,60-0,65 m, faţO:i ele nivelul actual, a apărut o masă de pietre nea·e~
gulate de mărime mică. Evident, eţvem de-a '
face cu nivelul ultim de vieţJuire:de pe cetate. ·
datat la începutul veacului al XV-lea. ln
caroull. 3 al acffitui nivel, deti într-un loc nederanjat de săpăturile anterioare, s~a der-;cvperit la adincimea ele 0,60 m. o monedă d~· .

aramă avind pe avers vulturul bicefal, iar
pe revers monograma 2: (Terter).
Intr-un studiu publicat cu doi ani in urmă
am incercat să arătăm că acest gen de monede atribuit pină atunci ţJarului bulgar
Gheorghe Terter I 1, care a domnit la Tirnovo
între 1279 şi 1290, aparţine in realitate unui
alt Terteor, de pe la s!firşituJ. seco~ului al
XIV-[ea. Acest Terter a fost identificat de
noi cu un fiu ad Dobrotici menţionat ca atare
în Cronica scurtă a împăraţilor bizantini2.
Datarea cu circa 100 de ani maL tirziu a·
monedelor de aramă cu vuhuruiJ. bicefaJ pe
o faţă şi oo monograma lui Tecter pe cealaltă faţă se întemeia pe observaţii stilistice,
dar şi pe datelle stratigra.fieţ obţinute in să
păturile de la Păcuiul lui Soare. Ce-i drept,
ne· lipsea argumentul strict numismatic. Iată,
însă, că moneda descoperită în S I R, în varn
anului 1979, este de natură să oferet şi acest
argument. M0111eda in cauză este b[ttuta peste
o monedă atribuită lllli Ivanco, urmaşuJl lui
Dobrotici la conducerea despotatil.liJ.ui de
Caliacra-CavaJrna. Intr-adev<ir pe una din feţele monedei noastre se disting li.tere[e n şi
O din cuvintul ~eC1tOTl)~ iar pe cealaltă
faţă literele W şi T din monogramă.
Dincolo de oonsideraţii[e noa-;b·e plivitoare
la identificarea lui Ivanco cu Terter să reţi
nem deocamdată faptul demonstraţiei definitive· că aşa-zisele monede. cu vultur bh:::efal
ale lui Gh. Terter I aparţin, în rea[i,tate, unui
de~-;pot dobrogean, care a guvernat regiunea
din colţul de sud-vest al Dobrogei în ultima
treime a celui de-al paisprezecelea veac.
Atenţia cea mai mare in săpăturile de la
Pă.cuiul lui Soare din vara Jui 1979 a fost
acordat{\ secţiunilor S IX A şi S IX B elin
zona portului - de.schise în anu~ precedent.
In aceste secţiuni det>părţite de un mal cu
lăţimea de 1 m a,păruseră încă din 1978 temeliile de piatră ale unor locuinţe ele supl·afaţă avind dimensiunile de 4 X 4 m. Podearua.
din lut galben, prezentind uneori unne de
arsură, este relativ bine biltută. Din datele
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Fig. 1.

Păcuiul

lui Soare. Mon dă de bronz a tribuit:t
lui Andronic li ş i Mihail IX.

de care di punem put.em afirma că ace!'>te locuinţe, în număr de 3, ocupînd partea centraJă a secţiunillor mai su s citate, au dăinuit
în tot cursul celei de-a doua jumătăţi a ve·aC'u lui al XIV-lea şi în ptima jumătate a veacului următor. Ele par a-şi datora sfîrşitul,
unui incendiu ale căt'Ui urme, zăcând la S'LIp!'afaţă, nu s-au păstmt in întregime fiind
risipite în deCLU'su.l timpului de rădăciniile de
copaci. In treacăt vom reaminti că cetatea .
din insula Păcuiullui Soare este acoperită de

Fig. 2.

Păcuiul

c.

CUSTUREA, TH.

PAPAS~,

P. VLADILA

o pădure din copaci de floră dobt-ogeană (singeri, călini, ulmi, vişini sălbatici, peri pădu
reţi, viţă să lbatecă etc.).
Extinzind săpătura pe latura de 'Vest a lui
SIX , a mai apăr,ut o loculnţă de s upt·afraţ ă
<;u temelii de piatră şi cu podeaua arsă.
Această secţiune a fo ·t mar· cată cu sigla
SIX a.
De remat-cat că în dou[l elin aceste locuinţe
s-a descoperit cîte o m o ned ă de bronz emis ă
de I!Vanoo, fiul lui Dobrotici. In afara ilocuinţei elin S IX B, imediat lîngă temeli>a peretehti de nord, s-a găsit o monedă de bronz, in
stare bună de conservare, emisă de Andronic
al II-lea şi fiul său Mihail al IX-lea (fig. 1).
După cum se vede, moneda datează de la
sfîrşitul .secolului al XIII-lea începutul
secoluilui_ <:1 XJV~l:a. Es!e prima de a~est gen
descopenta l~ no1 m ţara. ln S IX A, m afara
locuinţei amintite am găsit cîteva ft'3gmente
ceramice aparţinînd unui 1.n·cior, din pastă
curată, srriăiţuit galben-maroniu. Interesant
de subliniat că între tubul de !".curgere şi baza
mînere-lor de o parte şi de alta a gurii ru rciorul-Lt'i se află cîte o pmtuber anţă reproducind,
într-o manieră naturailist<:1, chipul unui om.

lui Soare.
Obliecte elin/ secolele XIII-XIV.
www.cimec.ro
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La adîncimea de 1,20 m ·în toată suprafaţa
S IX A şi S IX B s-a dat peste nivelul al III-lea din primul strat arheologic
CQrespunzînd ultimei treimi a :celui de-ail
XI-lea veac. In acest nivel, incendiat, după
1•
cum s-a stabilit, în ultima decadă a sec.
s-au găsit numeroase fragmente ceramice caracteristice acelor vremuri : cruciuliţe de
bronz, mărgele de sticlă, monede bizantine
de bronz etc. Acestui nivel îi aparţine o vat!·ă
de foc de-;chisă, mărginită de pietre de mă
rime mijlocie.
lrn ceea ce priveşte problemele stratigrafice
ou a intervenit nimic nou de natură să modifice intr-un fel sau altul ordonarea niveluri-lor aşa cum au fost st!abilite încă de la
începutul săpăturilor arheologice.
Printre pie5ele at·heologice vom reţine descoperirea următoarelor piese : garnitură ele
curea în formă de ancoră dublă, ·elin bronz
(secolul XIV), cruciuliţă de brornz silmplă,
avînd pe faţă silueta Maicii Dommdui în chip
ele orantă (secolele XII-XIV}, cataramă de
bronz in formă de liră din sec. XI, un amnar
de fier in ..forma literei B, databil după cum
se ştie la sfîrşitul secolului XII-secolul
XIII, ·patru plumburi turnate dar nefinisate,
din categoria celor care erau folosite la închiderea scrisorUor ; eJe dateaz<1 din secolul
al XI-lea. Descoperirea ne îndrituieşte să
credem că la Păcuiul lui Soare se turnau ase..;
mernea pl'l.Jmburi. Au mai apărut ceriCei, inele,
brăţări, obiecte de uz ·casnic ace-, prisnele, cuţite de fier, plăsele· de o.s : uneHe de
pescuit : undiţe, greutăţi pentru plasă ; arme,
1-.eprezentate, mai a[es, de, vîrfuri de săgeată,
toate din ~ecolul al XI-[ea. Dintre obiecte~e
o.;ecţiunilor

xr

din sec. XIII-XIV ne reţin atenţia două ră
zuitoare de tîmplărie, o cheie perntru lacăt
cilindric, · gripci,. un .ciocan · de bijutier, o
toartă pentru căldare, din fier (fig. 2).
Fir~te, în scurtul nostru rapol'lt nu ne vom
oprl 'şi asupra ceramicii din secole\le X-XI şi
.;;ecoleO.e XIII-XIV-XV, pentru că, cu rare
excepţii, piese[e descoperite în 1979 repetă
formele şi decorul ce~loda.Ite vase publicate
în volumele 1 şi II ale monografiei Păcuiullui
Soare.
Se cuvine să mai amintim şi r~uperarea a
peste 80 de monede din secolele X-XV.
Ap:reciind la. dreapta lor valoare descopeririJe din acest an vom constata că ele vin să
conturerze şi mai limpede ,atributele de oraş
ale aşezării medie·Vatle din inSCI11a: dunăreoo<1
Păcuiul lui Soare.
Care era nume·le acestui oraş în antichitatea
medievală? Vicina, după opinia noastră.
Faptul în sine 'este certificat azi, în chip hotaritor, de menţiunea din portulanul Hamilton (anul 1296) 4 în care se precizează că de
la gurile Dunării pînă la Vicina sînt 200 de
mille (genove~e), ceea ce echivalează cu 34 7
km, adică aproximativ di<>tanţa de la Sudina
la Păcuiul lui Soare.
NOTE
N. A Musmov, Monetiti i pecatite na bălgars
kite care, Sofia, 1924, p. 86-88.
1

2

Petre Diaconu, SCIV A, 1978, 2, p. 185-201.
Petre Diaconu, in Păcuiul lui Soare, I, Bucureşti, 1972, p. 53; idem, Les Coumans au Bas-Danube, Bucureşti, 1977, p. 52-53.
4 B. Motzo, Anriali della Facolta di Lettera e
Filosofia delia Universita di Cagliari, 8, 1947,
3

p, 185-201.
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ŞTEFANESCU

arheologic Ungra

Jud. Bra,oT

Comuna Ungra e:;te situ:ată pe malul de
nord aa Oltului, la vărsarea văii Homoroadelor in Olt, într-o zonă geograftcă ce repre~
zintă partea răsăriteană a Ţării Făgăraşului.
In faţa Ungrei, ia o distanţă de numai 1 km,
pe malu:l de sud a[ Oltului, se află ruinele
castruJui roman de la Hoghiz.
Cercetarea de teren intreprinsă in primă
vara anului 1974 pe Oltul mijlociu a avut ca
rezultat identificarea, in vatra comunei Un~
gra, a unor vestigii din secolele X-XIII 1.
Ca urmare, in cadrul unui plan mai amplu
de cercetari arheologice vizind Ţara Făgă
raşului la inceputurile evului mediu, la Ungre au fost organizate in vara anului 1979
primele săpătuli de arheologie medie:vală de
către Muzeul judeţean Braşov in coiaborare
cu Institutul de Arheologie din. Bucureşti.
Campania s-a desfăşurat pe durata a şapte
săptămîni, intre 26 iunie- 27 iulie şi 3-20
septembrie, cu mij[oace materiale limitate
şi, mai ales, cu forţă de muncă fom·te reduS:t
datorită condiţiilor localeţ!.

care repetit în cea mhi mare parte pe cel
anterior, următoarea menţiune a localităţii,
nouă accesibilă, este tocmai din 1329 cind
aflăm despre un "Iacob din Ungra (Galt),
fiul aui Iacob", care st.ăptînise anterior o jumătate dintr-o moară de la Proştea (azi Tîrnăvioara jud. Sibiu)·'. Este vorba la
această vreme de colectivitatea de "oao;peţi
regali" saşi care s-au stabiUt intl·e timp la
Ungra.
Cercetarea de la Ungra.a identificat cetatea
pomenită la 1211. Ea se află pe un deal
scund ocupat azi de cimitirul evanghelic,
deal ce domină cu cea 30 m centrul comunei,
dar care este totuşi cu ceva mai scund decit
micul platou invecinat imediat spre est, pe
care se află biserica evanghelică fortificatlt
(fig. 1). Merită reţinut faptul că localnicii
denumesc "Burchrech" (Dealul cetăţii) dealul
cimitirului, iar nu pe acela al cetăţii bisericeşti.

Dar inainte de a ne ocupa de rezultatele
in cercetarea acestei cetăţi, se cuvin pomenite documentele arheologice aparţinînd et-apelor istorice antedoare.
Acestea
elin urm{t se inUnd din epoca bronzului şi
pînă la începuturi.le mi~eniutui nostnt.
Astfel, în centr:t1 actual al satului Cn~ra,
pe stt·ada care urc{t la biserica evanghelic<'t,
:~ăp<.lturi efectuate de autorit[tţile comunale
a·u dat la i:vea.J[t mate'l·iale ceramice ap<1rţi
nind fazei finale a culturii Wietenberg, cleei
sfîrşitului epocii bronzului';· In aceiaşi zonă,
in curtea Şcolii generale unde am putut trasa
şi adinci pîn<-1 la solul viu o secţiune cu lunr~imea de 25 m, a\.t ap[trut numeroase materiale dacice de epoc{t La T<'>ne, aparţinînd unui
nivel de locuiTe sesizabil str:1tigrafic. Forme
ceramice, ca acelea <ile "ft·uctie-rei", precum
~i elemente de decor ca briul alveolat şi butonii, asigură datarea aşezi1rii dacic~ cte la
Ungra in secolele II-I î.e.n., dar est~ posibil
ca e=1 să ocupe in realitate o perioac!Ct mai
indelungat<\ ele timp. Meritit m2nţinnat că
dintr-o descoperire întîmplitloare trlcutit de
obţinute

Ungra beneficiază de o atestare destul de
timpurie in izvoarele scrise, atestare de natură să faciliteze interpretarea şi valorirficat·ea
istorică a documentelor arheologice medievale. Este vorba de ceilebra diplomit acordaU•
in 1211 de regele Andrei aJl II-lea cmra1~i1m:
teutoni 3 , în care este consemnată şi h:Jtărni
cia a ceea ce documentul precirzează a reprezenta "Ţara Birsei". Reconstituirea pe hart;'t
a acestei hotărnidi relev<\ faptcil d't in aşa
numita "Ţam Bîrsei" dăruiti1 teutoniJor la
1211 se cuprinde şi intreaga parte e;tidt a
Ţin·ii F<.i.g<.\raşului, din dreptul Şercaiei şi a
HMmeagului spre r<:'tsărit, ded într.~ Olt şi
munţii Perşani, dar nu se cuprinde parlea 1"[1s[triteană a ceea ce se numeşte azi "Ţara Birsei"~. Cu acest prilej, unul dintre punctele de
pe Olt ale hotareior teritoduhti dfn-ui·t teutnnHor este precizat a fi "intăritmile cetăţii
Ungra" (indagines castri Noilgiant).
Exceptînd atestarea la 1222 a aceloraşi "întărituri ale ce•tăţii Ungra" intr-un docum~nt
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F'ig. 1. Satul Ungra văzut de pc malul de sud al Oltului ; A Dea lul

imitirului •vanghclic. H Dealul bise-

ricii evangh eli'ce forti tlicate.

elevi in sat, a putut fi recupe11at un fragmant
ele manetă dacică din argint.
To.t în cru'•t ea şcolii din Ungra, sec ţiunea
no astră a suprins un nivel! de Joouir.e din secolele III-IV e.n., căruia îi aparţine o louinţă de suprafaţ~t constl'uită din lemn cu
lipitură de lut şi care şi-a înoo'tat existen ţa
in urma unui incendiu. Lo c uinţJa nu a putut
fi dezve[ită integral în supmf.aţă, dar s-a put ut to.tuşi stabili că ea a fos-t de pJ.an r·ectan- .
gu1a-r. Cei circa 5 m 2 din 1oouinţit care au
fost cercetaţi cons tau dintr-un strat gro::: şi
compact de fr·agmente ele lipiturA d-e lut in
cendiartă, pur·tînd ampren te .de la stîLpi de
s ecţiune rotund ă cu diametru! de 0,100,12 m şi de la nuiele groase de 2- 3 cm.
VatTa acestei loc'Llint·e era am .:majată pe podeaiUa de pămînt, p a t·e- e nru depar te de. centruJ constl•ucţieL
Materi>aleie ceramice car-acteristice ace tei
locuiri diln epoca imedia t urm ătoare în~tării
xistenţei provinciei romane Dacia, constau
din ceramică lucrat ă cu mîna, de tr adiţie halltattiană, şi mai ales din numeroase fragmente de la vase mmi de p mvizii m odelate
la roata şi ru·s·e cenuşiu sau gălbu1-aenu.şiu
(Krausengefiisse), deco:mte cu ca:nehni sau
benzi de Hnii în V!al. Fragmente de fusaiolă şi cî<tetVa, fragmente, neprecizahi~e
ca
utilizare, din fier, gă site în locuinţă sau în
c :1 - Materiale

şl cercetări

arheologice -

skatuJ. de cultură ce-i ooresp und e, atestă
caracterul s.ta:tomic aJ. locuirii din secoJele
III-IV e.n. de la Ungt'a, chi•a r da că momentul de început şi cel de sfîrşit al acestei
locuiri nu au putut fi deocaundată precizate .
De un interes încă mai mare pentru obiEICtivuJ pdncipaJ. urm ătit de cercetăli'le noasn·e, sînt urmele unei aşezări. din secoleil.e
X-XI care au fost urprinse tot in curtea
şcolii, deasupra nivelului de locui re din seooJe~e III- IV e.n.
De~o peririJe
constau
deoca md a tă exclusiv di n ce t·amkă
lucrată
c u mîna ş i la roata înceată, fragmentele ieşind ia iv eal ă în cadrul unui st m t continuu,
care refJectă o locuire a unei ooJectivităţi
mai numero·ase, locuire în orice caz desbu 1
de îndelutngată în timp.
FormeJe oaa·acteristice ale acestor· ma.t.eriale sînt oala-borcan c u decor const[nd din
caneliUTi superficiale şi dese, cotbornnd pînă
a pl'Oape de fundul ei, uneori combinate cu
valul simplu n·asat pe gîtu!l vaJSului (fig. 2 a),
sau din împunsă:tmi reaHzate cu piei!Jteneile
pe umăl'ul vas U!lui (fitg. 2 b), ca şi tava de
lut şi - foart-e probabil - ţestul pootru
copt piine, uJtitmele două forme• fiind modeJate cu. m[na. Se c.ere srulbilâni•ată ahse:nţa
total ă din această aşezare a fragmentelor de
că ldări de lut, aceasta datorită faptului că

cd. 25
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vestic-J a cetăţi a intersectat doar dO'I.lă dintre şanţuri deoarece al treilea, cel exterior,
a fost amenajat numai pe o distanţă mică,
p7"obabhl în legătură cu protejarea accesUilui
in cetate. Cele două şanţuri de apărare inters.ectate de săpătura noastră sint situate
la o distanţă de numai 6 m• unul de altw,
sint concentrice şi au dimensiuni neaştep
tat ele mici. Astfel, şanţul interior are la
gură deschiderea de 3-3,20 m şi ad[ncimea
de numai 1,60 m, con~:;ervind pe contraescarpă, adică pe latura e~terioară,
urmele·
unei căptuşeli de lemn.
(
•
Şanţul de apărare median, 'interceptat de
secţiune, a fost lat la gură de numai. 2,50 m,
cu toate că in prezent eJ se desemlllează ceil ·
mai dar p~· teren. Fullldu[ luil se află la'
adincimea de 1,80-1,90 m în raport cu nivelul de călcare ce îi corespunde ; 1a acea~;tă
adincime şanţul este lat de numai 0,85 m şi
conservă urmele a două tăl:pi1 îngropate longitudinal, la marginiJe fundului şanţului.
Este evidelllt că dimensiunile pomenite aB.e
şanţurilor de apărare de< la cetatea din Ungra fac difici[ă considerarea lor ca lucrări
de fortlificare de acest gen, propriu-zise. Sistffilul de construcţii din lemn Cl_l ("are au fost
prevăzute, ca şi celelalte element~ de fortificare evidenţiate de săp<"thtri, ne dau dreptul să vorbim, la stadiul actual al cercetă
rilor, de:;pre un anumit tip de fortificaţie,
m<ti degrab{t despre o aşezare de înălţime,
întărită.

Fig. 2. Ungra, sectorul ,.Curtea şcolii". Ccrami<"ă
din aşezarea aparţinînd secolelor X-XI.

asemenea fragmente caracterizează locuirea
de pe cetate, unde ele reprezintă aproape
50D/0 din materialele ceramice descoperite.
Aşezarea din secolele X-XI de la Ungra, ale cărei limite cronologice se mai cer
verificate în sensul că ea ar P'Utea începe·
încă din secolul al IX-lea sau ar putea continua pînă în prima jumătate a secolului a[
XII-lea, îşi găseşte un foarte uthl element de
raportare şi comparaţie· în aşeZ!area recenti
oerce·tată integraH. la Coroana de Jos, pe malul sudic ~ Oltului, la o distanţă de cîţiva
kiJometri spre sud-vest'.
Cetatea: descope.riiă şi parţial ce•rceiată pe
deailu[ cimittiruJui evangheHc de la Ungra
aparţine secolelor XII-XII!. Impreună cu
şanţlurile de aipărare, ea ocupă o supra:f,aţă
de cea 110/70 m. Şanţurile de apărare se
mai văd şi azi in mod vag pe teren, pe ~at:Ju
ri[e de vest şi de sud-vest aLe deal'Ului, care
are marginile in pantă lilllă. Secţiunea principală pe ca·re am trasat-o
pe latura sud-

Ln arfarn şanţurilor de atpăt·are despre care
a fost vorba, elementele de fortilfkare par a
fi constat din tr-unchiuri de copa·~ infipte pe
verticală şi legate intre e~e int:--~m sistem
care deocamdată încă nu a putut fi reconstituit. Urmele acestor tnmchic1ri au arpărut
in cîteva locuri in spate].~ ~:mţ·Jlui interior
de apărare, urmÎIIld ca dicrpunc.rea lor să
poată fi predzată dup:l dezvelire1. unor suorafete mai mari. Nu au fost surprinse deo~amdat<\ tlrme<le vreunui. val d~ pimîlllt.
Aşezat'('(}. din interiorul
ace.tui sistem
fortifieat a constat din oase de suprafaţă şi
din serniborde~e. Au fo~ot surprinse şi par·
ţia~ dezvelite urmelle a patru oose de suprafaţă. Semibordeiul descoperit in săpătură a
fost adincit în sol cu 0,40 m, a avut una dintre laturi de 4,20 m şi a fost folosit ea atelier de fierar. Una dillltre cac;ele de suprafaţă a a;vut pereţii de lemn construiţi pe o
temeJ.ie din piatră legată cu păm[nt şi a alVut
una dintre laturi lungă de peste 5 m. Un
inventar destul de bogat, constând din ceramică, unelte şi arme de fier, podoabe, piese
prelucrate din corn şi alte!le, datind in liiilii
mai mari dintr-a doua jumătate a seoolu[ui
al XII-lea·, a a~părut în cuprinsul locuinţeJar,
în srtratu[ de cultură cu muit cărbune care
le corespunde precum şi in umplutura şan-·
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Fig. 3. Ungra, sectorul ,.Cetate". Fragmer>te de vase, fusaiole ~i unelte rie fier din aşezarea fortificată.
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ţurilor de1 apă'rare,
Alălturi de oala-borcan
cu decorul consUnd din registre de împunsături, caneluri distanţate sau fascicole de
linii tra<;ate in val (fig. 3 a, c ; 4 a----<:), au
apărut foarte multe fragmente de căJdări din
lut, aparţinînd în geneml unor forme tirzii
ale acestui goo de recipiente (fig. 3 b). A
apărut mult material osteologie, care înec'\ nu
a fost prelucrat dar din care o pa~·te aparţine
eu sigUI·anţă unor animale sălbatice. Coarnele de cervidee au fost folo!'ite de aJtfel în
mod curent de cata·e locuit..,rii acestei a~e
zări pentru confecţionarea de unelte.
Stratul de cultură aparţinînd a1cestei a~e
zări fortificate se caracteri~eazi\ prin apruiţia a numeroa-;e granuJe de mortar dar, pe
temeiul obse1·vaţiilor făcute pină în prezent,
se pm·e că mortarul provine de la spoliile
romane aduse din castru! de la Hoghlz. Pietrele de mărime mijlocie folosi:te la temelia
ca"elor ele lemn aveau pe ele "Jrme de morta:·. Nu este exclus ca cercetările viitoare să
stabi1lea<>că existenţa in acest loc a unei fortificaţii romane de' dimensi:uni mici, cu caracter de fort împins la nord de Olt al ca<>trului roman. In acest sen_<; ar pleda două
fragmente de ceramică romană apărute in
săpăturiile efectuate Îln. aşezarea
fortificată
medievail.ă de pe dealul cimitirului
evanghelic din Ungra. In cazul în care această
ipoteză nu se va verilfioa, rămîne să acceptăm că toate materialeJe romane< descopetite
în acest loc provin de la castn.U roman, care
se află la distanţa de numai cea 1.km, dincolo de Olt, in timp ce cariereae de piatră
acce'iibiJe la poalele munţiJor Pe~rŞani se află
la o distanţă de cea 3--4 km. Adăugăm constatarea că pe mailul de nord a.l Oltului, în
zona Ungrei, nu se găs~te piatră de construcţie.

Limita cronologică inferioară a ~e.zan1
fortificate de la Ungra pare, a se pla:sa ou
puţin după mijlocu~ secolului al XII-lea, fără
ca descoperiri monetare să permită deoeamdată precizări mai strinse. Materialul deiScoperit este totuşi destul de unitar şi include
forme cu siguranţă tirzii al.e oaletlor-borcan
şi ale căldărilor de lut astfel încît se pare că
aşezarea nu a durat decît civeva decenii, indifNent de faptJul d'i două dintre locuinţ._-"le·
de suprafaţă cercetate atesU! refaceri însoţite
de nivelări interioare.
Nici liJni,ta cronobgică superiQaJră a. aqezării fortificate de pe deaJml cimitirului evanghelic de la Ungra nu a putut fi deocamda"ki
precizată mai strîns. Acest sfîrşit a fost marcat de abandonarea casellor şi de construirea
unui zid de incintă gros de 2 m, cu piatră legată c;1 mortar, e«:!hivailînd cu apariţia la Ungra a unei. cetăţi propriu-zise. Trasetu~ zidului
a fost surprins doar pe la;tJuriJe de sud-ve<>t şi
şi de sud-€st ale cetăţii dar, judecind după
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detaliile relielf.uJui tuenului, este foarte probabil ca această cetate să fi avut dimensiunille de cea 70/40 m, restiingÎin.d cu puţin limitele a~?ezării fortitfioote anterioare. Nu <r.t
fost deocamdată surprinse w-me de locuire
care să corespundă cetăţii de piatră astfel încit se pare că &'e:J.sf,::t din urmă a avut un caracter diferit de acela aJ aşeeării fortificate
care a precedat-o.
(
Planlli cetăţii de piatri1 se apl:opie de forma
unui dreptunghi, poate cu cooţuri[e rotunjite.
Ca material de construcţie au fost 'folosite
în principal tot spolii de la ca-;trul roman din
Hoghiz, pietre gă~ite la faţa aooului şi aparţinînd iniţial amenajărilor din aşezarea fortificată· anterioari\, inclusiv fragmente de
cărămizi şi tegulae romane. ln cele trei secţi
uni care au interceptat traseuJ zidului de incintă s-a putut stabiJi că acesta a avut temeliHe adîncite în sol cu numai 0,30-0,40 m.
In contextul ştirilor scrise· de care dispunem, pare probabil ca cetatea de zid de la
Ungra !'ă dateze din ultimii ani ai secoluilui
al XII-lea sa·~t din primii ani ai secolului următor. Credem c;'\ "ceta·tea" ( castrum) atestată la 1211 a fost a.ce:-..stă fortificaţie de pia.tră iar nu a<ş~rea fortificată care a precedat-o. De altfel, după instalarea la 1211 a
cavalerilor teutani în Ţara Birsei şi cu at6t
mai mult după preluaJre::t de către rege în
1225 a st<'lpinirilor teutone de la sud de OW',
construirea pe malui de nord al Oltu~ui a unei
cetăţi de zid nu îşi mai găsea justi.lficarea.
Părăsită în prima jumătate a secolului al
XIII-lea şi înlocuită foarte probabia, S~ub raportul unora dintre funcţiile sale, prin cetatea de la Rupea~1 care se găseşte la circa
10 km spre nord, cetatea de la Ungra a fost
dema:ntelată în mod sistematic după 1241 de
către colectivitatea de "oaspeţi regali" SaJ?i
care s-au instalat aid. Din ma,terialul de construcţie re2:u~tat s-a ridic31t barzilica romanică
'tirzie cu trei nave care se mai păstrează, modificată parţial, în centrul incintei de pe dea~
lul invecinat ceJ'l.li al cimi.tiruJui evangheHc.
Demanteaatorii zidurilor cetăţii au acţionart
sistematic scoţînd mateilialul de construcţie
pîn[t la temeliile zidurilot~ cetăţii, astfel înctt
în majori,tatea locurilor cercetate săpătura nu
a mai s~trprins decît fostele şanţuri de fundaţie umplute cu moloz (fig. 5).
Rezumind rezultatele primei campanii de
săpături ·de la Ungra, subJiniem că acest loc
apare ca fiind locuit intens în mai mW.te perioade istorice care se "intind de la sfîrşitul
epocii bronzului şi pînă la începuturile miaenilliui nostru. La. mijlocul sau la începutul
cclei de a doua jumătăţi a secolului al XII-lea,
la Ungra s-a instalat o colecti'Vitate care şi-a
amenajat o aşezare fortificată cu construcţii
de lemn şi cu şanţ.uri de apărare. Urmeae lă
sate pe teren par să ogil.indească preze<nţa
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Fig. 4. Ungra, sectorul ,,Cetate". Ceramic.i:i, virf de săgeată de fier şi inel de buclă de bronz din aşezaren
Jorlifica.tă.
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incintă al cetăţ ii, pe latura
zid într-un pr-ofil (b) pe latura ele sud-est a CC'tăţii.

Fig. 5. Ungra, sectorul "Cetate". Primul rind de piett·e din temelia zidului de

de sud-vest (a)

şi

unr.ele

aceluiaşi
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unor ţărani cu îndatoriri militare de pază a
fronti1erelor regatului, în genul "stratioţilor"
bizantini, practidnd o economie complexă de
agricultori, crescători de vite, vînători şi meş
t~ugari. A fost atunci vorba, foarte probabll,
de una .dintre coJectivităţile din care se va
forma în secolul următor comunitat.e.:~ sel'Uiasc<\.
ln jurul anului 1200, o cetate de zid c·u
dimenshmi mici a pre-luat pentru scurt timp
rolui a~Şe-z<irii fortificate ante1ioare, aproximativ pe acelaşi traseu şi poate chiar cu aceleaşi şanţuri de apărare. După instalarea la
Ungra a unei colectivitc"tţi s<iseşti, cetatea a
fost demantelată iar din mated•alul rezultat
s-a CQnstruit o bazilidt r.:lmanică tîrzie de dimensiuni mari, actuala biserică evanghelică.
Două constatări merită o subliniere ~peci
ală. Ca-;trul mman ele la Hoghiz p~ mah1~ de
sud all Olt:uJui şi \"ef>tigiile arheoJogi.ce d~ la
ungra de pe malul opus al riului, marcheatdl
un punct ele locuire inten"<l, punct strategic
totodată, Ia începutul cm-sului mijlociu al Olt ului. Pe de alt[t pm·te, locuirea de epoc[l me~
diervaJă ele la U ngra, locuire ce interer-;etaz{t
dired istoria Ţ<irii F<\găn1şului în evul me-

diu, începe cu o aşeza1re care a precedat î111
timp organizarea hotareJor de pe Olt ale regakll:ui arpadian.
NOTE
1 La cer<'ctarea de teren au participat Radu Popa,
coordonator al lucrărilor de salvare din zona Citul
mijlociu, Ioana Bogdan-Cătăniciu, Ioan Ciupea, Victor Eskenasy, Alexandru Nemoianu, Larisa Nemoianu şi Liviu Petculescu.
2 Aliituri de semnatarii prezentului raport, lil
cercet<iri au participat studenţii Şarolta Baboş l)i
Filip Stanciu.
~ Documente pl"ivind istoria României, C, Transilvania, veacul XI, XII şi XIII, 1, p. 369-370.
" Limita răsăriteană a ,.Ţării Birsei" este precizată ca fiind pe riul Prejmer.
:, D.I.R., C, veacul. XIV, II, p. 266.
6 Pentru aceste materiale, ca şi pentru cele de
Ppocă dacică, am beneficiat de consultaţia lui Alexandru Vulpe, căruia îi mulţumim şi aici.
7
1. Glodariu, Fl. Costea, 1. Ciupea, Comana ele

Jos.

..lşezările

di~.

epoca

dacică

şi

prefeudală,

Cluj, 1980.
H D.I.R., C, wacul XI, XII şi XIII, voi. I, p. 214
~i urm.
!l Cetatea de la Rupea este atestată documentar
la 1324 (D.I.R., C., veacul XIV, voi. II, p. 134) ;
o informaţie din 1334 o precizează drept castru
rl'gal (Ibidem, III, p. 339). Cetatea a avut foarte
probabil de la inceputurile ei, din a doua jumiitatl' a secolului al XIII-lea, acest caracter.
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Cercetări arheologice în necropola
feudală de la Peteni (sec. XII). Date

arheologice preliminare

Cimitirul, supt,apus peste o a'jezare din
epoca bronzului tîrziu, este situat la capătul
nord-vestic al satului, pe un teren mai ridicat, pe partea ch·eaptă a drumului, care duce
spre Tamaşfalău. Este teren agricol şi aparţine Cooperativei agricole de .prodUICţie (fig. 1).
Săpă>turile sistematice,
după sondajul
de
verificare executat în anul 1962, au fost
continuate începînd cu anul 1978.
Ln campania de săpătură din anul 1978 au
fost dezvelite 80 de morminte în care - cu
excepţia unui mormînt .toate scheletele
au fost aşezate pe spate, cu mîinile ling[t
corp, cu capul spre ves't şi picioarele spre
est. Morţii au fost înmonninta,ţi fără cosciug,
cu şi fără inventar. Inventarulloa· constă din
podoabe, monede şi într-un silngm· mormint
(M. 41) au fost găsite două vîrfuri de să
geţi ; unul din fiet· iar celălalt din os
(fig. 3/1, 2). S-a descoperit numai o singur{L
unealtă de uz casnic : lama unui cuţit de fier
(fig. 3/3, a, b) găsită în M. 56. Mormintul a foot dublu, în groapă au fost înmormintaţi un adult (bărbalt) IŞi un copil Podoabele sînt reprezentate de inele de tîmplă cu capătul în formă de S, iar la unele
schelete, pe degete, au fost g<:\si,te inele fă
cute' din bar[t de argint. In treti morminte
au apărut denarii de argint ai regilor Geza II
şi Bela III (M. 21, 43, 72).
In anul 1979 săpăturile au fo~;t continua:te
în direcţia nord-vest, tot prin oasete cu dimensiuni de 5 X 5 m, numerotate in contdnuare (nr. 21-44). A fost dezvelită o supralfaţă de 750 m 2 , in care
au fost găsilte
149 de morminte. In total, deocamdată sînt
cercetate 229 de schelete. Morţii sint inhumaţi tot fără cosciug, aşezaţi pe spate, cu
miinile lîngă corp, tot in direcţia vest-est
sau nord-vest-,.;ud-est (fig. 2).
Inventarul mormintelor este destul de să
rac. Dilil cele 149 de morminte, numai in 32
de morminte au fost găsite obiecte; acestea
sînt inele de tîmplă cu capătul în formă de
S, inele cu capăt tăiat, inele de deget, o ca-

taramă

de curea şi monede (fig. 4/1-lti).
Inelele de tîmplă cu capătul în fmmit de
S s-au găsit de obicei pe ambele pitrţi Cll1e
capului a!ngă tlmplă, cîte unu sau mai multe
şi sint de diferite ·dimensiuni (fig. 4/l-li).
In rn:Jrmîntul nr. 112 au fost 5 budtţi : în
par1ea stîngă a capului· 4 budtţi si la dreapta
un singur inel. In gura mm·tului a fo.;t depus ~n denar ele argint, p[tstrat ft•agm.~ntar.
Inelele cu capăt tcliat sînt de fapt ine'le de
tîmpl<\ fc.\r:t capătul în formit ele S (fig. 4/7, 9).
Numai în cilnci monninte a fost găsit cîte
un inel pe degetul înhumatului. Aceste sînt
urmit toarel9 :
1. Mormîntul nr. 193. Pe de.getuJ inelat· al
mîinii dt·epte a mortuJui, un bărbat, a fost
găsit un inel de a1·gint făcut din bară groa<;[t
de 0,3 cm, îngroşată la sigiliu[ 1·otund, pe
care intr-un cadru de forma unui scut este
incirzat.:'t o cruce dubJ.ă ; bare!e orizontale ale
crucii au la capătul lm· cîte un punct incizat
(fig. 4/12).
2. Mormîntul nr .143. A aparţinut unei femei. Pe degetul ililellar de la mina dreaptă a
apăn.1t un inel fă0ut din bandit de
aa-gint
groa<>ă de 0,2 cm, cu sigiHuil. rotund decorat cu incizie (fig. 4/10).
3. Mormintul nr. 145. Un inel cu chaton a
fost găsit pe clegetu[ inelar al miinii drepte
al inhumatei. Inelui este făcut din placc"t subţire iar in chaton a fost fixat<\ o pi·atră care
acum lip.;;eşte.
4. Mormîntul nr. 220. Mormîntul a aparţinut rmei femei. Pe degetele ineilare de la
ambele miini a ap;,irut cite un inel de fier,
unul in forma unei verigi, altul cu capetele
deschi~e.

3. Mormîntul nr. 171. Bărbat inhumat ; la
mina dreaptit, pe degetul. ineJ.:ar, o verigă de
bt·onz (fig. 4/7).
Numai într-un singur mormint a fost J:l'[lsit[t o cataramă (M. 191). Este f<:\cut<"i dilil fier,
at·e forma dreptunghiul:ară şi este prevăzută
cu spin. Dimensiunile : 3, 7 X 3, 7 cm (fig. 4/11).
Sch~letul aparţine unui bărbat şi catarama a
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podoabă şi

fosti găsită pe partea dreaptă a bazilnul ui. Au
fosrt găsite monede întregi şi fragmenrt:.a[·e.
MonedeJe identilficate au fost în următoare
morminte : M. 109, clenar de argint de la
GeZ& l[ (Unger, M. E. nr. 68) ; M. 193/a, denar de ~inrl: de la Ştefan III (Unger, M. E.

16

monede din morminte.

nr. 84) ; M. 195, denar de argint de la Bela III
(Unger, M. E. nr. 102, fig . 4/13-16) ; M.
207, denar de argint de la Bela III (Unger
M. E. nr. 93).
RituJ. de înmor~mînta.re observat în cimitirul de la Peteni corespunde ritului practicat
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în cimitirele din feudaJi.smul timpuriu cunoscute din secolul XI-XII in vestul TransiJvaniei1. In ceea ce priveşte orientarea mormintelor, abaterea de la direcţia vest-est se poate
pune în legătură cu timpul inmormînt.'hii, ca
anotimp.2 In une•le morminte (M. nr. 192),
sub cap au fost depuse bucă.ţi de cărbuni. Au
fost observate in două cazuri oase de animale depuse lîngc"1 inhumat. La înmormîntări
s-a putut observa înhumarea femeii lingă
bărbat, soţ şi soţie aşezaţi alături. In citeva
cazmi au fost şi suprapuneri.
Pentru datarea cimitirului furnizează date
preţioase obiectele şi monedele descoperite in
mo't'min.te. Printre obiectele de podoa.bă, un
loc de frunte il au inele de tîmplă cu capătul
în formă de S, care au fost găsi.te in diferite
dimensiuni. Aceste inde reprezintă variantele cele mai tîrzii ale· acestui tip de podoabe
in TransiD.vania, care mai persistă şi în prima
jumătate a seco~ului al XIII-lea 3. Inelele cru
capătJU.l tăiat s!nt întrebuinţate împreună cu
cele cu capătu~ in fonnă de S şi sint confecţionate dup-:l modelul ineJ.elor la1 care capătul în formă de S a fost I"Upt."
O altă grupă de podoabe o formează, inelele de• deget. ID.eil.ul cu decorul cu crucea dublă. arată o influenţă netndoielnică bizantină
şi este prima dată atestat pentru această
epocă in par'teu răsăriteană a. Transilvaniei.
Acest simbol!. a1pare - după cunoştinţele
noastre ac~e :-pe o monedă de argint a
regelui Bela III din anu[ 11905• Inelele cu
chaton sînt C:unoscute· din mormintelle cimitireil.or de cultură Bjelo-Brdo încă din secOilul
al XI-Jea şi sint considerate de origine bizantină6.
Populaţia bărbătească,

care s-a inhumat in
acest cimitir, a purtat centnui cu cataramă.
Catarama descoperită in M. 191 este cunoscu.tă din mormîntul nr. 63 al cimitiru[ui
de la Pillin (Ungari·a) din secolul aJ XI--lea:;.
Vase de lut n-au fost aş~te in monninte.
In mormfi:ntuJ. m. 132 au fost găsite două
fragmente din buza unui vas făcut la roată,
care la îngroparea mortului au ajuns în
mormint.
In afară de morminteae mai sus menţio
nate, au fost găsi>te încă patru monede foarte
prost conservate care n-au putut fi identificate. Pata verde pe dinţi constatată ia1 cetle
şapte morminte, arată că in mai multe morminte au fost depuse monede. Moned.ele gă
site aparţin regilor maghiari Geza II (11411162), Ştefan III (1162-1172) şi Bela III

(1173-1196). Mon.edele nu au foo.;t perforate,
prin urmare in vremea aceea au fost în citculaţie şi aM fost aşezate in mormint ca obol
funerar, obi~ei in uz la popu1aţiile de pe ambele- ve:rsante ale Ca:rpaţilor"l.
Pe baza inyentaruJui mormintelor, mai ales
a monedelor, cimitirul se încadrează in set'Olul aJ XII-lea. Deocamdată nu putem stabili nici data de inceput a necropolei de la
Peteni şi ruei dat.:'l sistării inmormîntărilor.
Cimitirul se extinde în direcţia est-vest şi
deocamdată sint cunoscute numai marginiie
lui dinspre nord şi sud. Numai după dezvelirea completă a cimit5:rului pot fi trase
concluzii definitive de ordin cronologic şi istoric.
NOTE

• M. Roska, DolgCluj, 4, 1913, p. 16i ; idem,
DolgCluj, 5, 1914, p. 125.
2 S. Tettamenti, ArchErt, 1971, 2, p. 216.
a K. Horedt, Untersuchungen zur friihgeschichte
Siebenbiirgens, 1958, p. 59, dig. 16/20.
" M. Roska, op. cit., p. 7 ; K. Horedt, op. cit.,
fig. 9/18.
5 E. Unger, Magyar eremhatcirozâ, 1960, pl. 7,
nr. 101 (279).
6 J. Hampel, Ojabb tanulmcinyok a honfoglalcis
emlekeirăl. 1907, p. 184, pl. 71, M. 74, 1, 2.
7 Ibidem. pl. 70.
B Dinu V. Rosetti, StComPiteşti, 1971, p. 189.

LA NECROPOLE FEODALE DE PETENI

Rtsum
Au nord-ouest de village de Peteni (Comm. de
dep. de Covasna) on a decouvert une necropole d'epoque feodale appartenant ă la civilisation du type Bjelo-Brdo. A l'occasion des fouilles des annees 1978 et 1979 on a decouvert 229
morts. Les morts sont inhumes sans cercueil, couches sur le dos dans la direction ouest-est. L'inventaire funeraire contient des objects de parure,
des boucles de cheveaux avec 1 extremite en S,
des bagues et des monnales. En dehors de ces
objects dans une tombe on a trouve deux pointes
de fleche €'t dans un autre un couteau en fer.
Les monnaies appartiennent aux rois Geza II,
Etienne III et Bela III.
La necropole n'est pas decouverte completement
et pour le moment on ne peut pas tirer les conclusions definitives.
Zăbala,

EXPLICATION DES FIGUKES

Fig. 1. Pcteni. Lieu des fouilles.
Fig. 2. Peteni. Plan des fouilles.
Fig. 3. Peteni. Pointes de fleche et couteau
de fer.
Fig. 4.. Pcteni. Objects de parure et monnaies
des tombes.
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Materialul osteologie uman descoperit
în necropola din secolul al XII-lea
de la Peteni

ln literatura de s.pecialitlate, ~'atul Peteni
(jud. Covasna) efite cunoscut prin descoperirea în anul 1960 a unui tezaur dacic pe plataul "Hotarul de jo~". Grupul de arheologi ai
MuzeuJu1 Judeţean Covasna a întreprins rereetări de teren în aceeru;;i zonă în anu.i 1962,
rezultatele permiţînd localizarea unei aşe>
zări aparţinînd epocii bronzului. Cu această
ocazie s-au descoperit opt scheO.ete umane
depuse în decubit dorsal, fără inventaa·, cu
orientare vest-est.
In anu[ 1978 au început săpăturile si~te
rnatice in staţiunea a!l"heologîcă Peteni in
aşezarea din epoca bronzului, de;coperindu-se totodată c•u această ocazie că pe<;te
această aşezare s-a suprapus un cimitir aparţinînd fe'l.ldalismului timlpUriu. Bogartui inventar funerar a permis arheologului Zoltan
Szekelly - conducătoru[ grupuJui de cercetări1 să încadreze necropola~ în faza actuaJii
a cercetării, in a doua jumătate a secoluftui
al XII-lea. Mone~delle descoperite în morminte aparţin regilor Geza II (1141-1162),
Ştefan III (1162-1172) şi Bela III (11721196).
Morţii au fost depu~i direct în groap<'i în
decubit doz:,al cu membrele superioare' a~e
zate în poziţii diferite : întinse pe lîngă corp1
peste barzin, pe centură şi într-un singur caz
antebraţul stîng a fost îndoit peste braţ (în
sus) cu falangele peste claviculă. Orientarea
înhumaţilor este vest-est, micile deviaţii
fiind datorate anotimpului :în -care au fost inmorm:intaţi.

Dat fiind că necropola din secolul al
XII-lea a petnetrat a;;e~area dln epoca bronrului, in umplutura gropi[or de înhum.are s-a
găsit ceramica şi fauna specifică acec;tei aşe
zări.

ln studiul de faţă ne ocupăm de eşantionul
descoperit în 1978, care însumează 80 de mor-:
mint. cu stare difelită de conservare, în studiul antropologie intrînd doar 66 de subiecţi

repartizaţi inegal după vîrstă şi
Nr. 1 şi Nr. 2).

este reprezentată de 21 de
între limitele de vîrstă
20-60 ani, mortalitatea mai crescută o avem
intre 40-60 ani.
Lungimea calotelor se încadrează in categoriile mijlocii şi hmgi (8=178-197), lăţi
mea lor oscilează între limitele foarte îngu<>te şi mijlocii (45 = 134-150) racordate
perfect la înă[ţimile scunde- - foarte înalte
(17"=127-144;
20=107-121)
(TabeJ.eileo
Nr. 3, 4 A şi 4 B).
CraniiJe privite din norma verticală şi occipitală au forme variabile caracteristice caloteJor dolico-mezocrane, mezocrane, brahicrane (8 : 1. = 73,1-80,5) ; camaecrane-hipsicrane (17 : 1. = 65,6--100,0) ; tapeinocraneacrocrane (17: 8.=91,7-100,7); camaecraneortocrane (20 : 1. = 56,3-62, 7) ; tapeinocrane
(20: 8.=71,8-79,7).
Fruntea la nivelul dimensirun.Hor extreme
variază între fonnE!'lle foarte inguste şi late
(9 = 88-106 ; 10 = 103-128), indicii cara:cterizînd-o ca bombată - intermediar, în majoritatea cazurilor (9 : 10. = 73,9-84,3) ; stenometopă, metriometopă, eurimetopă (9 : 8 =
= 62,0-73,6) ; ort.omeltopă~amemefupă (29 :
: 26=85,61-93,44) (Tabelle\le Nr. 3,4A şi 4B).
Relieful glaibelar şi supraorbîtar se profiJează
puternic (gr. 2-4).
Parietalul se încadrează intre limitele categoriiilor bombat-platt (30 : 27 = 84,88-93,04),
occipitalul reliefat puternic este in general de
fonnă mi.jlocie sau lată (12 : 8 ~" 72,67-86,33).
Apofizele mastoide proemină puternic reliefate.
Faţa se inoodrează dimensional între tipurile foarte joose (scurte) şi foarte inaJte
(47=100-141; 48=58-90) lăţimea ei oscilînd între vaJori!Le foarte înguste şi foarte late
(45 = 118-145). Indicii fradali. sint hipereuriprosop spre leptoprosop (47: 45.=43,61-77,20). Indicefte Flow.er grupează 9 subiecţi
studiaţi în categoria ortognat cu tm singur

Seria

masculină

sex (Tabelele

subiecţi decedaţi
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caz prognat (40 : 5. = 79,48-104,21). Orbitele
variabile ca mărime şi fonnă sint prin indici
·intre ~amaeconche şi h\Psiconche (52 : 61. "~
~65,8-111,1). Zona nac;ion se prE!Zintă cu
rădăcina nasului adincită sau in unele cazuri
foarte adîncă, cu oase nasale late-scurte,· sau
lungi-subţiri, bineinţeles că avem şi forme
intermediare. Indicele nasa! se grupează intre valmile leptmin-hiperchamerchin (54 :
55. = 36,2-62,5) (Tabelele Nr. 3, 4 A şi B).
Malarele sint în general late, reliefate ca poziţie fronto-temporalizate sau temporalizate,
cu incizura sub malară (europoidă) prezentă,
in trei cazuri este uşor ştearsă. Adîncimea
fosei canine este între gradele 1-3. Forma
marginii aperturii piriforme este antropinC:.
(un singur caz cu fos<i, şi unul cu sulcus prenasc). Spina nasală proemină gradat de la
1 la 4.
Mandibulele în general robuste, prezintă
toat'e formele de băt·bie, de la bărbie rondă cu
şi fără eşancrură, pînă la bărbia. lată cu eşan
crură adîncă. Gonioanele în maj01itatea cazurilor s'înt relie!fate şi îlfltoarse înai'at-d..
Aspectul general al ct-aniiaor masculine este
de robusticitate sub medie, medi'e şi puternică.

Talia subiecţilor masouJ.ini a fost caJcuăată
metoda lui Breitinger care ne-a dat valori cuprinse între limitele 160,94 cm 173,0 cm, ceea ce corespunde taliilor submijlocii, mijlocii, supramijiocii şi mari (atenuate)
(T,abelul Nr. 6).
Seria feminină este reprezentată ele 22 de
subiecţi decedaţi între
limitelle ·de vîrstă
20-60 ani, mortalitatea mai crescută fiind
înttt-e 20-30 ani şi 40-60 ani (un singm·
caz intre 14-20 ani).
Calote.le s[ntlungi şi foarte lungi (1 · 177--188), lăţimea lor oscilează între limite~e
foarte înguste şi mijlocii (8 ,d33-l46), iar
înălţimea lor este între vaJ.ori~e tipurBor
scunde şi foarte înalte (17 = 121-143 ; 20 o-,
-~, 107-115) (Tahetle'le Nr. 3, 4 A şi 4 B).
Craniile în norma. verticală şi occipita~ă au
forme foarte uşrJr vat·iab!He caracte1istice calotelor mezocrane (avem ca şi la bărbaţi un
singur oaz de dolico la limita de tangenţă cu
mezo) (8 : 1 = 7 4,0-94,1l), camaecrane-hipsicrane (17: 1=67,5-102,2); tapeinocrnneacrocl1ane (17: 8=90,8-105,8); camaecranehips:i.crane · (20 : 1 = 54,3---Q3,5) ; tapeirnocrane-metliocrane (20 : 8 - 65,3-85,8). ·
Fruntea la nivelul ambelor dimensiuni (extreme) oscilează între limi,tele fonnclor îngUste spre mt (9 = 91-102) şi mijJocie foarte late (10 = 121-143). Indicii frontali
Îlflcadrearză majolitatea subi,ecţilor în categoriHe frunţilor bombate-intennedi•are (9 : 10 =~
72,7-88,4); stenometope-eurimetope (9 : 8 ·
=56,2-71,9); ortom~pă-camemefupă (29:
după

GEORGESCU

: 26 ~ 84,25-91,30). Relieful glabeloat şi supraOI·bHar variază între g.t1a:dele 0-2.
Parieţalud. cu forme diferite, este q.tpriru;
întt-e 'Jimttele bombat-pLat (30 : 27 .~ 86,61-100,0) ; occilpitalul sJah reliefat se grupea12â
intre valolile înguste şi lat (12 :.Il 61,93-81,95).
Faţa dimensional are variaţii foart·e mari,
de la fonne joase la cele înalte (47 ~92-119 ; - cu un singur caz foarte înalt
"~' 124 ; 48 = 59-105) în ceea ce priveş.te !fiţi
mea, ea se încadrează gradat de la cazuti cu
lăţime ingustă pînă la caZJUii de Jăţime foarte
mare (45 ~ 120-140).
Indicii faciaJi încadrează subiecţii studiaţi
între categoriiJe hipereuriprosop-hiperleptoprosop (47: 45 , !-'8,1-96,7 şi eurien-hiperlepten (48 : 45 = 45,4-76,3). IndiJcede· Flower
a grupat toţi subiecţii în categori•a ortognat
(40 : 5=88,8-97,8). Orbitele foarte variabile
ca fonnă şi mărime au fost grupate de indicele orbitaiJ. gradat între valorile categoriei
oamaeconhă-hipsiconhă
(52 : 51 = 68,18-100,0) ; In cazuri1le în oare zona nasală s-a
păstrat valorile ei se încadrează între leptorin şi hiperchamerhin (54 : 55 · 42,0-58,2).
MalareJ.e subiecţi,lor femenini oscileazc.1 înh-e
forme~e îngu'it, slab reltiefat şi late-relielfate,
ca poziţie fronto-temporalizate sau temporalizate. Incizura submal,ară (etu·op[)id<i) este
prezentă. Adîncimea fosei canine val"iază de
la 1 la 3. Forma marginii a.pe.t·turii pir.i!forme
este antropină (cu un caz de fos~i prenas).
Spina nasală proieminc1 de la gr O la 3.
MandibuJa are forme gradle spre robust,
formele bărbiei sînt : mici rotunjite. în rru~
cazuti cu eşancrură sau schiţă de eşancrură.
Avem şi forme robuste cu bărbita u~ot· lată cu
eş.annc11ură adîncă. Goni'Danele au relieiut·i
sJabe, în majoritatea cazuriilor sînt şterse.
Aspectul general al craniilor feminine este
gmcH spre robusticit.ate sub medie.
Talia calculată după metoda lui Bach ne-a
dat vaaol"i cuplinse între limitele 148,7 cm168,22 cm - oorespunzînd taliilor mici, 'iubrnijlocii, mijlocii, supramijlocii şi mari.
Copii sânt r·~prezentaţi de 23 de subiecţi,
decedaţi între limi•tele ele vîrst~i a grupelor :
lnfans I (0-7 ani) =-18 oazud ; Infan:<> Il
(7-14 ani)= 8 caz mi. Detetminarea vîrstei
s-a făcut pe baza dentiţiei dec1duaae şi a celei permanente în erupţie (după metoda lui
Maye.r, Fil'u, Mikic şi Grivu). Mortalitatea
cea mai crescută este in grupa Inf.ans I, ceea
oe reprezintli 78,260fo faţă de întreaga. seri_.
de copii şi 27,27% faţă de întreg ~tionul
Peteni afi.at în stJudi1u.
Deşi prost conservate, puţinele elemente
aJ.e c&otei, masivuJui fadaJ şi a ccheletului
postcranian au permis, pe baza studiului morfologic şi metric, să observăm o apropiere de
grupul frnninin stud'i·att mai. sus. Talia oalcu-
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lată după metoda lui Bach (pentrru fete) ne-a · · .
dat valori intre 150,0 cm - 15G,93 cm, iar
după metoda lui Breitinger, intr-un sing-ur
caz aparţinind 'li:nui b<i.iat cu o stare de conservare mai bună, ne-a dat o talie ele
173,3 cm (?)~
Studiu[ odontologie a1 seriei de bărbaţi şi' ·
de femei scoate in relief următoarele a':'- ·
pecte:
1. FoJooirea unei aUimem.ta.ţii cu compo-• .
nente abrazive care ·au suprasolileitat apara-·
tul dentO-Diaxilar in procesul de masticaţii. ·.
Aceasta a: dus la o uzură dentară ·m~;~re in am- ,
bele serii·, uzură inegal repartiza<tă in cele ·

beleile Nr. 3 ; 4 A şi 4 B). Nu am abo,rdart aspectul tipologie deoarece nu are valoare isto-.
rică la nivelul unui eşantion, ci numai atunci:
cind necropoJa este exhaustiv cercetată. Tra-,
diţia şi-a pus amprenta asupra rirtualului fu-;
nernr practicat in necropolă, care aparţine,
unei comunităţi umane creştine.
Necropola de la Pelteni este al do~~ea cimitir de secolul al XII-lea descoperit in sudestul Transilvaniei - zona Covasna, după:
Tabelul nr. 1
Bepartiţla

pat~u grad~.:
Uzur;:o

PETENI- EŞA~TIONllL 1978

<h•nlm;ăl

Gr"<lul

Jll .·..
1\"

Flnwi

Dforl>'l\1
~

1

0/

.o

1

--

1
II

procentuall pe grupe de vîrstll

.J

:-;

,o

1

1

5.1!1'1

[l

29,·U

:!

:n.5:i
17.65

:l

17.G.~

10

58,82

Il

-li.OG

1

7
25

27.27
12,12
1.51
10,61
:17,88

-

-

18

Copil 1 (0-7 nnl)
Copil Il (7 -14 arii~
Adolescent (U-20 nnl)
Adult (20- 30 nni)
Matur I-II-III (30-60 ani)
· Setiili (60-x ani)
~nblecli cu v lrsta nedeterml-

Il
1

nabilă

Gradele Il şi IV ele uzun\ dentară concentreaz<i 62,79o;0 din subiecţii celor două :-;eril.
2. Indicele de intensitate al maladiei cari- ·
oase la bărbaţi este de 7,320fo, iar la femei
este puţin mai rildicat 8,620fo.
3. Semnalăm fr.ecvenţa edentaţiilor : edentaţii bimaxi[areF~ 2 cazuri ; edentaţii maxiJ.are.~~2 cazuri; eden.ta,ţii mandilbulare~2 cazuri; edentaţii bilaterale mandibulare=4 cazuri. Avem citeva cazmri, de disarmonii de
poziţie şi formă. Asupra studiului odonto~o- •
gic vom reveni cu detalii1 pe 'intreaga necropolă şi atunci vom formula şi concluziile re~
pective.
Seria de la Peteni (eşantionul 1978), ~ub
aspect morfologic şi metric, atit bărbaţii dt
şi femeile osciilează intre aceleaşi limite (Ta-

%

~1', !":IZ

Grupa d" vlrsl:i
OI

1

10,61

7

Total:

(i6

1

1

100%

Tabdu1 nr. 2
Bepadiţia

procentuall dupji sex

PETENI-

S

EŞANTIO!'!UL

1!l71l

1 NI',

X

0/

<.az

10

1
Bărbat!

Femel
Sublecli cu sexul nedctcrminabil (copii)

21
22

31,82
:13.33

23

34,85

--Total

1

66

1

100%

Tabelul nr. ,J

Caracterele metrice ale seriei Peteni -

CR~Nll

eşantionul

1978

- OASE Lt:NG 1

1. Dimensiunile
S x N

Nr. Mnrlln

1
1.
5.
8.
9.
10.
12.
17.
20.
40.
45.
47.
48.

s-op.
n-ba.
eu-eu.
ft-lt.

co-co.
ast-ast.
ba-b.
po-b.
bn-pr.
zy-zy.
n-gn.
n-ttr. Talia :

812
B 10
B 13
814
B 15
B 15
B 10
B 12
B9
B 12
Bll
B 10
B 27

1
1tl5,92
103,00
141,07
97,07
119.73
111,60
133,90
109,33
99,53
133,92
117,18
70,30
168,44

S x N

V

:Il

1

1

178 -1!17
95 -109
134 -150
8H -106
103 -128
97 -121
127 -144
97 -121
92 -102
118 -145
100 -141
bB -90
160,9-1i3,0

www.cimec.ro
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F 13
F 10
F 14
F 15
F 15
F 13
F 10
F 16
Fll
F 13
F 1:1
F 14
F 35

V

:It

1

1
183,77
!)8,70
139,93
!)6,03
116,93
111,5<1
1:14,30
110,31
93,54
130,54
109,54
73,64
164,5

177 -188
93 -107
133 -148
91 -102
106 -130
106 -120
121 -14:i
107 -115
88 -100
120 -140
92 -124
59 -105
148,7-168,2
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II. Jndirii
S.x N

Nr. 1\luriln

8: 1
17: 1
17: 8
20: 1
20:8
9: 10
9:1:1
12: 8
40:5
47:45
48: 45
52: 51
54: 55
63:62

SxN

V

M

1

1

1
H 13
B 11
n 12
H 13

73,1- 80.5
65,6-100,0
91,7-100,7
56,3-- 62,7
71,8- 79,7
73,9- 84,3
62,0- 73,6
72,7- 86,3
79,5-104,2
74,6- 95,2
<13,6- 77,2
65,8-111,1
36,2- 62,5
66,0-107,8

73,67
71,911
95,42
58,9fl
78,06
81,11:1
68,60
79,19
96,32
85,1!
52,99
1!5,38
51,39
86,34

B14

n 16
n 15
n 14
B 10
811
811
B 14
B 14
B 13

1\1

V

1

1

1

F 10
F ~
F 7

78,111
7&,59
96,16
60.14
71:1.19
82,21
67,30
77,12
93,77
85,22
55,8-t
113,95
51,94
88.65

Plt
F 11
F 12
Fll
F 12
p 8
F 10
F 10
F 12
FU
F 13

l.

74,0- 91.6
67,5-102.2
96,9-105,1!
51,3- 63,5
65,3- 115,1!
72,7- 88,4
56,2- 71,9
61,9- 81,9
88,8--. 97.1!
68,1- 96,7
45,4- 76,3
68,8-100,0
42,0- 68,2
7~.5-110,2

1
B

=bărbat;

F =femeie; lS

=număr

caz; M =media; \' =limitele r:le

variaţie.

1'abc/ul nr. 1-;l
Distribuţia pe

clase dbriensioaale
PETENI-

Nr.
Mnrtin

1

B

F

1

F

1

1

1

-

X -161
162-169
170-176
177-184
185- X

X -169
170-177
178-185
186-193
194- X

87
88- 92
93- 97
98-102
103- X

X- 91

92- 96
97-101
102-106
107- X

-

x-HW
121-125
126-1:12
133-1:17
138- ><

-125
126-130
131-137
138-142
143- X

·2
5
1
3

Nr.
Mar tin

-

--

-

pe categorii de indici

EŞANTIONUL

B

1

şi

8

6

7
6

5
1

1978

1
1

1'

n

1

1'

X -135
136-Hl
142-149
150-157
158- X

X -13!J
H0-117
148-15;;
156- 16:l
l!il- X

-101!
109-115
116-122
123-129
130- X

>: - 113

114-120
121-127
128--131
13!i- X

-102
103-108
lO!l-111
115-121
122- X

;, --106
107-112
113-111!
ll!J-124
125- X

---9

X-

l
4

2
6
6
1

7
2

.

3
!i
6

-

1

X

-..

,,

X

X-- 811
89- !J5
96- :~

2
5
3

X- 8!J
!JO- !J8
9!1-- X

5
l
1

-

X

X- 95

96-103
i01-112
11:1-120
121- X

-10:1
101-111
112-120
121-12H
12!!- X

45
2
7

1
1
6
1
1

X

2

X -116
117-122
12:l--12H
129-134
135- X

X-- 121
122 ·- J 27
128-13:1
134-13!1
140- X

1
4
7
1
1

X- 64,9

X- G-1,9

-

:l

X---

56

57- li O
61- 6G
67- 70

1
4
1

65- 69.9
70-- 71,9

65- 69,9
70- 71,9

-

75- 79,9
110- 84,9
85- 89,!)
90- X

7580-8590-

79,9
111.9
89,9
X

--

71-

6

H

6
1

-

2
-

o

-

!l
2
1

-

-

1
2
2
4
5

X

--

60
61- 63
61-- 6!l
70- n
7:l •,·
',(

!i

:l
:1

--

1
t

1
5
3

:J
2

!l

:l

7!J,!l
80-- !l!l,!J
100--- X
/,-

7!!.9
80 - 9!),\)
100-- X
X

3
!J
--

5
11
-

------- - - - !l:ll

-

1

1
6
6

-- -\): 10

-

1

-

2
3
R
3

1

411

-8: 1

-

-- --

---·17

~.

1

-- - 20

-40

7

---10

1-

17

B

1

1

--

X- G5.9
66- 6H,!l
69- X

X-·-- 65,!)
6G-- 6!),9
69·- >:

3
:l

5

:l
4

s
1
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Tabelul nr . .f-1'
Distribuţia

pe cla.se dimensionate

PETENI-

şi

pe categorii de indici

EŞANTIONUL

1978

.,_

F

Nr. Martln

(şi)

B

F

17: 1

17: 1

1

X -69,9
70-74,9
75- X

2
3
:l

:3
7
1

29: 26

X -91,9
92-97,!1
98- X

2
:1
:1

1
7
1

:30: 27

.,

-

90

90

-

X

>. -- 87,9
811,0-- 90,4
90,5 - X

1
8
1

2
8
l

12: 8

12
2
-

40: 5

2
2

3
2

48: 45

2

2

4
---

2
4

2

-

2

8
:1

-79,9
80-8-1,9
80-8-1,9
85-89,9
90-!l-1.9
95- X

--

9
2

12
3

2

5
1
B

7

X - 71,9
72,0- 78,9
79,0- !î5,9
11_6,0-- X

5
7

X
1
5
7

1
11

\)

-

-

-

1

7
1

..

1

X -79,9
80-85,9
86- X

B

1

"

-

X -57,9
58-62,9
63- X

20: 8

F

1

1

---20: 1

F (şi) Il

.Nr. Martin

D

1

1

':a~ - 79,9
98,0-102,9
103,0- X

1

1

47:45

-

X

52 ~ 51

63:62

X -75,9
76-84,9
85- X

a
6

2
6
6

X -79,9
80-84,9
85- X

3
1
9

2
1
10

54: 55

/. --- 44,9
-15.0-- 49,9
-15,0- 49,9
50,0- 5-1,9
55,0-- 59,9
60,0-- X

--

1

3
2
2

:1
·1
2
1

X- 46,9
47,0- 50,9
51,0- 5i,9
58,0-- X

3
2
4
2

:1

•l
2
5

:1

Tabelul nr.

Tt!belu/ nr. .)
repartiţia

Talia -

-PETENI-

Talia -

pe grupe la femei

EŞANTIOJI.,;lJL

repartiţia

pe grupe la
~r.

Grupa

Foarte

%

C.lZ

1

1
mică

Mică

Sub mljlDcie
Mijlocie
Mijlocie
Supra mijlocie
Mare
Foarte mare
Total:

1

1

( X -140)

-

-

(140-149)
(149-153)
(153-156)
(153-156)
(156-159)
(159--168)
(168- X)

1

2
2
2
9
18
1

3,0
6,1
6,1
6,1
27,3
54.:>
3,0

33

100%
1

1

.1

pecropola de la Zăbala, aflat in studiul aceluiaşi grup de cercetare. Dată fiind importanţa documentară a acestor două necropole
pentru studiul populaţiilor vechi din zonă,
ele vor fi finalizate, la terminarea cercetării
areahf.l.ui~pe care ni l-am propus să-:1 s1Judiem
printr-un studiiu comparativ. Noi ne-am permis să aJVansăm doar datele prelimin-are care
65 - Materiale

şi

biirbaţi

1978

Nr.

Grupa

6

Foarte mid
Mică

1

(

X

-150)

1 (150-160)

Sub mijlocie
Mijlocie
Supra mijlocie
:\fa re
Foarte mare
Total:

O!

,o

caz
1

(160-164)
(164-167)
(167-170)
(170-180)
(180- X)
1

1

-

-

--

--

4
4
8
11

1

27

14,8
14,8
29,6
40,7

j99,99~

oaracterieearză eşantionul (1978) stu.(Ji.a,t, d;a.r
nu şi :intreaga necropolă care este încă iri curs
de cercetare.

NOTE

Grupul de cercetare a sta~iunii arheologice Peteni, condus de Z. Szekely a fost format din Lsurenţia Georgescu, Eross J., Zs. Z. Szekely: a mai
participat la săpături studentul A. Laszlo ele la
Facultatea de Ingineri Geologi din Cluj.
1

cercetAri arheologice - cd.. ZS
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Cetatea

feudală

·Jdioara

Sat. Jdioara, Com. Cricio-va, jud. Timit

Cetatea Jdiowa (secole!l.e XIII-XVIII) este
amplasa.til în partea de vest a Banatu.iui, 1a
18 km est de municipiul Lugoj. Atestată pentru prima oară documentar la 1320, ea este
o fortificaţie de formă dreptunghiulară, cu
dimensi'lmile de 42 X 25 m şi cu a.xa lungă a
incintei orientată SV-NE1.
Campania de săpătură din an1ul 1979 s-a
desfăşurat între 6-23 august, efectuindu-se
următoarele lucrări (fig. 1) :
1. S....a continuat adîncirea în caseta C 3,
degajindu-se1 groapa circulară consitlerntă ele
noi cisteTTlă sau, într-v primă fază 2 , groapă
de turn circular. Cavitatea cireulară a gropii
are forma puţin ovală şi dimensiunile de
5,60 X 6,20 m. La adîncimea de 2 m de la nivelul de călcare actual, se află mall'git'lea superioară a gropii săpată în stîncă. La adlncimea de 3,90-4 m a apăntt pnitmul rînd de
cărămidă de Ja ghizdul unei fîntîni, care coboară sub 4 m adîncime de la niveJ,ul de căl
care actual3. Sub această adincime, după
degajarea a nouă rinduri de cărămidă, apa
care izvora din adînc a împiedicat continuarea sărpăturii.
Mi.jloarele materi•aJe limitate de care am
dispus în acest an" nu au permis excavarea
în întregime a diametrului fîntînii. S....a, secţionat doar o pălb.irne din diametru (spaţiul
cuprins 'intre axele VO şi NO (O·· , centrul
d1ametrului fîntînii). In acest spaţiu s-a ajuns
pînă la adincimea menţionată, întîi între peretele de stîncă şi ghitldul fîntînii, iaT apoi,
după astuparea acestei zone, intre gîrlid şi
centrul fîntînii (conlforn1 pJanul'lli şi fig. 2 b).
Ghizdul fîntînii este format din şiruri de
cărămizi suprapuse, plate, uşor eurbate
(fig. 7 b) lungi de 20 cm, late de 14 cm,
groase de 4-6 cm, dispuse circular. Înălţi
mea totală degajată din ghizd este de 0,53 rn,
rîndurile de cărăllnizi avînd urmă:toare[e grosimi : rîndul 1 =6 cm, ,rîndul 2=4 cm, rîndul 3 = 5 crn, rîndul 4 = 4 cm, rîndul 5 = 4 cm,
rîndul 6 = 5 cm, rîndul 7 = 4 cm, rîndul 8=
6 cm, rîndul 9 = 4 cm, in total 42 cm, restul

spaţiului fiind umplut de peliculele succesive
de mortar dintre 1induri. Golul dintre ghizd:ul de piatră şi perete!l·e de st'incă a fost umplut cu pietre mad de du, acoperite cu pă
mînt şi tasoate, procedeu utillizat probabif
pentru o mai bună decan tare a apei. De asemenea, pereţii verticad.i de stincă ai gropii
mai păslbrează, pe alocuri, urme de var şi
mortar.
Tehnica de constPucţie precum şi strartigrafia ne deteTmină să presil.lpunem existenţa a
două fa,ze in morlaililt:atea de aprovirzionare cu
apă a cetăţii : o fază de cisternă săpată în
stîncă şi o a doua, a fintinii de cărămidă, realizată prin captarea izvorului.
·ln urma degajării fintffnii se confinnă faptul că zidul B precum şi coloanele de cără
midă cu baze de piatră sînt ulterioare cavităţii săpate în stîncă. După construcţia fintinii, pentru a întări so[ul in momentul construirii zidului B şi a primei co[oane de la
nordul său, extremitatea nordică a zidului B
şi latura sudică a co~oanei au fost legate intre
eJe printr-un rlnd de blocuri de piatră, ruşe
zat la nivelul fundaţiei.
Zidul F întăreşte construcţia fîntînii dinspre latura sudică, zon{l în care pante abruptă
face ca nirveibul de stincă să apară mult mai la
a.dînciJme. Spre vest el este tăiat de construcţia zidului B. Spre est se opreşte în momentul în care stinca începe să se ridice. Este de
formă aproximativ circuJ•ară, fiind deformat
în partea superioară. Are o înălţime cuprinsă
între 1,50-2 m. In partea centrală, în zona
adîncimii r.naxime este practicată în zid o cavitalte dega:jată de noi pe o adîncime de 1 m.
Ea se continuă şi dinco~o de lăţimea zidului, coborînd puţin în pan1tă, şi pem1iţind
înaintarea unui om aplecat sau ghemuit. Nu
este exclus ca ea să fi constituit un "tune[".
care să permită ieşirea în afara incintei, în
caz de asediu mai îndelungat (fig. 6/a, b).
2. S-a dega(jat complet latura vestică a incintei, respectiv latura de incintă cuprinsă
între colţul nord-vestic ail retăţii şi faţa nor-
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Fig. 1. Jdioara. Planul

săpăt~rilor

arheologice din anii 1973-1979.
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•

a

Fig. 2. J!dioara a

placă orizontală (cahlă)

; b planul rezultat in urma

1973-1979.
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dică a tumJUlui porţii, ma'rgimea exterioară
păstrnltă dân latura vestică a turnului, precum şi, parţial, latura · scurtă, sud-vestică a
incintei, cu scop1.1l de a se stabili legătura

dim:tr~

ttun şi restul ourtinei. Incă di.n anii
se remarcase faptuQ că turnu1 şi incinUl repreq;intă două faze doosebilte aJ.e fortificaţiei, fără a se putea stabili însă coreQ•aţia dintre ele. Degajîndu-se ~i curăţindu-se
pînă la fundaţie faţa exterioară a. llaturii vestice, a reQ:ultat cu claritate linia de demarcaţie dintre cele două faze de consltrucţie
(fig. 3-4 a), linie surprinsă parţial şi în anii
treouţi, pe :f:aţa intedoară a acestei J.atruri,
atît în c-aseta C 1 (colţul sud-vestit al cetă
ţii), cit şi în ca.<;eta, C 2 (co[ţuil nortl-vestic).
Se poate constata, cu cJruirtJate, îndeosebi in
partea nord-vestică, unde linia de îmbina1re
a celor două edemen.tle (incintă şi tllin) este
aproape verncaJ.ă (fig. 3 a-Jb) că incinta nu
a fos t a.dosată feţei exterioare a laturii nordice a turnului porţii, ci, ca urmare a unor
disil:.l·ugeri. de1 mari proporţii, latura vestică
a CUI'tt:i'nei a fost reiăcută, începînd de la
3- 3,20 m de coJţrul nord-vestic. Deşi mai elifiei[, :fia.ptul se poate constatla şi pe latJurn
scurtă, sud-vestică, de incintă. P ornind 'În
~a surperi<oară (Iindu'r ile dre' sus păstrate
din construcţie) cam din dreptul zid'uQui E
şi mergînd spre coa~ul sud-ves•tiiC, incinta a
fost retfăcuta, ump[indlu-se o bt'€~ă din zitl,
l:>reşă care se mic.şorează cu fiecare rînd de
pietre coborit în adincime, [nchizînldtu-se în
apropierea. Ja11urii sudice' a turnului-porţii
(fig. 4/a). In acest mod, turnul a\Pal·e ca implantat ulterior pe lCbtlura vesti.că ,81 incintei·,
el fiind deci mai tîrziu decît curtina. ~n
aceste condiţii ipoteza noastră privind o eventuallă fază inrllelpendentă a turn11.1lui de poartă
nu î~?i găseşte confirmarea.
3. In anu[ 1978 .apăruseră în zona de nordvest a cetăţii urme ce indieatu prezenţ•a unor
zidmil perpendiculare pe latll!ra nordică de
incintă. Am definitiJVat săpătura de anul trecu.t: din aceastc1 zonă printr-o oasetă de' d'imenshmi mai mici (3 X 3 X 2 m) (C 4) în cal
dnul căreia aipărut colţul nordic aJ. zidului, G,
par<tea Sllldită fiind semnalată în cadruiJ. secţiunii S 12 din 1978. Asttfel, zidul G, cu dimensiiLlTil~[e de 2,80 X 0,90 m, apare ca un co~
respondenlb. al zidului B penti'U partea nordvestică a incinrtei, înch'i z[nd spaţiul oelei de--a
doua m;:tri· încăperi a garnizoamei, aproxilmatiiV ideŢJ.ţi~ă cu cea de· pe latura sudică şi cuprinsă ,între zidul noil"'dic de incintă, colţul
nord-vestic al incintei, ffitlura vestică de incintă, a·a tura nordică a tunnului porţii, prima
coloană dinspre zidul noroic de• incintă şi
iildul G. Spre şi din acest splaţiu duceau două
căi d~ acces : una de-a lungul zidului nordic,
dmspre' c'mitea cetăţii, a doua din pridvorul
trecuţi

a

b

Fig. 3. Jdioara. Latura vestică de incintă.: a · vedere
dinspre turnul-poartă ; b vedere dinspre colţul
nord-vesti c.
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Fig. 4. Jdioara. a latura sud-vestică a incintei; b colţuJI sud-vestic

cu coloane c1e cărămidă, făcînd !egăturo directă cu poarta.
4. Din motive menţionate deja (a se vedea
nota 4) nu am putut prelungi secţiun ea S 12
la vest de zidul G, pînă pe ~.atura vestică de
incintă. Cu excepţia une'i. secţiuni mai vechi
(S 7) paralelă cu latura vestică, în cadrul
căreia au apărut n'Ujmeroase cahle aparţinînd
unei sobe, acest spaţiu a rămas necercettat,
inlăturlndru-se doar stratrull. de dărrîmătură.
Cahleile, simiJ.I8!I'e cu cele din C 1, precrum şi
prezenţa ziliului G avînd aoeeaşi funcţie cu

a zitiu!lui B, ne determină să presupunem o
evoJruţie paralclă a cellor două zone ale
cetăţii.

5. Aceleaşi motive ne-au împiedicat să extindem cercet<u·ea pen·t ru depistarea oolui,
de...ail. treile~a~ turn. de incintă. ConţinuiuJI. şi
profi[rul .secţiunii S 12 precum şi a altor secţiuni perpem:liculare pe zidul nordic de incintă (S 11 şi S 14) indică prezenţa unar ziduri distruse saru eJ.inni111ate într-o perioadă
mai tirzie. Dat fiind că, cu fuate secţiuni[e
numeroase practicate în interiorul incintei,
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b

F.ig. 5. Jdioara. a-b

colţul

în nici o altă zonă nu apar urme de zitluri
de piatră :în a\farr-a ceilor menţionate pe plan,
şi că din exterior pre(lenţa unui turn aJi!Pi't
inctntei ni se pare puţin probabilă (datorită
pante! extrem de abrupte şi a feţei exterioare a zildnuilor ce nu prezintă nici o urmă
de legătură) consideiT'ăm posibi[ă existenţa pe1

sud:-vestic al incintei.

latura n01~dică a currt:inei, aproximati:v în zona
menţionart:ă pe plan, a unui aii. tre.i.[,ea turn,
interior incintei. Prin oo,nrfigurnţia. rell.ie.fului, turnuJ. rde pomi;ă o:ferea. con.troJ.uJ dinspre
vest, asuprn văii Timişu[ui ; turnul de pe latura sudică permitea con trOiliUl asupra văii
Nădrăgehll:ui dinspre sud, sud-eslt şi est. Dar
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a

b

Fig. 6. Jdioara. a-b zidul F

controlul dinspre nord asupra văii Nădrăge
lului, apă care înconjoară Dealuil. Cetăţii din
trei părţi, se putea reailiza cel mai bine din
punc.tul urn.de de fapt au şi ap ărut ),Lrnle şi
resturi fragmentare de zid din p~abră. De
aceea, considerăm posilbiJă pl·asaJ·ea ceJui
de-al treiilea turn menţionat de Evlia Ceil.ebiP,
în această zonă a incintei.

(faţa interioară).

6. A vînd:u-se in veqere faptul că camrpani1a
de săpături din anul 1979 el1Cl ul't ima pro~
graana:tă l:a cetatea feudail.ă J clioara,· s~au· efee~
tuat lucrăli de finisare şi închide~·e a , şa.l?ti.:
erului, respectiv s trînger~a şi sti vuirea pie.:.
tr~lor, cărarea şi nive~~area pămin'tu~ui. In
ideeq. cornsoliidării şi evep.tual restalltrării par-;
ţiale a monumentuJui, a fost :înc,jep~h:tat uilti,
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Fig. 7. Jdioa t·a. a-b cavitatea

săpatj

mul mare bloc de d ălim ă tun1, l'LLpt din zid,
aflalt în oaseta C 1 (latura nor,d-vesticit a incintei) f.apt ce v.a uşura mult acti-vi:tatea de
consolidare din această zonă.
7. Mateti•adul arheolog~c recuperat în 31Ilul
1979 constă dintr~un număr l'e<lativ mic de
fragmente oeil:"amice, d'eudaile, de uz comun,
rezultate indeosebi din intelionlil fîntînii,
fragmente oeramice de aceeaşi fa'Ct ~tră o.u
oele d·escOjperite şi în alţi ani.
CONCLUZII

·,

Anul 1979 a fost anul de finalizare a săpă
arheologi!ce l'a Cetatea feudală Jdiog.ra.
El a încheiat cercetările Îlnoepute elin "iniţia-:-

turil~

6G - Materiale

şl cercetăr i

arh eolog ice - ect.

~3

în

stî n că şi

ghizdul de

căt·ămid ă

a l fîntînii.

tiva Muzeului Banatului în anu~ 1973l·a ace.s ~
obiectiv arheologic. O prim ă pr iviJ.-.e panoramică asu:pra rezuJtate~or celor şase cam
panii arheologice permite enunţlarea unor
condurzii re!fe1itor atît la etapele de locuia·
în p unctul "De,alul Cetăţii" sat Jdioara, ci
şi la fazele şi etape~e de evoîLuţie at1e fortifi
c:;aţiei de piatră :
L Cel mai vechi nivel de J.ocuire, anteriot
consm:ucţiei incintei de pi'atră, este docum en
tat prin groapa unei locuinţ!e (bordei) d te · ,
pe baza· ceramiiCii şi a stl'atigrad'i.ei, în plima
jumătate a secolului XIII, cel tirziu spre mijlocul acestui seco:Vi_
. 2. Incinlla. de piatră a cetăţii. DesH urîndu-se pe baza unrui pl'an goometd , adaptat
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reliefului zonei (dreptunghiul iniţial se transformă, prin introdiUcerea laturei scurte din
partea de, sud-vest într-un plan de formă
pentagon:ală ; de asemeni din motive de relief şi strategi'Ce colţmile de sud-est şi' nordest sint puternic rotunjite, transformind
aproape latura estică a cetăţii .într-o rază de
cerc) certatea J dioara se încadrează în categoria cetăţidor ele mai mici dilrnensiuni, răspîn
dite pe o arie vastă, îndeosebi în punctele
mai ridicate aJe dealmiJor, şi care prerzintă
aceste caracteristici de plan geometric adecvat zaneii. Risipirea pe o zonă geografică
în tin să a micilor fortilficaţii situate pe inăa
ţimi greu accesibile constituie urmarea directCt a procesului de descentralizare politică
din secolele XIII-XIV/'(. In cazul cetăţii .Jdioara, motivaţia construirii sale este oferiti"! de
invazia t<'itară de la mijlocul secolului XIII,
care a avut drept urmare· o întărire' şi fortă""
ficare consitler1a.bilă a znnei bănăţ.ene9 . FoJosirea cu wetJi.lecţie a turnului, caracteristică
comt.m[t unei întregi perioade din istoria medievală In, este atestată prin turnul patrulater
integrat incintei pe lature sudi:că. Datorită
distrugerilor ulterioare şi a recuperării pietrei pentnt reconstrucţie Illl.l s-a putut reconstitui sistemul iniţial de acces în cetate.
Faptul că turnul-poartă nu este rl.dicat
pe o fundaţie exis.tentă mai inainte, şi că în
secţiunea S 5 s-a descoperit un şanţ din care
s-au scos pietrele unui zid (zidul I) ar putea
constitui dovezi pentru exisrenţa, intr-o fa.ză
primară, a unei, intrări flanca.te la nord şi
sud de două turnuri mai mici.
3. Construcţia turnului porţii · şi a sistemului de apărare a sa surprins in să
pătură (şanţ adînc, cu laturile consolidate
prin zid de piatră şi cu o pilă de pod
în centrul său) s-au realizat mai tirziu, ca urmare a unor distrugerii masive
în zona feţed' centrale (vestice) a cur:tinei. Informaţii~e documentare
menţionează dooă
asedii de mai mari proporţii in istoria 'celtăţii
Jdioara, : a) oCIUparea cetăţii la 1387 de către
nobilii bănăţeni răsculaţi impotriva autorită
ţii centrale avînd ca urmare a<>edierea şi cucerirea ce.tăţii, infrmgerea răsouilaţilor, ce1:artea trecind sub jurisdicţia Banu~ui de SeiVerin Loszonczy Ladislau, numit comandant
aJ. cetăţiJor Serverin, Orşova şi Jdioara~ 1 .
b) asedierea certă ţii, în luna mai 1600 die către
trupele lui Mihai Vitea!Zul, timp de mai mrulte
zileP. Dat fiintl că evenimentele din anul
1600 nu s-au soldat cu cucerirea fortificaţiei,
considerăm că distrugerea putemică a laturei vestice şi reconstrucţia sa într-o tehnită
menită să ofere o apărare mai puternică, distrugere surprimă de. săpăturille arheo~ogice
din aceşti ani, se datorează evenimentelor
menţionate din a doua jumătate a seooiuilui XIV.

4. Zitlurhle B, E şi G precwn şi pdtlvol"U.l
pe ceile trei coloane din cCm\mid<i
apartin unui' moment relativ tlîrzi:u din exi~
tenţa certăţii. Materiale~e ceramice re:'uperate'
din nivelele de culturii in care se integreadt
aceste zirhrri nu pot fi datate mai timpuriu
de sec. XVI-XVII. Intre 'aCeste matedaJe
predbmină cahlele in formă de vază 13 şi fragmentele de plăci decorative ornate cu decoruri vegetale sau geometrice, mai r·ar· repr€>zentind cavalerul medieval că•ltare (fig. 2 a)v..
ln acest moment poate fi plasată şi refacere<!
fînUnii prin construirea ghiro:ului din şiruri
de cărămizi suprapuse.
5. Alărtruri de construcţiiae din pi.atrCt, de-a
lungul zidurilor preeulln şi la e!Xtrernit.-'lt.ea
estică a curţii s-au surprins unneJe unor construcţii reaJ.izate din materiale- peni!*llbiJ.e
(~emn şi chi!rpi'Ci) sau cărămidă. lndeo<;ebi din
cadrul lor s-a re·cuperat materialu~ arheologi<·
fragmentar şi întregi'bil (ceramică, oase de
animale, obiecte de- metaJ. şi piatră etc.) material care a contribuit la datarea di':fetitelor
etape de existenţă a cetăţii. Preh1crru:ea i::ltegrală a acestui maredaJ, precum ~i includerea pe plan a acestor coilJStrucţii, în fum·ţie de apartenenţa lor la o etapC1 sau alta df'
existenţă a cetăţii vor finaliza cercetarea arheologică a acestui obiectiv, permiţând îm·,tdrarea sa, sub formă monografic<1 1\ în contextul politic, economic şi social aJ Banatului medieval, integrîndu-se astfel în istoria
met:liervală a ·patriei noastre.
susţinut

NOTE
t Adaptindu-se reliefului de pe "Dl'alul Cetâţii•,
planul a suferit unele modificări. Astfel, Ia extremitatea vestică, latura sudică de incint<l se curbează
spre nord-vest urmărind stinca. realizînd cea dt>-a
cincea latură, lungă doar de cinci metri, planul
transformindu-se deci intr-un pentagon. De a.si'menea, colţurile de nord-est şi sud-est sînt foartl'
puternic rotunjite, micşorînd mult linia drcaptii
a laturii estice.
2 A. Bejan, în Materiale 11i cercetări arheologict>,
Oradea. 1979, p. :141.
3 Prin îndepărtarea stratului de dărîmături (recuperare<~ pietrelor) nivelul actual de călcar<·. r<'zultat după săpătură', <1 scăzut cu un metru. Cifrele
date de noi sînt cele din momentul începerii să

păturii.

" Suma restrînsă afectată campaniei de săpătun
din anul 1979 pentru cetatea Jdioara a impus renunţarea la. unele obieetivl' din planul preliminar
de săpătură.
" Evlia Cckbi, în Călători străini despre ţările
române,. VI, Bucure~ti, 1976, p. 541.
6 A. Bejan, lAJcUinţcl elin epoca feudalismului
timpuriu descoperită la Jdioara, Tibiscus, 6 (sub
tipar),
'
7 Gh. 1. Cantacuzino. nMI, 40, 1971. :1, p. 26.
8 R. Popa, Daci<~, N.S., II. 1967, p. 291.
n Boleszny, A., Tărten<"•lmi cs Regeszeti Ertesitii,
14, 1884, p. 69.
to Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p. 29.
tt 1. Vuia, AnB, 2, 1929, 1, p. 77.
12 Pesty Fr., Krasso varmegye Tlktenete, 2, 1884,
2, p. 314.
.
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1. Mitrofan, ActaMN, 2, 1963, p, 662, fig. 5/3.
Gh.
Cantacuzino,
SCIV A, 16,
1965,
4,
p. 7 45-765, cu bibliografia şi răspîndirea cahle l-or
de sec. XVI-XVII şi a plăcilor ornamentale cu
cavaler' călare.
1:; Legat de rezultatele săpăturilor arhe-ologit·L·
de la cetatea Jdioraa din anii 197:1-1979 a se mai
vedea : A. Bejan, TlbiscU!;, 4, 1975, p. 155-166 ;
idem. Tlbiscus, 5, 1978, p. 199-206; idem, in Materiale şi cercetări arheologice.
Oradea,
1979,
p. 341-:142 ; idem, Tibiscus, 6 (sub tipar).
t:;
t'o

FESTUNG JDIOARA (DORF JDIOARA,
GEM. CRICIOVA, KR. TIMIŞ)
ZUSAMMENFASSLTNG
In den Jah1t-n ln7:l-Hl7!1 wurden archiioloilische
Forschungen bel der feudalen Festung JIJIOARA
(Dorf JIJIOARA, Gem. CRICIOV A, Kr. TIMI.Ş) vcrgenommen. Die vorlauflgen Schlussfol)lerungen aus
den Forschungen dieser Zeitspanne, die sich auf
die Bewohnung-und Erbauungszeitspanne dieser
Festung beziehen, sind die folgende :
1) Dle
ălteste
Hewohnungsunterkunft,
vor
dan Steinhăusern, wurde durch eine Wohnung aus
dem Fruhfeudalismus, in der ersten Hălfte dPs
dreizehnten Jahrhunderts, erwiesen.
2) Die Befestigung aus Stein besitzt einen geometrischen Plan, der den Reliefformen angepasst
ist. Die Behausung wurde wahrscheinlich nach der
Invasion der Tataren in der Mit~ des dreizehnten
Jahrhunderts, in der zweiten Hăfte des!;Clben Jahrhunderts, oder am Anfang des Vli.erzehnten Jahrhunderts, erbaut. Der erste schriftliche Beweis
~tanunt aus dem Jahr 1:320. Dieses Datum wurde
a_uch die archăologischen Ausgrabungen bewiesen.

Der Turm aus dem slidlichen Teil, welcher d!•r
Festungmauer angehort, spăteren eitspanne stammt
auch der innere Tunn aus dem nordlichen Teil
der Festung.
:3) · Der Te il, der den Eingang in die Festung
beherbergt, wurdc wahrscheinlich in der Zeitspanne der Belagerung der Festung im Jahre 131!7
zerstărt und spătcr wiederaufgebaut, in der Form
einos Eingange durch den Turm, der Yon einem
Grabcn gesd1litzt wurdc.
4) Die Maucrn B, E und G und dcr Korridor,
der \·on den drei Stelnkolonnen gchalten wurdc,
stammen aus ciner spăteren Zeitspanne (Hi.-17. Jh.).
De1· Brunncn dcr Festung wurde auch in dieser
Zeitspanne wiederhergestcllt. Er wurde aus Hehen
i.ibercinanderlicgendcn Steinen, die mit Mortl'l vercinigt wurdC'n, ausgellaut.
5) Nehen den Badungen aus Stein, im Innt'rcn
der Fcstung wurdcn auch andere Spuren von Hăusern aus Holz, aus Ziegl'!steine unei aus Stl'inPn
entdeckt, die in ihrem Hestand archăologisclw Material antiliC'ltcn, das diP Dăticrung dPr \Trschicdenen Phaspn der Hauten moglich nur:ilt~.

..

i

ABBILDUNGVEREEICHNIS

Abb. 1. Jdioara. Plan der Grabungen 1973-1979.
Abb. 2. Jdioara. a Kachel ; b Plan der Ausgrabungen 197:1-1979.
Abb. :l. Jdioara. Dic westliche Mauer ; a Sicht
von dem Pfortenturm ; b Sicht aus cler nordWPstlichc Eckl'.
Abb. 4. a Die slid-westliche Mauer ; b die slidwestliche Ecke.
Abb. 5. Die si.id-westliehe Ecke der Mauer.
Abh. 6. Wandung cler Mauer F.
Abb. 7. Die im Fclscn ausgrabene Hi.ilung und
die Brunneneinfassung aus Ziegeln.

www.cimec.ro

AL. RADULESCU

Cercetările

arheologice de la Satchinez
Jud.

Avînd forma unui întins platou care se
prelungeşte spre NE într-o culme de deal a
cărei pantă coboară spre nord, est şi sud în-

spre fosta baltă a Satchinezului, astăzi secată,
situl arheologic de la Satchinez (jud. Timiş)
cunoscut la nivel de periegheză prin vestigii
daca-romane şi feudale, a beneficiat în vara
anului 1979 de primele cercetări cu caracter
organi:oat. Elementul central al sitului arheologic de aici îl reprezintă urmele unei fortificaţii de epocă feudală care nu mai păstrează
astăzi zidărie în elevaţie ci doar cărămizi şi
urme de mortar răspîndite pe o supralfaţă centrală dominantă altimetric şi ovală în plan.
(dimensiunile aproximative - 25 m pe axa
E-V şi 20 m pe axa N-S), înconjurată de
un şanţ de apărare şi de un val de pămînt
vizibil cu ochiul liber (deschiderea maximă
a şanţului- 10 m, lăţimea valului_: 6-8 m)
(fig. 1, 5, 6). Cercetarea arheologică a anului
1979 întreprinsă de Florin Medeleţ şi de subsemnatuJl a constat în trasarea şi săparea
unei secţiuni - I-a - avind aproximativ
40 m lungime X 1,5 m lăţime. Dispusă cu
orientarea NNV-SSE ea a secţionat cea mai
mare parte a nucleului fortificat central, şan
ţul de apărare, valul de pămînt şi o porţiune
de teren aflată mai jos de val, pe linia că
derii de pantă celei mai mari de la nucleul
fortificat înspre malul fostei bălţi de la nord
de fortificaţie (fig. 1). Intrucit stratigrafia
şi problematica de detaliu este diferită pentru fiecare sector în parte, vom prezenta rezultatele săpăturii pe rînd, în zona nucleului
fortificat, a şanţului de apărare, a valului de
pămînt şi mai jos de el, urmind ca unele consideraţii de ansamblu să le facem la urmă.
Nucleul central secţionat pe axa NNVSSE pe o lungime de aproximativ 12 m prezintă următoarea stratigrafie (fig. 3,4) : Baza
săpăturii aflată la 1,50-lj80 m adîncime este
reprezentată de un sol galben lipsit de urme
arheologice care trece la partea superioară
intr-un strat cenuşiu deschis, gros de 1520 cm, şi acesta lipsit de urme arheologice

Timiş

(humusul vechi). Peste acesta urmează un
strat de lut foarte greu, negricios-vinăt şi
greu de săpat, gros de mai bine de un metru,
lipsit şi acesta de urme arheologice. La suprafaţă se află stratul vegetal, puternic impregnat cu mortar, cărămidă şi resturi de oase
umane. Stratul gros de lut vînăt-negricios de
care abia am vorbit, nu se află la locul lui
în ordinea firească, naturală a straturilor din
zona cercetată ; presupunem că el a fost adus
de undeva din baltă şi depus sus, pe vechea
suprafaţă a nucleului fortificat, în intenţia
de a-l supraîm\lţa şi de a asigura o tundare mai solidă a construcţiei ce se va fi
înălţat pe acest mamelon dominant. Intr-e
anumită zonă a suprafeţei cercetate şi anume
in carourile 34-36 ale secţiunii el nu a fost
secţionat de morminte ulterioare şi s-a păs
trat intact, astfel că am putut surprinde
consistenţa şi structura sa iniţială. O cădere
de nivel a nucleului central forHficat, în
partea sa vestică (fig. 5) corespunzătoare cu
grosimea stratului vînăt-negricios în discuţie, ne sugerează că nu intreaga suprafaţă a
nucleului fortificat a fost supraînălţată in
acest fel, în partea vestică nivelul de călcare
rămînînd cel vechi, cel iniţial.
In întreaga zonă a nucleului central..fortificat - cu excepţia unor porţiuni de care
va fi vorba mai jos - s-au practicat înmormîntări în vechime, aşa cum o dovedesc oasele umane secundare ca şi mormintele in
situ surprinse in săpătură. Cantitatea mare
de oase umane răvăşite, in poziţie secundară,·
ne-a dus cu gindul la diferitele împrejurări
in care această dislocare a poziţiei iniţiale a
scheletelor putea avea loc : înmormîntări mai
noi care dislocă morminte mai vechi, reînhumările, distrugerile făcute de căutătorii de
comori. Suprapunerea unor morminte pe didiferite nivele de adîncime şi evident, pe
momente cronologice diferite, se constată in
carourile 37-39 ale secţiunii (fig. 7). Scheletele din nivelele superioare sint sensibil mai
deranjate decit cele aflate la adincime mai
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Fig. 5. Satchin z-1979, secţiunea 1-a. Veclrr"' gen erală dinspr nord.

Fig. 6. Satchinez-1979, secţiunea 1-a. V el re g nerală dinspre vest.

mare. Deşi întîlnim schelete parţial dislocate
de intervenţii ulterioare, nu am intilnit cazuri sigure de reînhumare. Mormintele sînt
atît de adulţi cît şi de copii, şi foarte probabil avem de-a face cu un cimitir obişnuit
la un anumit moment cel puţin, deranjările
reciproce dintre morminte fiind de explicat
şi prin suprafaţa redusă a nucleului central
pe care s-au practicat înmormîntările. Mormintele sînt .sărace în inventar (vezi lista
obiectelor ~ăsite în săpătură), monedele
găsite asigurînd o datare a cimitirului în secolele XV-XVI. De remarcat existenţa unor
gropi mai noi stratigrafic - v. profilele secţiunii a căror structură, compoziţii de umplutură foarte bogată în cărămidă, mortar,
oase umane antrenate secundar, deosebită de
cea a gropilor de morminte sigur vechi de
la adîncimi mai mari, ne sugerează că ar
aparţine căutătorilor de comori din vremuri
mai recente. Absenţa în săpătură a unor complexe de zidărie este de natură să surprindă
in oarecare măsură, cu atît mai mult cu cît
secţiunea a perforat nucleul fortificat în zona
lui centrală. Dătătoare de speranţă în acest
sens este împrejurarea că în carourile 34-36,
in special zona de la E de secţiunea noastră
nu pare a fi fost afectată de înmormîntări -

profilul este cel iniţial, nederanjat, după depunerea stratului negricios, consistent ceea ce nu pare a fi întîmplător şi s-ar putea
explica prin existenţa acolo a unei clădiri din
vechime - biserică, capelă, donjon ? - nedescoperite încă ; este interesant de observat
că în zona aceasta nu există nici gropi de
căutători de comori.
In zona şanţului de apărare (carouri!~
26-31) (fig. 8,9), săpătura a ajuns pînă la 3,60- 3,70 m de la actualul nivel de călcare ..
La acest nivel se afla fundul şanţului de apă
rare săpat în formă de V de la nivelul humusului vechi care aici se găsea aproape de
suprafaţa actuală. Solul viu de sub fundul
şanţului de apărare este solul galben relativ
nisipos amintit mai sus şi care, pe măsura
coborîrii la nivelele mai adinci primeşte o
tentă mai întunecată din cauza penetrării de
ox1Z1 cafenii-ro,şietici. Fundul şanţului
nu a fost amenajat în mod special, iar umplutura de culoare cafenie şi de granulaţie
mică din partea inferioară a şanţului de apă
rare conţine rare fragmente ceramice cenuşii-alburii, cărămidă, bucăţi de ţiglă de acoperiş, unele cu un strat de mortar pe ele,
ugerîll.1!d prezenţa unui acoperiş masiv al
unei ipotetice construcţii negăsite încă pe nucleul fortificat. Toate aceste fragmente se
concentrau la un anumit nivel în partea de
jos a umpluturii şanţului de apărare - v.
profilul secţiunii - formînd un fel de platformă, desigur netrădînd vreo amenajare intenţionată in zona fundului şanţului (fig. 9).
Pe măsura ridicării pe verticală şi mai ales
în zona superioară, umplutura devine mai
zgrunţuroasă, culoarea ei tranzitează pre cenuşiu-negru iar compoziţia devine din ce în
ce mai bogată în cărămidă şi mortar. De notat prezenţa la - 0,70-0,80 m în carourile
27-29, a unei amenajări speciale, a unui pa-'
vaj de cărămidă (?) amenajat, se pare, intenţionat (fig. 8), într-o perioadă în care şanţul
de apărare era aproape complet umplut (drum
de acces prin şanţ ?). De notat este, în sfîrşit, prezenţa oaselor umane provenind din
foste morminte şi deci antrenate secundar,
la toate nivelele umpluturii şanţului de apă
rare, chiar şi la cel mai adînc nivel al fundului acestuia, ceea ce ar sugera că în momentul săpării acestuia fuseseră deja practicate mai demult înmormîntări în nucleul fortificat central.
In zona valului de apărare şi mai jos de el,
la baza profilului se află solul galben viu,
dar deasupra humusul vechi în care se găsesc
că rămizi de felul celor de pe nucleul central fortificat, fragmente ceramice nesmălţu
ite, medievale şi de asemenea mici vetre temporare, puţin adîncite în pămînt, cu diametru!
de 25-30 cm, formate din cărămizi şi pietre
(fig. 11). De notat că aceste amenajări şi materiale se situează stratigrafic sub valul de
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Fig. 7 -

pămînt galben r ealizat prin depunerea a1c1
a pămîntului dislocat prin săparea şanţului
de apărare învecinat şi deci strict cronologic
preced momentul amenajării valului de
apărare. Acesta din urmă suprapune nivelul
humusului vechi, are în secţiune o lungime de
8 m, iar înălţimea maximă de aproximativ
1 m peste nivelul vechi de călcare (fig. 3,4).
In compunerea lui intră pămînt galben relativ curat, lipsit de urme arheologice. Valul
de pămînt prezintă mai multe faze de .,supraînălţare" . După o primă perioadă de funcţionare materializată în formarea unei depu:..
neri humusoidale la suprafaţa primului nivel de călcare pe val, se suprainalţă valul

a, b, c. Satchinez-1979, secţiu nea 1-a. Morminte din ci mitirul medieval.

Întrucîtva, prin depunerea unor straturi de
pămînt care, judecînd după structură sol
galben şi galben-cafeniu cu oxizi roşietici par să fi fost dislocate de la fundul şanţului
de apărare şi, adăugăm, foarte probabil, de la
fundul şanţului de apărare 2 de care va fi
vorba mai jos. Urmează o nouă perioadă s taţionară materializată într-o nouă depunere
humusoidală, iar apoi încă o etapă de înăl
'ţare a valului prin depunerea, din nou, a
unui strat de pămînt galben. Pe planul volumului de pămînt dislocat şi al cîştigului în
înălţime, aceste supraînălţări sînt nesemnificative, abia dacă depă~esc 0,50 m in înMţime
faţă de suprafaţa iniţială a valului. De la
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Fig. 8. Satchincz-1979, se c ţiunea 1-a . .,Drum p avat"
(?) în şanţul de apb'k are 1.

acest ultim nivel supraînălţat se purcede şi
la unica amenajare suplimentară a valului
surprinsă de noi în săpătură : într-o groapă
din caroul 22 al secţiunii, săpată de la ace5t
ultim nivel înălţat al valului, lată de aproximativ 50 cm şi adîncă de 1 m, a fost surprins
un par de lemn parţial carbonizat, a cărui
poziţie în cuprinsul valului ne-a sugerat
că ar putea fi vorba de ridicarea unei palisade
simple, în partea valului aflată înspre vale.
Groapa cu par pentru palisadă a fost sur-:-

Fig. 9. Satchinez-1979, secţiunea 1-a.
ţiglă în şanţul de apărare 1.

Gărăm i d ii,

Fig. 10. Satchinez-1979, secţiun ea 1-a. Ved re generală dinspre sud a valului. de a pă rare şi a şa n
ţului de apă rare 2.

prinsa m peretele estic al secţiunii, ea se
în peretele vestic, deşi aici urmele lemnoase propriu-zise nu mai sînt prezente. Ar însemna că în ultima fază a funcţionării fortificaţiei, apărătorii ei au simţit
n evoia să se întărească cu o palisadă 2 . Pe
coama valului nu am surprins deocamdată
nid o amenajare specială cu rosturi de fortiificare. in profilul de vest al secţiunii, îri
caroul 23, a fost surprinsă o groapă săpată

r egăseşte şi

Fig. 11. Satchinez-1979,
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de la suprafaţa iniţială neinălţată încă suplimentar a valului ; in groapă am găsit resturile unui vas-borcan nesmălţ'Uit, de dimensiuni relativ mari (diametru! in jur de 30 cm)
şi a cărui restaurare parţială a reuşit ; vasul
de bună factură medievală, databil in secolele XIII-XIV, oferă un termen ante quem
pentru. a menaj are a fortificaţiei.
In sfîrşit, in carourile 19-20 am surprins
un al 2-lea şanţ de apărare cu o deschidere la
gură de aproximativ 2,5 m, adinc de 2,5 m,
săpat de la nivelul primei suprafeţe a valului,
înainte de - cel puţin aşa reiese stratigrafic
- ridicarea palisadei de lemn de la sud de
eL Pămîntul dislocat - sol galben şi sol roş
cat cu oxizi brun-roşietici - a fost depus,
cel puţin in parte, pe panta dinspre nord opusă şanţului de apărare 1 iniţial - a valului, formind aici nivelul prim de suprainăl
ţare a valului de apărare de care a fost vorba
mai sus.
Intr-o fază finală fortificaţia ar fi fost
compusă dintr-un val cu palisadă aflat intre
două şanţuri de apărare unul mai mare,
altul mai mic- obstacole care, cumulate cu
panta naturală accentuată a terenului in
această parte a fortificaţiei şi cu existenţa
bălţii, deveneau greu de trecut pentru un
eventual atacator.
Rezumind, am aminti următoarele concluzii preliminare ale cercetării :
- Pe nucleul fortificat de la Satchinez a
funcţionat în timpuri medievale un cimitir
al cărui caracter şi limite cronologice rămîn
a fi stabilite în cursul cercetărilor viitoare.
- La un moment dat, cimitirul medieval
a fost întărit prin săparea unui şanţ de apă
rare dublat de val, prin săparea ceva mai tirziu a unui al doilea şanţ de apărare şi prin
construirea unei ,palisade de lemn pe val.
- Deşi am găsit materiale de construcţie
cărămizi, mortar, ţiglă cu mortar în cantităţi apreciabile, nu am reuşit să găsim încă
construcţia de zid de pe nucleul central al
fortificaţiei. In funcţie de precizarea configuraţiei acestei
construcţii, ne vom putea
apropia şi de lămurirea rosturilor istorice ale
complexului arheologic cercetat la Satchinez.
NOTE
1 Intrucit· în săpăturile anului 1979 nu au ieşit
la iveală decit complexe şi materiale arheologice
apartinind epocii feudale, Florin Medeleţ mi-a cedat integral redactarea raportului de săpătură, rezervîndu-şi dreptul de a prezenta materialele şi
complexele arheologice de alte epoci care vor apă
rea în cursul cercetărilor viitoare.
2 Existenţa unor urme de cenuşă în imediata vecinătate a palisadei la un nivel anterior celui al
ridicării ei, ar putea sugera existenţa unei întări
turi IPmnoase şi la arest nivel - o chestiune de
lămurit in cercetările viitoare (vezi profilele secţiunii).

LISTA-INVENTAR A MATERIALELOR
AR:UEOLOGICE GĂSITE IN CAMPANIA
1979 (SECŢIUNEA l-A) DE LA SATCHINEZ
(JUD. TIMIŞ)
1. plăcuţă de bronz din care prin răsucire s-a
realizat un mic cilindru cu c~petele puţin petrecute, un capăt drept, celălalt ascuţit in felul limbilor de centură, şi găurit ; lăţimea plăcuţei I,5 cm,
diametru! cilindrului 2 cm ; loc de găsire : Satchinez, la cetate, I979, SI, carou! 20, - 0,30-0,40 m.
2. virf de săgeată de fier, aplatizată, triunghiulară, cu tub de inmănu!jare ; corpul săgeţii găurit
in două locuri simetric Jaţă de axa centrală ; lama
săgeţii 3,6 cm, lăţimea maximă a corpului lamei
- 2,7 cm, lungimea tubului - 2.8 cm, diametru!
maxim al tubului - I cm ; Satchinez, la cetate,
I979, SI, carou! 20, - 0,70 m.
3. plăcuţă de fier lungă de 5 ('111, lată de I,I cm
la capătul subţire, I,4 cm la capătul mai lat ; grosimea la cele două capete amintite creşte de la
I,5 mm la 4 mm; piesa este găurită transversal
- diametru! orificiului 2,5 mm -, o altă gaură
transversală se profilează la capătul mai gros ;
destinaţia incertă; Satchinez, la cetate, 1979, 51,
carou! 26/27, -,- 0,75 m, pe platforma - drum (?)
de cărămidă.
4. piesă de fier avînd forma unui tub scurt
aproximativ p<itrat în secţiune (diam. I,4/1,1 cm)
realizat prin forjare; latura piinii se prelungeşte
într-o lamă lungă de 2 cm avind trei prelungiri
ascuţite ; destinaţia nesigură ; Satchinez, la cetate,
I9i9, Sl, carou! 29, - 0,30-0,40 m.
5. găici de bronz de la îmbrăcăminte, cui-sicriu,
fragment dP ţesătură prost păstrată, la mormînt ;
Satchinez. la cetate, 1979, 81, carou! 38, perc>tC'
vest, - 1,06 m.
ti. o monedă in zona de oase răv[tşite ; Satc·hine/.,
la C'l'tatl•, l!l7fl, Sl, carou! :18, aproape de capătul de
nord ;\l caroului şi Iing<i pC'rC'tC'Ic de \·est al Sl'l'\iunii, - 1,40 m ; monc>dii emisă de Matei Con·in
între anii 1468-1470.
7. lamă de fier : lungime 11,6 cm. lăţime I,5 crn
la un C'apăt, I,I ('111 In celălall capăt, grosime 1.5
)}Înă la 2 mm ; nu par<' a fi cuţit; Satchinez, la
cetate, 1979, 81, carou! :-18, - 1,40 m, in zonă de
oase răvăşite.
8. moncdă de bronz prost păstrată. găsită la un
mormint nederanjat, pe femurul sting ; Satchinez,
la cetate. 197!1, Sl, carou! :-18. - 1,65 m; monedii
cmisă (k Antonius
II Penc·iura (1402-1411) la
Aquileia (ltalh).
'l. fr·a~mente dC' ţesăturft in zona de oase umanC"
r;hăşitC'; Satchin<'z, In cetate, 1979, Sl, carou! :18.
- t.:-12 Jll,
IO. bucă\ică infonnă de cupru găsită la mormint ; Satchinezo. la cetate, I979. SI, carou! 39,
perete est, - 0,75 m.
Il. monedă între oase umane răvăşite; Satchinez. la '·etate, 1979, SI. carou! 39, - 0,85 m ; moneda emisă de Matei Corvin între 1468-I490.
I2. mai multe cuie şi obiecte de fier linchiză
tor ?) de la sicriu ; Satchinez, la cetate, I979, St,
carou! 39. - 1.25 m.
I3. o plăcuţă de bronz informă si un fragment de
cercei (?) din care s-a păstrat veriga ovală in
secţiune (diam. 3 mm/1 mm) şi l'are rlescrie un
semicerc avînd diametru}. maxim de 1,8 em ; capătul mai ascuţit se arcuieşte din nou înspre exterior ; Satchinez, la cetate, 1979, Sl, carou! 40,
capătul sudic al secţiunii, 0.65-0.70 m.
14. inel de bronz cu chaton : veriga dC' bronz
subţire. prost 11ăc:trată,
ell sectiunea m1ţin mai
mare de un milimetru. deformată - rliametrul original pare să fi fost reva mai mic de 2 "m :
montura lipită de verigă, plată, rotundă, cu dia-
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metrul de 1,7-1,8 cm; se- detaşează un cîmp central rotund, inconjurat de o bandă pe care se află
un şir de S-uri culcate ; in cimpul central se văd
de asemenea nişte semne incizate ; Satchinez, la
cetate, 1979, 81, carou! :19/40, - 0,90 m, lîngă peretele vest al secţiunii, între oase wnane răvăşite.
15. fibulă romană din secolul al IV-lea e.n., cu
corpul arcuit, piciorul cu lăcaşul pentru ac, drept,
arcul transversal de bronz, lungimea fibulei 3 cm,
bine păstrată ; s-a găsit în timpul săpăturii gropii
cu destinaţia de "cimitir arheologic~, lîngă malul
fostei bălţi secate. la nord de sec\iunea 1-a, in
colţul de nord-est al casetei (dimensiuni 3,00/2,10 m),
la - 0,45 m adîncime.
16. oală-borcan fragmentară, galbenă, cu pete
de ardere secundară, de dimensiuni mari (diam.
în jur de 30 cm), nesmălţuită ; Satchinez, la cetate, 1979, SI, carou! 22, - 1,10 m ; groapă în val.
17. 25 de cutii şi saci cu ceramică, cărămidă
ţiglă, mortar material arheologic recoltat in să
pătură.

18. 5 schelete

ridicate

pentru

analiza

antro-.

pologică,..

LES FOUILLES DE SATCHINEZ
(DEP. DE TIMIŞ)

Ayant la fonnc d'un plateau prolonge vers le
nord-est par une cime dont les pentes descendent
vers le nord, l'est et le sud jusqu~ă l'ancien etang
de Satchinez (dep. de Timiş) aujourd'hui seche, le
site archeologique de Satchinez a beneficie dans
l'ete de l'annee 1979 des premh!res recherches a
caractere systematique. L'element central du site
archeologique est represente par une surface de
terrain ovale, dominante du point de vue altimetrique - des dimensions approximatives de 25 m
sur l'axe est-ouest et de 20 m sur l'axe nord-sud
- entouree d'un fosse et d'un vallum, visibles il
l'oeil nu (fig. 5, 6). La section nr. 1 ayant les dimensions approximatives de 40 X 1,5 m et l'orientation nord-nord-ouest - sud-sud-est a traverse
tous ces elements de la fortification (fig. 1). Le
noyau central de la fortification a ete surhauss(•
dans le passe, d'une couche de terre noirâtre,
epaisse, un peu plus grosse d'un metre et depourvue de materiaux archeologiques, qui semble avoir
ete puisee au fond de l'etang. Nous avons releve a
la surface du noyau central ainsi que dans la section beaucoup de briques entieres et fragmentaires,
du mortier provenant d'une ancienne constructicyt
dont les vestiges in situ ne sont pas apparus dads
iiotre section et dont l'emplacement sur le noyau
Central reste ă etre precise dans les recherches a
venir. Un grand nombre d'ossements humains secondaires provient d'anciennes tombes detruites soit
par les detrousseurs de tresors, soit par des enterrements plus recentS dans le meme endroit. Les
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tombes se trouvant a une plus grande profondeur
sont mieux conservees (fig. 7) et les objets qu'on y
a trouve - monnaies, anneaux, etc. - leur assurent une datation des XV"-XVJ• siecles.
Le fosse de defense (fig. 8, 9) dont l'embouchurc
atteint une largeur maximum d'a peu pres 1 m et
dont le fond se trouve a -3,60-3,70 m, a ete
creuse en forme de V. Aupres de son Iond nous
avons trouve du mortier collant a de grands morceaux de tuile, des fragments ceramiques, des
briques et des ossements humains en position secondaire. Une sorte de platforme en briques fragmentaires plucee dans la partie superieure du remplissage pourrait provenir d'une route pavee (?)
amenagee dans le fosse de defense a un lllOlllenL
plus recent (fig. 8).
Dans la ~ecteur du vallwu de cterense q ui ne
depasse pas de beaucoup 1 m en hauteur sw· une
largeur de 6-8 m, nous avons constate l'existence
d'un niveau d'habitation medievale anterieure il
la construction du vallum. A l'extremite d'en bas
du vallum on a erige il un moment donne une
palissade en bois dont on a decele les traces dans
le Cal·reau 22 de la section. Dans une etape egalement un peu plus recente de l'existence de la
fortification, les defenseurs ont creuse un fosse de
defense supplementaire, moins profond et moins
large que le fosse initial de sorte qu'â un cL•rtain
moment le va.Hum parvint a etre encadre de deux
fosses de defense, l'un en haut vers le noyau central de la fortilfication, l'autre en bas, v~rs l'eiang.
Dans les recherches a venir, il faudra en tout premier lieu essayer d'idenltifier le bâtiment dont provinrent les materiaux de construction rclevcs pendant les fouilles et d'en preciser le plan et la
destination (donjon, petitP eg!ise ?).
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Salchinez
1979, la section no. 1. Plan
general.
Fig. 2. Salchinez
1979, la scction no. 1. Plan
des lombes sur le noyau central fortifie.
Fig. 3. Satchinez - 1979, la section no. 1. Le
profil de la paroi est de la section.
Fig. 4. Satrhinez - 1979, la seclion no. 1. Le
profil de la paroi ouest de la section.
Fig. 5. Satchinez - 1979, la section no. 1. Vue
generale prise du nord.
Fig. 6. Satchinez - 1979, la section no. 1. Vue
generale prise de l'ouest.
Fig. 7. a, b, c. Satchinez - 1979, la seetion
no. 1. Des tombes du cimetlere medieval.
Fig. 8. Satchinez - 1979, la section no. 1. "Route
pavee" (?) dans la fosse, de defense no. 1.
Fig. 9. Satchinez - 1979, la section no. 1. Des
briques et des tuiles dans le fosse de defense no. 1.
Fig. 10. Satchinez - 1979, la section no. 1. Vue
generale prise du sud sur le vallum de defenşe
E't le fosse de defense no. 2.
Fig. 11. Satchinez - 1979, la section no. 1, le
carreau no. 21. Atre temporaire.
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Cercetări

arheologice la cetatea
de la Mălăieşti
Jud. Hunedoara

La aproape o sută treizeci de ani de la
vizita şi "annotaţiunile" lui Ştefan Moldovanu în Ţara Haţegului 1 , imaginea cetăţii de
la Mălăieşti, după încheierea cercetărilor
arheologice, nu diferă prea mult de ceea ce
înregistrase călătorul în trecere doar prin
acele locuri. Dacă este adevărat că fiecare
generaţie rescrie istoria în viziunea sa specifică, sursele anate la dispoziţia istoricului
dilferă vădit de la o peri·oadă de timp la alta.
In cazul monumentelor de piatră, distrugerea
lor - cu ritm prea adesea inse~izabil pe
parcursul unei generaţii - capătă caracterul
unor pierderi ireversibile. Cetatea de la Mălă
ieşti, ca şi alte vechi monumente haţegane,
constituie un exemplu. Ceea ce era vizibil
cu ochiul liber la mijlocul veacului trecut a
trebuit astăzi readus la lumină, parţial, cit
s-a mai păstrat, pentru a regenera documentul de piatră necesar scrierii altei istorii a
cnezilor români, diferită desigur în substanţă
de scrierea lui Kemeny 2• Aflîndu-se în lista
relativ atît de puţin numeroaselor cetăţi
româneşti din veacul al XIV-lea, acţiunea de
punere în valoare a monumentului de la
Mălăieşti îşi merită pe deplin efortul.
Campania arheologică din 1979, ca şi cele
din anii precedenţi, s-a desfăşurat pe parcursul a 30 de zile, cu forţa de muncă pusă la
dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale,
prin Centrul de studii şi cercetări de isto'rie
şi teorie militară 3 . Au mai participat Ia cercetări in diverse perioade de . timp muzeograful M. D. Lazăr de la Muzeul judeţean din
Deva, topograful D. Ungureanu şi studentul
M. Sângeorzan.
Cercetările s-au concentrat exclusiv in sectorul cetăţii (fig. 1), fapt datorat în primul
rind volumului mare de lucrări implicat de
obiectivele ultimei campanii şi impus de
necesitatea de a efectua con.,olidări la turnuldonjon şi turnurile exterioare.
Secţiunile trasate au incercat in fapt să
stabilească mai precis relaţiile cronologiceconstructive intre cele trei elemente principale ale fortificaţiei - turnul central (fig. 3

şi

5), incinta şi turnurile exterioare (fig. 2)precum şi să identifice şi să situeze în timp
construcţiile interioare din ce ta te. în încerearea de a evidenţia relaţia stratigrafică între turnul-donjon şi incintă au fost practicate
mai multe secţiuni, paralele cu cele din anii
precedenţi. În mod practic relaţia s-a dovedit
imposibil ele evidenţiat, spre apus stratul de
cultură fiind spălat ele ape, iar incinta par1ial prăbuşită în ripa pîrîului Mălăieştilor, în
rest compartimentările mai tîrzii ale interiorului incintei, eu ziduri adinc îngropate
iri solul viu şi diverse gropi, împiedicînd orice
constatare4.
In urma ultimei campanii, traseul urmat de
incintă a fost pus în evidenţă in intregime,
împreună cu cele şase contraforturi care
spdjineau la mijlocul veacului al XV -lea.
Cindva, spre sfîrşitul aceluiaşi secol, o porţiune de circa 12 metri de pe latura vestică
s-a prăbuşit Secţiunile de control au arătat
în .zona prăbuşită, prezenţa şanţului de fundaţie al incintei, foarte puţin adincit, probabil ·din cauza consistenţei dure a solului pe
latura abruptă a monticulului, inspre pîrîul
Mălăieştilor. Dintr-o etapă apropiată in timp
datează reînchiderea traseului incintei, prin
construirea a două ziduri adosate turnuluidonjon pe laturile d.e apus şi sud. Rămîne cu
totul incertă la încheierea cercetării, situarea
porţii de acces prin incinta de veac XV, probabil· o intrare sitnplă, care nu permitea trecerea carelor, tăiată în zid. '
.
·In campania precedentă se stabilise exis..:
tenţa a trei turnuri exterioare, de forme poligonale variate, cu număr diferit de laturi,
toate alipite incintei, in jurul anului 1588. Cel
de al patrulea turn, aflat în partea sud-estică
a cetăţii a fost dezvelit in întregime în campania din 1979. Asemănător celorlalte, cu
aspectul unui poligon neregulat cu laturile
mai lungi spre Valea Domnească, turnul nr. 4
este al doilea ca mărime al cetăţii 5 . Distrus
într-un incendiu vic1.ent, stratul de arsură
atingînd pînă la 0,80 m, turnul a conservat
în interiorul său materialul cel mai reprezen-
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tativ pentru veacul al XVI-lea aflat in
cuprinsul cetăţii. O monedă de argint emisă
în vremea lui Sigismund ·al III-lea regele
Poloniei, în 16246, aflată in arsură, restrînge
la cel de al treilea deceniu al veacului al
XVII-lea momentul distrugerii turnurilor ~x
terioare (fig. 9). Ca funcţionalitate, cel de al
patrulea turn a servit drept depozit al cetăţii,
aşa cum o mărturisesc numeroasele piese de
inventar gospodăresc : piese metalice de la
car, o lamă de coasă, lacăte, 'f ragmente de la
o lădiţă cu legături de fier etc. Lipsesc urmele
vreunei sobe, fragmentele de cahle 'fiind în
acest sector sporadice, antrenate doar în pră
buşitură.

Importantă este des·coperirea unei ţevi de
archebuză, păstrată în stare perfectă, caracteristică veacului al XVI-lea, dintre rarele
piese de acest gen descoperite într-o săpătură.
Prezenţa sa în mediile româneşti haţegane
aduce un plus de lumină asupra înzestrării
militare a nobilimii locale şi totodată reliefează ştirile documentare despre legăturile
acestora cu oraşele săseşti transilvănene.
Dintr-o legătură apropiată provine foarte
probabil şi jetonul de aramă, realizat la

Fig. 3. -

Mălăieştn.

Turnul-donjon cu

reconstruită.

Fig. 4 -

porţiunea

Nilrnberg, avînd pe avers, în jurul cîmpului
cu trei coroane, inscripţia FILIANUS KOCH
NORIBERGENSI.S.
Odată cu cercetarea integrală a turnurilor
exterioare se poate aprecia şi rolul fiecăruia
în organizarea cetăţii. De dimensiuni mici,
practic lipsite de materiale şi amenajări în
interior, turnurile nr. 1 şi 3 (fig. 4,10) dispu se
în sud-vestul, respectiv nord-estui incintei,
au servit .e xclusiv apărătorilor cetăţii, ca

Mălăieşti. Turnul exterior ru·. ·3 după consolidare.
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Intrarea in turnul-donjon
de pe latura de vest.

Mălăieşti.

turnuri de strajă. Turnul nr. 2, cel mai impozant, în care s-a păstrat prăbuşitura sobei
ce purta pe cahle data 1588 (fig. 6), pare să
fi fost singurul amenajat pentru a fi locuit
de familia nobiliară din Sălaşu de Sus.
Ultimele construcţii sesizate în campania
din 1979 sînt cele legate de compartimentarea
spaţiului interior al cetăţii. Acţiunea pare a
fi în relaţie cu reamenajările efectuate în
cetate începînd cu sfîrşitul veacului al
XV-lea, concomitent cu adăugarea celui de-al
cincilea nivel al turnului-donjon şi supraînăl
ţarea incintei. Cu acel plilej interiorul cetăţii
a 'fost împărţit în trei zone, odată cu închiderea nouă a incintei pe latura d~ vest, acolo
unde se produsese prăbuşirea zidului, amintită anterior.
Amplasarea porţii de intrare · în cetate
rămîne sub semnul întrebării. Dacă observaţiile lui Ştefan Moldovanu, din veacul
trecut, au fost exacte, după construirea turnurilor exterioare, exista o poartă de acces
în turnul nr. 2, iar din interiorul acestuia,
prin zidul de incintă, în cetarte 7. FaptUJl ar da o
explicaţie plauzibilă, construcţiei în unghi a
unui zid anterior turnului nr. 2 şi ale cărui
fundaţii au fost dezvelite în campania precedentă, rolul său în acest caz fiind acela de a
proteja intrarea8.
Asupra altor detalii privitoare la construcţiile cetăţii se va reveni în raportul finaL
Ceea ce se impune a fi observat este scăderea
calitativă treptată a realizării acestora, oarecum provincializarea meşteşugului în veacul
al XVI-lea. Zidurile turnurilor sînt neîngrijit înălţate, cu mortar de calitate foarte slabă 1
uşor friabil, în discordanţă cu cel folosit la
construcţia turnului central şi a incintei. În

,

Fig. 6 -

Mălăieşti. Fragment de cahlă de sobă cu data 1588, descoperită in turnul nr. 2.
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Mălăieşti. Fragment din cahl<t cu .. cavaler
în hu'nir'·. D taliu cu blazon nobiliat' (a doua jum.ătate a secolului al XV-lea).

Fig. 7 -

materialul de construcţie o pondere însemo capătă în ă piesele romane reutilizate,
provenite de la villa Tustica din apropierea
~ălaşului de Sus. Foarte numeroase sînt spoliile romane, dar piesele principale la constituie un altar anepigraf şi o bază de coloană
frumos profilată, ambele din marmură, precum şi un mare fragment dintr-un sareafag de andezit, Toate au fost utilizate în zidurile turnmilor 2 şi 4, fiind acoperite cu mor tar sau tencuite, în funcţie de locul în care
au fost încastrate în zid. Concordanţa utilizării masive a pieselor romane la Mălăieşt i
şi la curtea n6biliară din Sălaşu de Sus , intr-o perioadă apropiată în timp-; duce spre
P!'es1Jptinerea unei comenzi comune de ex-

nată

Fig. 8 -

Mălăieşti Cahl a cu "cavaler in tw·nir'"
(a'econstituire Mar'ius Sângeorzan).

Fig. 9 - Mălăieşti. Gros ele argi nt de la Sigismuncl
al Ill -lea a l Poloniei - 1624 - . Rcn~rs.

tindere a construcţiilor aparţinînd aceluiaşi
proprietar, probabil ultimul reprezentat în
linie directă a familiei să lă ş ene, Ştefan
Sărăcin. Moartea sa fără urmaşi, în primii
ani ai veacului al XVII-lea, cotropirea treptată a domeniului de către o familie străină
au dus probabil la conflictul în care cetatea
a fost incendiată şi, curind după aceea, la
a bandonarea sa de către SărăC'ini, in decen iul al patrulea9.
În afara materialelor deja amintite, campania din 1979 a îmbogăţit repertoriul de
cahle de sobă cu exemplare noi cu reprezentări animaliere şi personaje umane. Piesa cea
mai interesantă continuă să fie "cavalerul în
turnir" sub arcadă gotică (fig. 8). Fragmentele noi descoperite în săpătură au permis
întregirea parţială a pieselor, în registrul inferior al plăcii, sub cal, distingîndu-se un
blazon nobiliar cu inorog şi, în apropierea sa,
figurat capul unui personaj oriental cu turban
(fig. 7). Varianta de la Mălăieşti a reprezentarii cavalerului cu blazon nobiliar, datată în
a doua jumătate a secolului al XV-lea, se impune ca unicat în seria cahlelor de acest gen10.
Concomitent cu săpăturile ultimei campanii, s-a proc-edat la efectuarea unor lucrări
de c-onsolidare şi conservare a zidurilor,
realiza te cu sprijinul material al Muzeului
judeţean din Deva11.
Cel mai afectat în timp de distrugeri a fost
turnul-donjon (fig. 3). Două spărturi mari,
largi de 1,50-2 metri şi înalte de peste doi
metri existau în laturile de apus şi răsărit.
O a treia spărtură, lărgită vădit în ultimii
ani, se profila în colţul sud-estic al turnului,
per'f orînd zidul pînă în interior. Dat fiind
accentuarea fisurilor vizibile de-alungul
pereţilor estici şi sudici ai turnului, care ameninţau să ducă la prăbuşirea colţului dint re
ei, s-a optat ca măsură provizorie de conso-
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Fi g. 10 -

Mălă i eşti.

Planul

cetăţii

la incheierea

cercetări)o r

arheologi ce (ridic;a r e

topog ra fi că

M . Sân georzan).

lidare, pentru reconstruirea zidului în această zonă. Totod~tă, în condiţiil_e insuficienţei
materialului de construcţie, cu piatra rezultată din săpătură au fost umplute in întregime golurile existente în pereţii de apus şi
răs ă rit, precum şi o porţiune spartă din zidul
de incintă.
Probleme de conservare au pus fundaţiile
zidurilor turnurilor exterioare dezvelite parţial cu ocazia celor două campanii de săpă
turi. Construite în panta terenului supu
unui continuu proces de eroziune a apelor,
zidurile turnurilor nu ar mai fi fost protejate
eficient printr-o simplă acoperire cu pămînt.
Ca atare s-a ale soluţia conservării lor la
suprafaţă, pe o înălţime de circa 1-1,50 metri, prin consolidarea lor cu o şapă de piatră
şi mortar. Acolo unde a fost necesar, ca în
cazul turnului nr. 3 îndeosebi, golurile create prin distrugerea zidului de către săteni
au fost reumplute, clădindu-se la loc porţiu
nile distruse (fig. 4). In rest, în lipsa materialelor de construcţie şi în aşteptarea unui
dorit angajament al Muzeului judeţean din
Deva şi al OPCN Hunedoara pentru restaurar~ întregului monument (fig. 10), zidurile construcţiilor interioare au fost protejate
cu pămînt, iar întreaga înălţime pe care se

D. U ngurca n u,
·

află

cetatea a fost împrejmuită la baza sa,
crefndu-se o zonă de protecţie.
Campania din 1979 a încheiat pentru o
vreme cercetările pe valea Sălaşului haţegan,
ale căror rezultate vor face obiectul unui studiu detaliat. împreună cu Streisîngeorgiu,
Strei, Răchitova, cunoştinţele acumulate pe
valea Sălaşului adaugă încă o piatră mozaicului istoric atît de divers al Ţării Haţegu
lui, istoriei românilor transilvăneni în gener al. Fără a face continuu efortul cercetării,
cunoaşterea rămîne însă fragmentară, iar eroziunea timpului asupra monumentelor neiertătoare. Să amintim că îşi aşteaptă cercetă
rile şi valorificarea ştiinţifică, uneori într-o
stare de degradare accentuată, cetatea de la
Peştera Bolii, monumentele din Baru Mare,
Rîu Alb, Rîu Bărbat, curtea şi biserica cnezială de la Suseni, cetatea Colţi, ca şi vetrele
mai tuturor satelor medievale haţegane.
NOTE
1 Ştefan Moldovanu,
Annotaţiuni d espre Ţam
H aţ e gului, în "Foaia pentru minte, animă şi literu tură ", Braşov, 1854, nr. 38, p. 201.

2 J . Kemeny, Vber die ehemaligen Kene sen uncl
Keneziate cler Walachen ÎŢI- Sieb enbii.rgen, in "Ma-
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gazin fiir GeschichtC', Literatur und alle Denk-Und
Merkwi.irdigkeiten Siebenbi.irgens", ed. A. Kurz, Il,
Braşov,

1847.

In legătură cu campaniile anterioare vezi :
V. Eskenasy, Cercetările arheologice de la Mălăieşti
şi Sălaşu de Sus. Campania 1978, în Materiale şi
cercetări arheologice, Oradea, 1979 şi V. Eskenasy,
Adrian Andrei RL\'>U,
"Sargeţia",
14, 1979,
3

p. 667-674.
4 Datarea la sfirşitul veacului al XIV-lea a turnului-donjon este asigw·ată de materialele ceramiee, ea şi de apropierea stilistică de alte donjoane
de acelaşi tip. Diferenţa dintre mortarele folosite
la turn ~ii prima fază a incintei exclude orice raport de contemporaneitate între cele două construcţii.

5 Suprafeţele utilizabile ale celor patru turnuri
exterioare sînt sensibil diferite, în legătură directă
cu posibilităţile pe care le oferea terenul in pantă,
ca şi cu funcţionalitatea lor : nr. 1 cea. 8 m 2 ;
nr. 2 cea. 42 m~ ; nr. 3 <'Ca. 18 m 2 ; nr. 4 cea. 21 m~.
G M. Gwnowski, Handbuch der ]Jolnischen iVumismatik, Graz, 1960, p. 122, nr. 973.
7 Şt. Moldovanu, op. cit., p. 201.
H Ipoteză sugerată nouă de Tereza Sinigalia.
9 In 1613 Ştefan Sărăcin murise, după cum arată
înţelegerea dintre văduva nobilului român şi Paul
Keresztesi, ultimul urmînd a prelua cetatea de
la Mălăieşti (castrum Malajesd), cu această ocazie
menţionată pentru prima dată într-un act scris ; cf.
J. Kemcny, Diplomatarium. Supplementum, manuscris Bibl. Acad. Cluj-Napoca, tom IX, fila 163.
to Pentru detalii vezi V. Eskenasy, A. A. Rusu,

Cahlele cu cavaler in turnir din cetatea cnezială
de la Mălăieşti (jud. Hunedoara), "Sargetia", 15,
1980 (sub' tipar).
11 Un ajutor substanţial pentru consolidări şi
crearea zonei de protecţie ne-a fost acordat de
primarul comunei Sălaşu de Sus, Petre Itul, căruia
ţinem să-i mulţumim şi cu acest prilej. Organizarea şi desfăşurarea propriu-zisă a lucrărilor de
consolidare s-a făcut cu sprijinul lar,B al lt. Doru
Drăgan, căruia
ii sîntem recunoscători pentru
efortul depu.'i.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
A LA CITADELLE DE MALAIEŞTI
(DEP. DE HUNEDOARA)
RESUME
Les recherches de 1979 on{ mis fin ~aux fouilles
archeologiques des monuments medievaux de la
vallee de Sălaş, au Pays de Haţeg. La derniere
campagne a dccouvert la taur exterieure no. 4 et
une scrie d'amenagements intcrieures dans la cite.
Parmi les materiaux archcologiques rccemment decouverts on remarque les carreaux de poele (une
representant un chevaller en tournir •avec blason
nobilialre) datcs en xv• siecle et une arquebuse
de XVI• siecle. On a etc etabli que les tours
extcrieurs ont probablement fonctionnc dans !'interval 1588-1624.
EXPLICATION DES 1-'IGURES

Fig. 1. Mălăieşti. Vue generale de la cite.
Fig. 2. Mălăieşti. Enciente et mur de la tour
exterieure n° 2 apres la consolidation.
Fig. 3. Mălăieşti. Donjon avec la partie n•constituee.
Fig. 4. Mălăieşti. Tour ext(•rieure n" :1, apres !a
consolidation.
Fig. 5. Mălăieşti. Entrce dans le donjon sur la
cote auest.
Fig. 6. Mălăieşti. Fragment dC' carreau avec la
date 1588 dl;couvert dans la tour n ° 2.
Fig. 7. Mălăieşti. Fragment de carreau avec le
,.chevalicr au tournoi". Detall avec blason (Sl'conde
moitic du xv• siecll').
Fig. 8. Mălăieşti. Le carreau avl'c "le chevalier
au tournoi". (Reconstituc par de Marius Sângcorzan).
Fig. r>. Mălăieşti. Gros d'argent de Sigismund IH
do PolognC' - 1624.
Fig. 10. Mălăieşti. Plan de la cite a la fin des
recherches archeologiques (relevce topographique
de D. Ungureanu et M. Sângeorzan).
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,,Cetatea din

In perioada 15 august- 10 octombrie 1979
au continuat cercetările arheologice la obiectivul "Cetatea din insulă" - Giurgiu, situat
pe teritoriul comunei suburbane Slobozia,
municipiul Giurgiu.
Staţiunea arheologică menţionată cuprinde
vestigii succesive, începînd cu epoca lui
Mircea cel Bătrîn (secolul al XIV -lea), pînă
la mijlocul secolului al XIX-lea.
Tema de cercetare a urmărit soluţionarea
următoarelor probleme în cursul campaniei
arheologice 1979 :
- cunoaşterea fazelor de construcţie şi
reconstrucţie a fortificaţiei medievale ;
- stabilirea planului incintelor fortificate;
- identificarea construcţiilor de interior,
a drumurilor şi platformelor de acces spre
cetate ;
- cunoaşterea modalităţilor de legătun·t
dintre cetate şi malurile Dunării - port,
poduri;
- identificarea şi, totodată, eliminarea
din planul de restaurare din incinta cetăţii
a construcţiilor posterioare anului 1829.
Cercetările au avut şi caracter de salvare,
determinat de lucrările de dezvoltare indus-,
trială de pe platforma Combinatului chimiL
aflat în vecinătatea staţiunii arheologice.
In cursul campaniei arheologice 1979 s-au
continuat lucrările în secţiunile 1, II, III şi
în sectorul turnului circular, pregătind condiţiile pentru cercetarea viitoare a obiectivului, în sistemul a patru oasete orientate pe
liniile mediane ale acestuia.
In secţiunea S 1 (114/2 m), orientată E-V,
s-a ajuns, profitîndu-se de scăderea apelor
Dunării, la -4,00 m faţă de nivelul de căl
l'are actual. Săpătura a pus în e.videnţă trei
ziduri de incintă (fig. 1). Iri acest stadiu al
cercetării, ele pot fi considerate trei 'faze de
construcţie ale cetăţii.
Cele trei ziduri au
fost notaU! cu siglele Z1, Z2, Za.
Zidul notat cu sigla Zt a fost construit,
probabil, în secolul al XVIII-lea. El a repretii\ - Materiale

şi cercetări

arheologice -

cd. 2:;

insulă'' -Giurgitt

zentat ultima reconstrucţie de mare anvera cetăţii (fig. 2). Prevăzut cu lăcaşuri
pentru artilerie, zidul are grosimea de trei
metri şi este compus din blocuri mari de
piatră de carieră, făţuită, de diferite dimensiuni; emplectonul este format din piatră de
carieră şi de rîu, legat[t prin mortar hidrofug.
Zidul notat cu sigla de z~ a fost constmit
probabil spre finele secolului al XVI-lea. Aşa
cum apare în acest stadiu al cercetării, cînd
încă nu s-a atins talpa fundaţiei din cauza
apariţiei apei de infiltraţie, zidul a cunoscut
două faze constructive. În faza mai veche (A),
zidul era compus din pietre de rîu şi de carieră, de formă neregulată şi de mici dimensiuni, prinse în mortar. În faza ulterioară (B),
zi\l.ul apare lucrat mai îngrijit, din blocuri
mari de piatră făţuită, cu tiranţi. Zidul prezintă şi un lăcaş de tragere pentru artilerie
(fig. 3). lndreptată perpendicular spre zidul
Z 1 , la o distanţă de numai 3,5 metri de acesta,
fereastra de tragere confirmit şi pe aceastit
cale, cit în momentul funcţionării lui Z2, Z1
înc<'t nu exista, el fiind deci posterior celui
notat cu sigla Z2.
Deosebit din punct de vedere constnwtiv
apare Z: 1• Piatra, foarte îngrijit f[tlţuită
spre exterior, este completată din loc în loc
cu cărămizi de mari dimensiuni. Lîngă zid
au fost recoltate în stratul de cultură cele
mai vechi fragmente ceramice cunoscute
pîn<'t în prezent în perimetrul cetăţii. Ele au
fost datate la sfîrşitul secolului al XIV -lea
şi începutul secolului al XV-lea, ceea ce ne
determină să afirmăm că acest zid reprezintă,
în actualul stadiu al cercetării, cel mai vechi
zid al cetăţii. Acest lucru este confirmat şi
de stratigrafia secţiunii.
Tot in S 1, spre limita estică a secţiunii, au
fost degajate zidurile unui bastion (fig. 4).
Pentru punerea în evidenţă a acestuia a fost
practicată o casetă cu dimensiunile de 10/6
metri. A fost decopertat un bastion de formă

gură
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Fig. 1. GiW'giu-"Cetate.a din insulă"_ Vedere de ansamblu a se ·ţiunii I cu cele trei ziduri de incil'ltă.

Fig. 3. Gi urgiu- ..Cetatea din i nsulă". Zidul Z 2 cu
lăcaşul de tragere pcntnL artilerie.

poligonală,

Secţiunea S III, orientată N-S, cu dimensiunile de 50/3 metri, a fo. t adîncită pînă la
- 6 m faţă ele nivelul actual de călcare. In
capătul ei sudic a apărut cheiul portului
cetăţii (fig. 5), aparţinînd fazei ale finale de
existenţă. S-au obc:ervat patru trepte şi lăca
şurile de piatră folosite pentru fixarea băr
cilor de chei (fig. 6). Blocurile de piatră folosite la construcţia cheiului, bine făţuite, au
în general dimensiunile de 1,5 X 0,43 X 0,29 m.
De la adîncimea de- 6 m nu s-a mai putut
lucra din cauza apei de infiltraţie. Modul de
construcţie al cheiului portului este asemă
nător tehnicii de construcţie a zidului notat
cu Zi.
In sectorul turnului circular (fig. 7), aflat
pe latura de nord-vest a cetăţii, cercetarea a
dus la cîteva constatări certe. Astfel, turnul
are două faze con structive, turnul circular

aparţinînd

fazei finale de cona cetăţii, după cum arată
analogiile constructive cu zidul Zi.
In campania 1979, secţiunea S II, orientată
N-S, cu dimensiunile de 70/2 metri, a fost
adîncită cu încă 1,5 metri, ajungîndu-se la
adincimea de 4 metri faţă de actualul nivel
de călcare. În apropierea capătului sudic al
secţiunii a apărut zidul de incintă aparţinî d
fazei finale de existenţă a cetăţii. El a fost
cercetat superficial, datorită apariţiei apei de
strucţie şi existenţă

infiltraţie.

Fig. 2. Giw·giu-,.Cetatea din insulă". Vedere de ansamblu. Zidul Z1 din ultima fază de reconstrucţie
în planul îndcp:irtot.

Fig. 4. Giurgiu-"Cetatea d·i n insulă". Zidurile bastionului din S 1 şi scara de acees.
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Fig. 7. Giurgiu-,. etalea din
lm·.

Cheiul portu-

Fig.

suprapunînd, în mod sigur, un alt turn de
Grosimea zidului turnului circular este de 4 m . Construcţia ce se observă
acu m în suprastructură este asemănătoare cu
faza a doua - B - a zidului ;z.~. Faptul că
Z2B este adosat turnului şi nu l~g at de acesta
poate presupune o ex i s tenţă anterioară a turnului în raport cu Z2B.
Jn secţiuni au fost desco perite 11 ghiulele
de piatră şi fier de diferite dimensiuni, datînd
din secolele XV-XVIII.
Cermnicu. Clasificarea cet·amicii de la "Cetatea din insulă" - Giurgiu include în linii
mari, cu excepţia ceramicii de import orientale, de dată m ai recentă (secolele XVIIXVIII), două categorii :
- ceramică smălţuită (fig. 8).
- ceramic{l nesmălţuită
Socotim utilă precizarea că ne vom refeti
la fragmentele ceramice găsite în condiţii
form ă p ătrată.

Fig. 6. Giurgiu-.. Cc t nlea elin insuu-..celf' pa~ru
trepte i lth:;asuril e de piatră pen tru f1xarea bar .

insulă" .

T urnul d r cu-

stratigrafice cla re, şi nu la a nsa mblul eeramicii descoperite.
Ceramica smâiţuită din secolele XIV-XV
este fragmentară şi rareori întregibilă ; este
lucrată în tehnvca sgrafitto şi "champleve"
(fig. 9). Tipurile cele mai răspîndite înt farfuriile şi străchinile , nelipsind oalele borcan,
ulcioarele şi cănile.
Farfuriile au buza cu m arginea lată, răs
frîntă la exterior sau cu m arginea rotunjiUt
şi uşor îngroşată. Fondul e ·te de culoare albă
sau gălbu i închis, cu smalţ pe angobă, galben, verde, maroniu deschis ; decorul este
format din zi.gzagmi, benzi de linii întretăiate. Marginea are linii în val, linii drepte
paralele sau motive spiralice (fig. 10). .
Străchinile cu profil înalt, în ungh1, cu
smalţ. aşternut pe a ngobă, verde, auriu, m aroniu deschis, sînt decorate cu pete de culoare
sau cu motive incizate. MotivelE! sint în general geometrice - cercuri concentrice şi entre lacs- uri.
Ceramica ne~mălţuită (fig. 11) cuprinde ulcioare, străchini , oale-boPcan, oale cu toar tă
şi vase mici. Cele mai numeroase sînt ulcioarele. Decorul constă din caneluri, dispuse pe
toată înălţimea pereţilor vasului, benzi de

Fi~ .

d!o:- ·eL• chei.
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Fig. 9. Giungiu-"Cetatea din

CAPAŢlN A,
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insuJă". Ceramkă smălţuită.
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Fig. 10. Giurgiu-"Cetatea din

insulă" . Ceramică smC:ilţuită.
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Fig. 11. Giurgiu-"Cctatea din in
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Fig. 12. Giurgiu-"Cetatea din

insulă". Ceramică orientală
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Fig. 13. Giurgiu-"Cetatea din

linii paralele incizate dispuse pe um[tr, cu
sau fără brîu crestat la baza gitului, cu linii
din humă albă pe torţi sau pe umărul vasului
(fig. 13). Pe umărul unui ulcior se întîlneşte
un decor rombic realizat cu pieptenele.
Străchinile au fundul inelar, în timp ce
vasele borcan şi oalele cu toartă au fundul
plat, umărul arcuit, buza răsfrîntă spr"e exterior. Decorul este similar cu cel al ulcioarelor, cu excepţia decorului cu humă albă.
Vasele mici - un fragment de pahar- au
'fundul plat, cu peretele îngroşat la bază, uşa~·
inclinat. S-au descoperit numeroase fragmente de cahle de formă tubulară, smălţuite
la margine.
O categorie· aparte de fragmente ceramice
J formează ceramica orientală (fig. 12), din
care· cîteva fragmente databile în secolul al
XVI-lea au decor vegetal. Culorile predominante ale acestei categorii sînt verde, albastru
şi roşu, pe fond alb.
In cursul săpăturii au fost descoperite şi
trei monede din vremea sultani1or Mahomed
al II-lea, Selim I şi Selim al II-le2., Recoltau
în condiţii stratigrafice neconcludente, ele
nu şi-au adus contribuţia aşteptată la datarea
mai precisă a fazelor constructive ale cetăţii.
PRELIMINARY REPORT FROM
"CETATEA DIN INSULA"- GIURGIU
ABSTRACT
The 1979 archaeological campaign at the medieval stronghold Mircea the Old in Giurgiu took
place bcetwcen August, 15 - September, 15. It
continued the investigation of the sections (S 1,
S Il, S III and the sector of the circular tower)

CRISTINA HARHOIU, VIRGIL VRADIE,

insulă''. Ceramică nesmălţuită.

that lwd bl·cn startecl the prcvious ycars, poinling
out tlw exislenl'P <It tlw Giurgiu stronghold of
thrce stages o[ construction up to this monwnt.
The walls helonging to thesc stages were markcd
with thc sigles Z~o Z2. Z:1 out of whieh Z 1 designatcs tllC' last stage of existence, probahly at the
cnd of, the lBth century.
Unfortunately, this year too, the in[iltration of
water hampered the detection of the livc soi! in
sections.
The archaeologic investigation will continue thc
following years.
EXPLANATION OF THE I'IGURES
Fig. 1. Giurgiu-"Thc Islancl Stronghold". General
view of section I re\·ealin q the three preei net walls.
Fig. 2. Giurgiu-"The Island Stronghold''. In the
rear wall Z 1 dating from the last stage of reconstl·uction.
Fig. :1. Giurgiu-"The Island Stronghold". \V ali Z!
with gun emplacement.
Fig. 4. Giurgiu-"The Island Stronghold''. The
Walls of the bastion in Section 1 and the entrance
stairs.
Fig. 5. Giurgiu-"The Island Stronghold''. Tlle
pier of the stronghold.
Fig. Il. Giurgiu-"The Island Stronghold". The
four stairs and the stane hoat emplacements en
the pier.
Fig. 7. Giurgiu-"The lsland Stronghold". The
Circular Tower.
Fig. 8. Giurgiu-.,The Island Stron~hold". 14 th.
century·painted pottery.
·
Fig. 9. Giurgiu-"The Island Stronghold". Painted
potter·y.
Fig. 10. Giurgiu-,,The Island Stronghold". Paintcd pottery.
Fig. 11. Giurgiu-"The Island Stronghold''. Unpainted pottery.
Fig. 12. Giurgiu-"The Island Stronghold". Unpainted pottery.
Fig. 13. Giurgiu-"The Island Stronghold". 16 th17 th century Oriental pottery.
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Cercetările

arheologice de la Cetatea
Turnu

Cercetările arheologice începute la cetatea
Turnu (Turnu Măgurele) in 1978 au fost continuate prin săpăturile efectuate în septembrie-octombrie 1979 1. Ele s-au concentrat
asupra următoarelor obiective :adincirea secţiunilor axiale est-vest, in vecinătatea turnului, pentru atingerea unei adîncimi mai
mari decît cea la care s-a putut ajunge în
1978, prelungirea secţiunii II spre est cu
15 m, pînă dincolo de şanţul de apiirare al fortificaţiei şi obţinerea de date asupra intrării
din partea de est a cetăţii (fig. 1).
Reluarea săpăturii în S II vest şi S II est
în vecinătatea turnului central (după desfacerea săpăturii din anul precedent pe o lungime de circa 3 m) a permis, datorită cotei
mai scăzute a apelor Dunării, atingerea unei
adîncimi cu circa 0,50 m mai mari decît cea
la care săpătura fusese oprită, din cauza atingerii pînzei freatice, în 1978. S-a putut astfel
constata că stratul de pămînt galben nisipos
fără urme arheologke aflat dedesubtul unui
strat gros de mortar în jurul turnului nu
reprezintă solul viu, ci un strat de nivelare
gros de 1,20-1,35 m. Sub acesta s-au mai
descoperit urme de activitate constructiv;:-!.
Ele constau, la vest de turn, dintr-un strat cu .
mortar şi piatră spartă (incluzind şi o piatr<}
cioplită), strat aflat în parte sub pinza de apCt
fteatică. Aici s-a găsit şi o mică b•Jcată de
lemn. La est de turn, sub stratul de nivelare,
gros de 1,25 m constituit din pămînt galben
nisipos, fără materiale arheologice, s-au găsit
resturi discontinui de mortar ; mai jos, un
strat nu prea gros (mai puţin de 20 cm) de
pămînt galben şi, dedesubt. alt strat de piatră spartă şi mortar, parţial sub pinza freatic<i. Şi în acest an, apa a împiedicat continum·ea săpăturilor, astfel încît nu se poate
şti cu certitudine dacă stratul de mortar In
care s-a ajuns corespunde nivelului de construcţie al turnului central (fig. 2).
Tn ~ecţiunea prin care s-a prelungit spre
est S II-est din 1978, săpătura a străbătut,
în dreptul şanţului de apărare, straturi care
{i9 -

1\lntcri2lc

şi cercetări

arheologice -

cct. :2:1

corespund umplerii acestuia dupii dezafectarea fortificaţiei şi cuprind materiale tirzii
(sec. XVIII-XIX). Sint straturi de pămînt
cenuşiu cu moloz, în uşoară pantă spre est,
sub ele un strat gros cu pietre şi moloz şi
dedesubt, umplutură cu mult moloz. Şi aici
apa a impiedicat atingerea unei adîncimi mai
mari, de aproximativ 2,30 m sub suprafaţa
actuală din zona respectiv<\.
La exteriorul
şanţului, stratigrafia este- pentru straturile
inferioare - asemănătoare în linii mari cu
cea din alte puncte sondate. La bază se succed
straturi de pămînt gălbui : pămînt fără urme
arheologice, pămînt gălbui nisipos, rar pigmentat cu cărbune, un strat subţire de mortar legat probabil de construcţia zidului de
contraescârpă, apoi mai multe straturi de
nivelare cu pămînt gălbui nisipos cu puţine
urme arheologice, iar deasupra lor, stratur~
de pămînt gălbui-cenuşiu pigmentat cu
moloz. La adîncimea de circa 1,20 m s-au
g[t<>it, grupaţi, mai mulţi bolovani mari. La
suprafaţă se a'flau straturi de pămînt cenuşiu
clesc·his (fig. 3).
Condiţiile obiective nu au permis încă ela:..
rificarea deplină a tuturor problemelor ridil'ate de construirea turnului central. Lipsa
()J'icăror materiale arheologice în straturile
groase de p[tmînt galben de nivelare şi faptul
c<i materialele din nivelul corespunzător începutului folosirii fortificaţiei sînt databile
la sÎÎrşitul sec. XIV - începutul sec. XV
indreptăţes<> atribuirea cetăţii perioadei de
la sfîrşitul sec. XIV. Dacă resturile de mortar şi piah·ă găsite în 1979 la nivelul pinzei
freatice se leagă de construcţia turnului, se
va şti cind se va putea ajunge cu săpătura
pin[l la talpa fundaţiei. Anumite indicii îndreptăţesc presupunerea
ridicării principalului element al fortificaţiei pe un teren consolidat cu piloţi de lemn, tehnică folosită în
evul mediu în condiţii asemănătoare. Ridicarea turnului a fost imediat urmată de o
impresionată acţiune de nivelare cu straturi
groase de pămînt galben acoperite de un
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Fig. 1. Cetatea Turnu. Planul de ansamblu

strat gros de mortar, acţiune impusă de particularităţ,ile terenului inundabil.
Au fost obţinute date privind amenajarea
elementelor de'fensive exterioare din partea
de est a cetăţii.
Şanţul de apărare era întărit de ziduri spre
interior şi exterior. In construcţia zidului care
mărginea şanţul spre interior s-au putut distinge două faze. In cea veche, corespunză
toare etapei iniţiale de folosire a cetăţii, zidul
avea o grosime de aproape 1,90 m. La refacere, grosimea lui pare a fi fost cu puţin mai
mică.
Lăţimea
şanţului
depăşea 6 metri.
Adîncimea nu a putut fi determinată datorită
atingerii pînzei freatice.
La exterior, şanţul era limitat de un zid
de contraescarpă, construit din bolovani cio-

cu

săpă turile

din 1978 ş i 1979.

pliţi legaţi cu mortar, gros de circa 1,50 m.
Şi acest zid datează din faza iniţială de folosire a cetăţii ; partea sa s uperioară, pînă la
o cotă s ituată la aproape 1,40 m de actuala
suprafaţă, pare a fi fost transformată ulterior. Spre exterior poate fi pus in legătură cu
momentul construirii zidului de contraescarpă

un strat de mortar avînd gro imea de 56 cm lîngă zid şi care se s ubţiază spre e t
pentru a se pierde la cir.ca 3 m ; acestuia i se
suprapune un strat cu puţine urme, databile
la sfîrşitul sec. XIV au în sec. XV (fig. 4).
In apropierea zidului de contraescarpă, spre
exterior, au lfost descoperiţi mai mulţi pari
groşi de lemn, cu secţiunea rectangulară,
măsurînd aproximativ 10 X 19 cm. Ei erau
bătuţi în pămînt unul lîngă altul, înclinaţi,
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·F ig. 2. Cetatea Turnu, 1979. Partea inferio ară a
turnului centra l (S. II-est}.

Fig. 4. Cetated TLu·nu. 1979. S. II-est - de tali u d in
profilu l noz·d ic .al secţ iunii l a est de zidul de conh·aes carpă.

cu partea

~

apropiată de zid, la circa 0,50 m.
la care aceşti pari au fost bătuţi

mai
Nivelul de
se află cu
ap roape 0,30 m sub nivelul stratului de mortar care poate corespunde construcţiei zidului
de contraescarpă; momentul baterii pariloi·
precede aşadar momentul construcţiei zidu-

lui. In privinţa rostului acestor pari, ţinînd
seama de poziţia lot, este greu de crezut că
a r fi constituit un prim element de fortificare sau că ar reprezenta resturi ale u~ei fortificaţii mai vechi. Ei pot fi puşi în leg!itură
cu luorările de con s trucţi e a fortificaţiei,

Fig. 3. Cetatea Turnu. 1979 S. Il-est- profilul no r dic al secţiunii la est de zidul de c onka es carpă .

Fig. 5. Ct>tatea Turnu, 1979. Resturi de pari d e lemn
la exteriorul zidului de contraescarpă .

s uperioară,

puţin

ascuţită ,
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avind probabil rolul de consolidare a terenului inaintea ridicării zidurilor (mai precis,
in acest caz, a amenajării şanţului şi a contraescarpei), sau eventual cel de a impiedica
pătrunderea apei in şanţurile de fundaţie a
zidurilor ce urmau să fie construite. Desigur
că o extindere a cercetărilor, in măsura in
care va fi posibilă in cazul unui mai scăzut
nivel al Dunării, va putea .aduce noi date asupra modului de construcţie a fortificaţiei
(fig. 5).
Tot pe latura de est a cetăţii s-au putut
obţine informaţii privind intrarea aflată în
această zonă. Către şanţul de apărare al
cetăţii, intrarea e marcată de binecunoscutul
element arhitectural roman refolosit2. Zidul
cnre mărginea şanţul spre interior avea, in
acest loc, o deschidere lată de 2,10 m ; marginile intrării se mai păstrează in partea inferioară. La nivelul feţei superioare a elementului refolosit ca prag se află, in dreptul
intrării, un pavaj din lespezi mari de piatră,
care continuă şi in spaţiul dinspre zidul de
incintă. In legătură cu această i:r;ttrare trebuie
amintit că Evlia Celebi, care a trecut prin
cetate pe la 1660, menţiona : "In partea de
răsărit, in faţa unei porţi mici de fier, se află
un pod atirnat" 3 .
Materialele arheologice descoperite in 1979
la Turnu au fost puţine. Citeva fragmente
ceramice databHe la sfîrşitul sec. XIV inceputul sec. XV au fost găsite in vecină
tatea turnului, in nivelul corespunzător primei etape de folosire a cetăţii. Citeva fragmente puţin caracteristice dar care pot fi
datate în aceiaşi perioadă s-au aflat şi la exterior de zidul de contraescarpă, în primele depuneri ulterioare nivelărllor legate de construcţia acestuia. Cea mai mare parte a
materialelor descoperite provine din umplutura şanţului de apărare şi datează din ultima perioadă de existenţă a cetăţii sau de
după dezalfectarea acesteia, din sec. XVIIIXIX. S-au găsit resturi de proiectile de fier
databile în sec. XIX, bucăţi de fier - in
special cuie - in proastă stare de conservare, fragmente ceramice nesmălţuite şi
smălţui te.
Condiţiile obiective au impiedicat şi în
1979 adincirea săpăturii pînă sub talpa fundaţiei turnului central şi celorlalte elemente
componente .ale cetăţii Turnu, pentru a
rezolva definitiv problema eventualităţii
vreunei etape de construcţie anterioare perioadei medievale. Lipsa oricăror materiale
arheologice în straturile groase de nivelare
din jurul turnului şi datarea la sfîrşitul sec.
XIV - inceputul sec. XV a celo:::- mai vechi
urme (fragmente ceramice) descoperite in nivele corespunzătoare etapelor iniţiale de folosire a fortificaţiei indreptăţesc atribuirea
acestei perioade în care Ţara Românea<>că
trebuia să facă faţă creşterii ameninţării oto-

mane, la sfîrşitul sec; XIV. Elemente descoperite pentru prima oară in acest an arată că
şi la Turnu, ca şi in cazul altor fortificaţii
medievale construite pe un sol instabil sau in
zone inundabile, a fost necesară o consolidare
a terenului. Modul in care au 'fost folosite in
acest scop elementele de lemn la Turnu este
însă diferit faţă de alte locuri (de exemplu
c·etatea din sec. X de la Păcuiullui Soare sau
Cetatea Nouă a Romanului, din timpul lui
Ştefan cel Mare), vădind anumite particularităţi specifice. Rămîne ca acestea şi alte detalii privitoare la construcţia fortificaţiei să
poată fi urmărite in condiţiile unei mai mari
scăderi a cotelor apelor Dunării şi implicit a
nivelului pinzei freatice care a ingreunat
pînă în prezent cercetările.
NOTE
1 Săpăturile au fost efectuate din fondurile Comitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă
Teleorman. Cercetările au fost conduse de Gh. I. Cantacuzino. Din partea OJPCN - Teleorrnan a
participat la lucrări G. Giscan.
2 Gr. Florescu, Cetatea Turnu (Turnu Măgurele),
în "Re";sta I&torică Română", XV, 1945, nr. IV,

i

Şi fig. 2.
J CăUiteri străini

p. 44

despre

ţările

române, VI, p. 705.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
A LA FORTERESSE TURNU (1979)
RESUME
... Les recherches archeologiques
effectuees en 1978
ă la forteresse Turnu (Turnu Măgurele, dep. Tt>leorman) ont continue en 1979. Pres de la tour
centrale, les fouilles ont pu atteindre une profondeur plus grande qu'au cours de l'annee precedente, en raison du niveau plus bas de la nappe
phreatique. On n'a pas trouve des vestiges anterieures a la fin du XIV" siecle. Une des sections
pratiquees en 1978 a ete prolongee vers l'est, en
traversant le fosse, large de plus de 6 m, precisant
la position des murs d'escarpe et de contrescarpe.
A l'exterieur de la contrescarpe, ă 0,50 m, fut
decouverte une rangee des pieux en bois, enfonces
dans le sol probablement pour renforcer le terrain.
Les plus anciens materiaux archeologiques trouvees dans la couche correspondant ă la premiere
phasE- -d'utillisation de la forte~ pennet de dater
le commencement de celle-ci (la constructlon de Ia
taur centrale, puis- d'un mur d'enceinte et du fossi>)
a la fin du XIV" siec1e.

'
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Forteresse Turnu. Plan d'ensemble avec
les fouilles de 1978 et 1979.
Fig. 2. Forteresse Turnu; 1979. La partie inferieure de la tour centrale (S. II-est).
Fig. 3. Forteresse Turnu, 1979. S. Il-est - le
profil de la paroi nord de la section, a l'est du
mur de contrescarpe.
Fig. 4. Forteresse Tumu, S. II-est - detaîl du·
profil de la paroi nord de la section, a l'est du
mur de contrescarpe.
~
Fig. 5. Forteresse Turnu, 1979. Des restes des
pieux· en bois â l'exterieur du mur de contrescarpe.
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din ba·zinul superior
al Şomuzului Mare
Să păturile arheologice de la V ornicenii
Mari (Tulova)

Cercetările

lncepute cu mai mulţi am m urmă, ca
urmare a necesităţii evidente ca şi pe teritoriul Moldovei să se treacă neîntirziat Ia
studierea lumii rurale medievale româneşti
după criteriul unităţilor geografice (văi şi
bazine de riuri, depresiuni etc.), cercetările
din Bazinul superior al Şomuzului Mare1 au
abordat, succesiv, unele din primele aşezări
rurale medievale menţionate în actele scrise
interne : Liteni, Zahareşti şi Tulova 2 (ultima,
purtînd, astăzi, numele Vornicenii Mari).
Cum pentru nici una din aceste aşezări nu
există condiţiile care să facă posibilă cercetarea exhaustivă a vetrelor vechi, în toate
(·ele trei sate amintite s-au întreprins săpă
turi de volum limitat, dar indeplinind, toate,
condiţia esenţială de a permite cunoaşterea
tuturor componentelor habitatului medievala
de aici : intinderea aproximativă a vetrei ·
locuite, tipurile de locuinţe, necropolele,
nivelul culturii materiale etc., astfel incit să
se poată realiza principala sarcină ştiinţifică
a ac·estor cercetări : stabilirea vechimii locuirii medievale din fiecare aşezare cercetată.
In acest context, cercetările de la Vornicenii
Mari pot fi considerate ca ocupînd un loc
aparte, în primul rind datorită valorii documentare a urmelor materiale descoperite.
t
Răspîndite pe o suprafaţă cu latura de circa
200 X 400 m, punctele în care s-au efectuat
sondaje arheologice la Vornicenii Mari sint
in număr de 5, fiecare din acestea punind in
lumină cite un aspect sau un moment din
istoria locuirii de aici. In anul 1979, însă, cercetări s-au efectuat numai in două puncte, şi
anume in perimetrul curţii boiereşti (in continuarea şi pentru verificarea stratigrafiei
sesizate in cursul săpăturilor din anul 1978)
şi în punctul numit de localnici "la mănăs
tire", unde cercetări întreprinse tot in anul
1978 semnalaseră existenţa unei necropole
creştiae şi a unor urme de locuire medievală, dar nu oferiseră şi datele necesare unor
încadrări cronologice ferme.

În perimetrul curţii boiereşti s-a trasat o
S III, cu dimensiunile de
14X2,50 m, perpendiculară pe pîrîul in marginea căruia se află resturile complexului
amintit. Adîncită pînă la -3,48 m, secţiunea
a confirmat observaţiile stratigrafice din anul
precedent, dar, in acelaşi timp, a evidenţiat,
o dată in plus, cvasiimposibilitatea efectuării unei cercetări mai ample a complexului,
din următoarele două pricini : r~dincimea
mare la care se află podeaua construcţiei şi
mai ales nivelul ridicat al pînzei freatice,
datorită căruia acoperirea cu apă a suprafeţelor dezvelite se petrece in timp de cel mult
o jumătate de oră din momentul in care să
pătura a ajuns la nivelul lor. Or, cum săpă
tura din acest an a făcut dovada că intreaga
construcţie identificată era de suprafaţă, înseamnă că chiar dezvelirea unei suprafeţe
restrînse din nivelul de călcare corespunzător
acesteia constituie o intreprindere deosebit
de dificilă. In rest, secţiunea amintită a confirmat că procesul multi.secular de aluvionare a zonei în care se afla curtea boierească
de la Tulova a determinat întreruperea to~
tală a locuirii omeneşti aici ulterior secolului
al XV-lea, cind a inceput col~atarea~. singurul nivel de locuire identificat aici fiind
cel corespunzător construcţiei. Condiţiile
menţionate mai sus nu permit, de asemenea,
nici stabilirea unor etape succesive de locuire în perimetrul curţii boiereşti, astfel
încît trebuie să ne mulţumim cu constatarea
prezenţei în acelaşi loc a unor urme de cultur<i materială care se înscriu cronologic
între începutul secolului al XIV-lea (dacă nu
<'hiar ceva mai înainte) şi mijlocul secolului
al XV-lea5.
·
Incomparabil mai fructuoase şi beneficiind
de condiţii cu adevărat favorabile de desfă
~urare in teren au fost cercetările întreprinse
in punctul "la mănăstire~. După cum se ştie,
locul acesta a inceput a fi cercetat in anul
precedent, cind s-au trasat două secţiuni
paralele intre ele şi perpendiculare pe cursul
singură secţiune,
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Fig .1. Vornicenii Mari. Variante ale poziţiei braţelor înhumaţilor, alestate în
1 M. 18; 2 M. 16; 3 M. 24; 4 M. 19; 5 M. 17; 6 M. 28.

pîrîului in marginea căruia se află săpătura
(pîrîul Drăgoiasca). Aceste prime două secţiuni (S I şi S II) au confirmat existenţa aici
a unei necropole, aşa cum păruse să sugereze
un schelet apărut în malul apei, după o
inundaţie care a rupt o bucată de mal~ sche-

necTopola

medicvalcl :

let aşezat in poziţia normală a inmormintârilor creştine. Cum, însă, in săpăturile din
anul 1978, la nici unul din cele 13 scij.elete
cercetate nu apăruse vreun obiect de inventar, excepţie făcînd M. 9, lîngă scheletul
căruia s-a aflat un număr de fragmente eera-
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Fig. 2. Vornicenii Mari. Vase depuse ritual în morm:inte : 1 vas din M. 16 ; 2 vas din M. 9.

mice (provenind de la acelaşi vas) amestecate
cu cărbune, ceTcetarea nu a condus la rezult ate concludente, reluarea acesteia devenind
obligatorie.
In anul 1979, în acelaşi loc, s-au mai trasat
încă 3 secţiuni, cu scopul atît de a furniza
date noi despre necropolă, cît şi de a permite
stabilirea limitelor ei.
Amîndouă aceste obiective au fost realizate
cu ajutorul . ecţiunilor III şi IV (cu dimensiunile de 55 X 1 m, respe:ctiv 60 X 1 ro) şi f
confirmate ele S V (40 X 1,50 m). In primul
r înd, trebuie precizat că în anul 1979 au mai
fo t de. coperite şi cercetate încă 32 morminte, numărul lor total actual cunoscut fiind
de 45. Fără ca cercetarea necropolei să fi 'fost
î ncheiată, nici nu credeam să existe motive
să ne aşteptăm că în viitor s-ar mai putea
descoperi mai mult de 10-15 morminte, L:t
teritoriul rămas necercetat. Ca suprafaţ5
totală, necropola se întinde acum pe circa
600 m 2, dar este sigur că suprafaţa sa iniţială
a fo t ceva (evităm să spunem substanţial)
mai mare, un număr de morminte pierzîndu-se din cauza ruperilor repetate ale fnalul ui drept al pîrîului Drăgoiasca, în care, dealtfel, au şi apărut primele indicii ale existenţei necropolei. Adăugăm aici că în malul

stîng al pîrîului amintit nu au apărut pînă
acum nici un fel de urme sau indicii, care
ă probeze că necropola s-ar fi putut întinde
ş i acolo.
Bizuindu-ne pe observaţiile făcute atît
asupra ansamblului necropolei cercetate pînă
acum (amintim că s-au dezvelit 45 de morminte), cît şi pe cele prilejuite de studierea
fiecărui mormînt în parte, în lipsa posibilităţii de a intra în detalii, vom încerca să
desprindem în rîndurile următoare element ele ce caracterizează necropola de la Vornicenii Mari. In acest sens, considerăm definitarii următoarele particularităţi :
1. Întrucît toate mormintele dezvelite sînt
orientate cu capul spre vest şi picioarele
. pre est, necropola aparţine unei populaţii
c reştine ;
Înhumarea s-a făcut în şiruri relativ regulate, dar la ··acea tă observaţie trebuie
a dăugată constatarea că, după distanţele care
le s epară, mormintele par a ugera şi
exi s tenţa unor grupări, concomitent cu înhumări eli puse mai spaţiat, ceea ce, dacă
constatarea se va confirma şi în restul necropolei, nu face decît să oblige la acceptar ea ideii c ă înhumările s-au putut practica
în funcţie de anume criterii, între care cel
familial, în sens larg, trebuie avut în vedere
în primul rînd;
3. Dat ~fiind că în suprafaţa cercetată a
necropolei nu s-a înregistrat decît un singur
caz de deranjare a unui mormînt de către
altele ulterioare (M. 17 deranjat de M. 18 şi
M. 20), situaţia respectivă poate fi interpretată drept indiciu al duratei relativ restrînse
de funcţionare a necropolei, noi înclinînd să
credem că aceasta nu a depăşit un secol;
4. In ceea ce priveşte structura pe vîrste
a inhumaţilor, este deosebit de importantă
observaţia că, din 45 de morminte cercetate
numai două (M. 23 şi M. 24) au fost ale uno;
copii ;
5. Poziţia braţelor celor înhumaţi era variată, şi anume : la cele mai multe morminte
(32), palmele se sprijineau pe abdomen, fie
una peste alta, fie uşor distanţate ; într-un
singur caz (M. 17), palma dreaptă era aşe
zată pe abdomen, cea stîngă foarte apropiată de umărul stîng ; tot într-un singur caz
(M. 18), braţele fuseseră puternic îndoite din
cot, astfel că palmele se aflau foarte aproape
de umerii corespunzători; un alt caz singular îl reprezintă M. 40, la care braţul drept
este întins în lungul corpului, în timp ce
palma celui stîng se sprijinea pe ab~men ;
în sfî rşit, în ambele morminte de copii amintite (M. 23 şi M. 24}, cu rezerva impusă de
starea extrem de precară de conservare a
scheletelor, poziţia braţelor era în lungul
corpului;
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8
Fig. 3. Vornicenii Mari. Profilc ceramice din secolele XIII-XIV ilustrate de materialele descoperite
groapa cu restm·i m.e najere nr. l/19Î9.

6. Una din cele mai importante constatări
în cursul dezvelirii scheletelor a fost
aceea că ·într-un mare număr de morminte
se aflau cărbuni, al căror rost de a purifica
gropile şi pe cei înhumaţi nu credem că
poate fi pus la îndoială. Numai pentru că
spaţiul nu ne îngăduie detalieri, ne mulţu
mim să adăugăm că aceştia fuseseră, in unele
cazuri, răspîndiţi pe fundul gropii înainte de
depunerea defunctului (ceea ce a făcut ca
fundul gropii să se întărească sensibil ca
urmare a căldurii emanate de cărbuni, dar
fără să capete şi o culoare deosebită), în
altele fuseseră depuşi în jurul înhumatului,
pentru ca, în sfîrşit, într-un singur caz (M. 9),
ei să 'ie depuşi într-un vas tronconic, aflat
în partea stîngă a craniului ;
7. Mormintele cercetate pînă acum au
fost complet lipsite de inventar şi nu au fo t
sul'prinse nici urme de skriu la vreunul din
ele. Dacă starea generală de conservare exfăcute

în

trem de precară a marii majorităţi a cheielui indică o umiditate extremă a solului în
;;:ona necropolei şi în împrejurimile acesteia
ş i ar putea constitui o explicaţie pentru lipsa
urmelor de sicrie, absenţa oricăror urme de
obiecte de metal, care ar fi putut constitui
inventarul mormintelor, nu poate fi pusă pe
seama a eloraşi condiţii pedologice ;
8. Dacă mormintele sînt, în totalitate, lipsite de inventar tradiţional, într-un număr de
m01minte s-au aflat, în schimb, vase ceramice întregibile sau numai fragmente ceramice, dispuse în groapa m ormîntului, lîngă
schelet. A tfel, în timp ce în M. 96 şi M. 16 7
s-au găsit fragmentele a îte unui vas întreg ibil, în alte 9 morminte (2, 6, 13, 15, 18, 19,
29, 3L 40) -au găsit numai fragmente neîntregibile de vase ceramice. Din punctul de
vedere al pastei, fragmentele ceramice se
îascriu in categorii diferite, mergind de la
pasta 'fină, cenuşie, fără impurităţis, pînă la
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"Fig. 4. V rnicenii Mari. Vase de la mijlocul

şi

din a doua

jumătabe

in. groapat nr. 1/1979.

·70 - Materiale

ş! cercetări

arheologice -

cd. 25
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teri oare secolului al XV -lea). In consecinţă,
toate ace te observaţii confirmă caracterul
depunerii rituale a fragmentelor ceramice
în gropile mormintelor, exclusiv la nivelul
f unclului gropilor.

Fig. 5. Vornicenii Mari. Disc ornamental
descoperit in groapa nr. 1/1979.

sm ă lţ u i t,

grosieră, avind în amestec microprundişuri, lucrată cu mîna şi avind o culoare negricioasă. Pe de altă parte, faptul că aceste
fragmente ceramice ilustrează întreaga gamă
posibilă a tehnicii de execuţie , mergînd de
la lucrul cu mîna pînă la execuţia la roata
rapidă, nu lasă nid un dubiu
atît asupra
priceperilor populaţiei ce folosea necropola
în di scuţie, cît şi cu privire la raporturile ei
culturale cu zone în care roata rapidă era

cea

un mijloc tehnic curent, zone din care
această populaţie primea unele produse de
înaltă execuţie tehni.lcă 9 •

9. Lipsa inventarului din mormintele
cercetate pînă acum la Vornicenii Mari reduce posibilităţile încadrării cronologice a
necropolei la acelea pe care le oferă eeramica descoperită în morminte. In legătură
(;U aceasta, însă, trebuie făcută o precizare
esenţială, şi anume : faptul că în umplutura
groptlor mormintelor cercetate nu s-au gă
sit fragmente ceramice, la care se adaugă
observaţia sigură (pentru că s-a repetat în
toate cazurile amintite) că prezenţa atît a
vaselor întregibile cît şi a fragmentelor ceramice disparate are o explicaţie rituală
(legată, desigur, şi de practica purificări gropilor mormintelor cu ajutorul cărbunilor) ce
ex clude
eventualitatea prezenţei acestor
fragmente în gropi ca urmare a străpun oaerii
d e catre aceste gropi a unor niveluri de locuire anterioare (dealtfel, este necesar să
precizăm, în completare,
că în perimetrul
necropolei nu au fost identificate in situ
urme de locuire sau de activităţi umane anV

Pornind de la analogiile care se pot stabili
pentru .cele două vase descoperite în M. 9 şi
respectiv, M. 16, ca şi de la apropierile pe
care descoperirile ceramice din celelalte
morminte amintite le au cu descoperiri din
alte părţi, considerăm că există temeiuri suficiente pentru a propune, în stadiul actual al
cercetării, încadrarea necropolei de la Vornicenii Mari în secolul al XII-lea, fără să excludem şi eventualitatea utilizării ei şi la
!finele celui precedent.
.
In ceea ce priveşte atribuirea etnică a necropolei, situaţia ne apare sensibil mai
c omplicată , dar credem că unele elemente
p ot concura la considerarea comunităţii
omeneşti care a folosit-o drept o comunitate
sta~ilă şi românească. După cum spuneam
mm sus, lungimea perioadei de funcţionare
a necropolei, de circa un secol, confirmă
stabilitatea respectivei populaţii pe un teritoriu care şi în veacurile următoare va cunoaşte o locuire românească
neîntreruptă.
Pe de altă parte, la consideraţiile de mai
suf; , în sprijinul a celeiaşi interpretări şi
atribuiri vine şi constatarea, de însemnătate
ce nu mai trebuie evidenţiată special, că în
groapa unuia din morminte (M. 10), în zona
um ă rului drept, s-au descoperit boabe
de
cereale. {Triticum vulga1·e şi Hordeum vulgare L), atestînd şi ele, după opinia noastră.
o populaţie sedentară, care cultiva pămîn·
tuP 0 .
Mergînd mai departe, vom observa că
unele particularităţi ale mormintelor cercetate (poziţia mîinilor 11, prezenţa cărbunelui,
a boabelor de grîu, a fragmentelor ceramice)
obligă la încadrarea necropolei de la Vornicenii Mari într-o arie de cert caracter românesc, pentru care cercetările de la Dinogetia
oferă ' suficiente elemente de referinţă.
La
acestea trebuie adăugate, însă, în mod obligatoriu analogiile sau doar apropierile ce se
pot stabi'li între ceramica aflată în mormintele de la Vornicenii Mari şi materiale aflate
în unele complexe situate pe o arie geografică întinsă şi acoperind un spaţiu cronologk larg. Chiar dacă nu putem stărui aici
asupra categoriilor ceramke pe care le-am
stabilit pentru descoperirile noastre, este
cert că acestea îşi află corespondenţe în descoperiri de la Dinogetia, • de la Băiceni-Si
lişte, de la Hlincea, astfel încît, pe lîngă încadrarea cronologică largă pe care o asigură
pentru necropola de la Vornicenii Mari, ele
ne îndeamnă şi să identificăm în această
populaţie una românească stabilă, autohtonl
a acestor locuri. Fireşte, o prudenţă ştiinţi·
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fică elementară ne obligă, însă, să ammam
răspunsul definitiv pînă la incheierea
cercetărilor din necropola in discuţie.

•
*

•

In cursul săpăturilor întt·eprinse pentru
delimitarea necropolei, au mai fost surprinse
două complexe, datind dintr-o perioadă mai
tîrzie, a căror cercetare a prilejuit descoperirea unor materiale arheologice de importanţă aproape excepţională pentru cunoaş
terea nivelului atins de producţia· in anume
domenii a unei aşezări rurale românesti medievale din Moldova. Unul din acest~ complexe este reprezentat de un cuptor de dimensiuni impunătoare, din care cunoaştem,
însă, numai diametru! de 1,85 m, la partea
superioară, adîncimea rămînînd să fie stabilită abia în campania următoare de săpă
turi, deoarece cercetarea lui a trebuit să fie
întreruptă, din motive obiective. Pentru moment, putem spune doar că golirea cuptorului s-a oprit la adincimea de 1,10 m de la
!imita superioară surprins[l.
Cel de-al doilea complex este reprezentat
de o groapă de mari dimensiuni, de formă
uşor tronconică, cu lărgimea, la partea superioar[t, de 3,65 m şi adîncimea de 1,32 m.
Fără să putem găsi o explicaţie săpării ei,
putem, în schimb, afirma că groapa a slujit,
o \Teme, drept loc de depozitare a resturilor
nu numai menajere, ci şi a unor fragmente
ceeamice aparţinînd unor categorii rar sau
deloc întîlnite în satele vremii : discuri ornamentale, cil·culare, cu picior şi buton central, sm.«:Uţuite, şi cărămizi smălţuite, paraleUpipedice. Atit discurile, dt şi cărămizile nu
îşi pot afla altă explicaţie a prezenţei lor aici
decit dacă admitem că ele ilustrează o activitate de înfrumuseţare a unei biserici, iar că
o astfel de construcţie va fi existat, undeva in
apropiere, o probează descoperirea, in aceeaşi
groapă, a două fragmente mici de frescă12.
Desigur, înainte de descoperirea resturil01l
bisericii in legătură cu care am pus descoperirile amintite este greu de făcut aprecieri
cu privire la datarea ei. Ceea ce este, însă,
sigur, este faptul că ea era anterioară momentului in care s-a produs împodobirea
construcţiei cu discuri şi cărămizi smălţuite,
fragmentele de frescă dovedind di o pictură
mai veche a fost sacrificate:• cu acel prilej,
care putea insemna chiar momentul in care
biserica suferea anume reparaţii. Oricum,
perioada in care se petreceau toate acestea
este Je situat sigur la mijlocul sau, mai cudnd in a doua jumătate a secolului al
XV-lea, in umplutura gropii neexistind materiale mai tlrzii 13 , iar prezenţa discurilor
'ismălţuite şi a cărămizilor ornamentale pe un

monument din mediul rural fiind greu de
admis înainte de vremea arătată.
Ceea ce trebuie, însă, adăugat celor de
mai sus este faptul că in aceeaşi groapă s-au
mai descoperit numeroase fragmente ceramice, .Provenind de la mai multe vase, unele
intregibile, a căror principală caracteristică
este aceea că sint lucrate dintr-o pastă grosieră, în amestecul căreia intră microprundişuri, toate aceste vase fiind lucrate
cu
mîna şi avind o culoare negncwasă. Prin
toate particularităţile tehnice şi tipologice,
aceste vase sînt fie contemporane cu necropola descrisă sumar mai inainte, fie ceva mai
noi decît ea, putind fi atribuite, pentru moment cu titlu ipotetic, secolului al XIII-lea 14 •
Fireşte, condiţiile de descoperire nu ne permit consideraţii mai largi cu privire la datarea şi atribuirea respectivelor materiale.
Chiar aşa, însă, ..pu credem c[t <:e opune ceva
presupunel'ii că ceramica in vucat<1 provine
din anume complexe aflate undeva in apropiere, complexe distruse parţial sau total de
lucrări întreprinse in evul mediu, de cînd
datează şi groapa în care s-au aflat fragmentele ceramice în discuţie.

..

..

Încheind prezentarea de faţă, ne apare
mai potrivit ca in locul unor consideraţii
pentru care există numai un număr limitat
de documente care să le vină in sprijin, să
ne mulţumim să desprindem din posibilele
consecinţe ale cercetărilor la care ne-am referit in paginile precedente una singură, şi
poate chiar cea mai importantă : dacă rezultatele cercet<"trilor care vor trebui să incheie
scoaterea la lumină a mormintelor necropolei de la Vornicenii Mari nu numai că nu
vor modifica esenţial opiniile exprimate aici
şi acum, dar vor şi completa datele pe baza
cărora atît incadrarea cronologică a complexului, cit şi atribuirea lui etnică să rămînă
cele propuse de noi, cercetările de la Vornicenii Mari vor avea darul să ilustreze unul
din rarele cazuri cunoscute pînă acum de o
aşezare medievală românească, in care continuitatea neîntreruptă de viaţă să poată fi
urmărită cu incepere din primele secole ale
mileniului II e.n., pînă astăzi. Pentru că,
după cum atît izvoarele scrise interne dt şi,
mai ales, cercetările arheologice au dovedit-o, aşezarea de la Vornicenii Mari se inscrie, in linii mari, in limitele unei suprafeţe restrinse, statornicia vetrei fiind, neindoielnic, determinată de unul şi acelaşi
element natural : cursul de apă, in apropierea nemijlocită a căruia oamenii au căutat
să se afle mereu. Iar dacă o astfel de continuitate se va putea dovedi, fără fisuri, incepind cu secolele XI-XII, îndrăznim să
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credem că n-ar fi puţin pentru rezolvarea
uneia din problemele cu care este confruntată arheologia românească a evului mediu.

·'

NOTE

1 Cercetările din Bazinul Şomuzului Mare se
intreprind, de mai multă vreme, in cadrul unui
plan mai cuprinzător, care include şi valea Moldovei. Rezultatele acestor cercetări vor fi publicate intr-un volWTI!, al cărui titlu provizoriu este

Sate medievale din valea Moldot.•ei şi din bazinul
Şomuzurilor, avîndu-i ca autori pe semnatarii raportului de faţă şi pe cercetătoarea Elena Busuioc.
In legătură cu această cercetare, este necesar şi
plăcut sl't facem precizarea că Muzeul de istorie
elin Suceava a inţele~ încă de la inceput, sil includă
in planul său de lucru o astfel de temă cu evident

caracter prioritar, preluind asupra sa intregul efort
material !?i participînd, în permanenţă, cu colaboratori ai săi, la desfăşurarea săpăturilor şi a recunoaşteril011 de suprafaţă.
2 Deoarece problema depăşeşte cadrul discuţiilor
din raportul de faţă, ne mulţumim ca aici doar să
amintim faptul că menţionarea acestor trei sate
(intr-un document din anul 1429 - cf. Documentele moldoveneşti fnainte de Ştefan cel Mare, ed.
M. Costăchescu, 1, 1931, p. 270-272), ca aparţinînd,
împreună cu altele, aceluiaşi boier, Oană vornicul,
a constituit un imbold pentru introducerea lor intr-un plan de cercetare cuprinzător, datele furnizate de fiecare în parte putind contribui in chip
fericit la alcătuirea unei cuprinzătoare imagini de
ansamblu asupra nivelului atins de colectivităţile
rurale din Depresiunea Liteni la începutul evului
mediu şi in feudalismul dezvoltat. Aceasta deoarece, in fond, celţ 3 sate menţionate pot fi considerate ca reprezentind, în mic, un domeniu feudal compact, căruia, pe teritoriul Moldovei, nu ii
găsim corespondent contemporan (sfîrşitul secolului al XIV-lea).
3 Pentru o discuţie mai amplă cu privire la condiţiile pe care ar trebui să le îndeplinească cercetarea arheologică !liră caracter exhaustiv a unui
sat medieval, cf. M. D. Matei, SCIVA, 30, 1979,
3, p. 411-425.
' Potrivit observaţiilor făcute în zonă, curtea
boierească se afla iniţial pe o uşoară ridicătură,
sttuata Jn lunea unui pîrîu ce curgea în apropiere
st tn funcţie de care intregul complex fusese amplasat aici. Spre mijlocul ~au în a doua jumătate
a secolului al XV-lea, o alunecare de teren a barat
cursul pîrîului respectiv, cu mult in aval faţă de
curtea boierească, nivelul apei crescînd, iar pe fosta
luncă depunindu-se continuu aluviuni aduse de
ape de pe dealurile înconjurătoare. Cum aces·te
dealuri nu mai erau impădurite intr-o proporţie
care să impiedice erodarea accentuată, mai ales
în perioadele unor ploi torenţiale, aluviunile provocate de astfel de ploi s-au depus in lunea unde
se afla înainte curtea boierească, astfel incit pe
parcursul a mai puţin de 450 de ani nivelul fostei
llunci a crescut .cu circa 3,20 m .
s Pe Ungă constatarea succesiunii mai multor
strate de colmatare, care se diferenţiază net, atit
cromatic, cit mai ales ca structură, este de făcut
observaţia că pe toată grosimea de peste 3 m a
acestei depuneri nu a fost descoperit nici un fel
de material arheologic şi nici o unnă care să ateste
eventualitatea unei locuiri, fie şi temporare, care
să se fi produs pe locul fostei curţi boiereşti, după
abandonarea acesteia.
6 In M. 9 s-au descoperit fragmentele cu ajutorul cărora s-a putut reconstitui circa 1/4 din
circumferinţa unui vas de mici dimensiuni (credem că înălţimea lui totală nu putea depăşi

13-14 cm judecind in funcţie de faptul că partea
reconstituiki - reprezentind fundul vasului, corpul
!?i umărul la baza gitului - măsura nw11ai 9,5 cm).
Deşi vasul este lucrat dintr-o paski bogată in microprundişuri, calitatea lutului utilizat face ca feţele vasului să aibă un aspect catifelat. Lucrat, cu
siguranţă, cu mîna, vasul a fost finisat cu o spatulă, urmele căreia se observă mai .ales la partea
inferioară a lui. Cu o formă bitronconică şi um.:i1·
proeminent, vasul avea o culoare roşie-gălbuie a
feţelor, in timp ce miezul peretelui avea o culoare
cenuşie-deschisă. Precizăm că, pentru moment, vasului nu i-am aflat analogii.
' In M. 16 s-a descoper'it un castron de fonnă
tronc:onică, cu pereţii uşm· curba\i. Modelat cu
mina, dintr-o paski nisipoasă, in care intră •chiar
şi microprundişuri, vasul
are partea superinaril
uşor rotunjită şi prevăzută cu o muchie abia profilată, pe marginea exterioară. De culoare roşeată,
cu unele pete uşor vineţii, vasul îşi află o analogic
convingătoare intre descoperirile de la BăicC'ni
Silişte (cf. I. Ioniţă şi V. Spinei. Arh. Mold., 7, 1972,
p. 323, fig. 10/1) şi credem că datarea lui la Vornicenii Mari poate fi propusă pentru secolul XI prima jumătate a secolului al XII-lea.
s In M. 19 s-au descoperit 2 fragmente ccramice. dintre care unul provine de la un vas. cn
diametru! gurii destul de mare, lucrat din pastă
tină, de culoare cenuşie. Fragmentul provine de
la buza unui vas, care se caracterizează prin profilul uşor rotunjit şi teşit la partea superioară,
iar in exterior. la circa 1 cm de marginea sujX'rioară, o şănţuire destul de adîncă. Vasul este lucrat la roata rapidă. Cum, însă, in acelaşi mormint 19 s-a descoperit şi un fragment din umărul
unui vas lucrat dintr-o pastă relativ poroasă (in
amestecul căreia intră nisip cu granulaţie mijlocie),
modelat la roata cu invirtire medie, ornamentat
cu caneluri orizontale, foarte puţin adîncite, deusupra cărora se observă un val simplu (pentru
comparaţie, v. Gh. Ştefan, I. Barnea, Maria Comşa,
Eugen Comşa, Dinogetia, I, Bucureşti', 1967, p. 181,
fig. 113/4), datarea acestui mormint in secolul al
XII-lea devine, după părerea noastră, obligatorie,
şi nu este exclus să fie vorba chiar de perioada
de sfîrşit a acestui secol.
9 Avem in vedere, in primul rind, regiunea Dunării de Jos, dominată, din punct de vedere cultural. de civilizaţia bizantină şi în care mijloacele
tehnice avansate erau incomaparabil mai larg răs
pîndite şi consolidate decit in restul teritoriului
nord-dunărean. fără să mal vorbim de regiunea
est-carpatică in care se situează cercetările noastre.
w Pentru practici similare şi semnificaţia lor,
cf. Gh. Ştefan, I. Bamea, Maria Comşa, Eugen
Com.')a, op. cit., p. 371 ; cf. şi Şt. Olteanu, Terra
Nostra, 2, 1971, p. 38.
Il Mai ales variabilitatea poziţiei
miinilor nu
trebuie să constituie, in cazul necropolei de la Vornicenii Mari, o problemă specială, deoarece majoritatea mormintelor dezvelite (32 din 45, ceea ce
reprezintă aproape 4/5) se caracterizează prin poziţia mifnilor Indoite din coate şi aşezate cu palmele pe abdomen. Or, cercetările întreprinse la Dinogetia au demonstrat că pentru
mormintelE
creştine tocmai această poziţie a miinilor este ca
racteristică in
necropola din secolele XI-XI:
Gh. Ştefan, I. Barnea, Maria. Comşa, Eugen Comşa
op. cit., p. 371)~ ln ceea ce pe priveşte. reţine01
şi ne insuşim opinia lui Eugen Comşa (Ibidem,
potrivit căreia uniformizarea poziţiei mîinilor poah
fi folosită drept criteriu cronologic in stabilire<
vechimii unor necropole, realităţile de la Vorni·
cenii Mari sugerind tocmai vechimea acestei necropole, in rapcrt, de pildă, cu necropola cercetată
la LUeni, care datează dintr-o perioadă mai tirziE
(secolul XIII-XVI), şi a cărei datare este asigurată de către unele obiecte de podoabă.
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Cel mai mare din ele (cu suprafaţa de
împărţit in suprafeţe patrate, cu
latura, prouaoil, de 3,6 cm. Unele din aceste suprafeţe, dispuse in ctiugonală, erau acoperite in
intregime cu o culoare cafeniu-închisă. Altele, dispuse tot in diagonală, erau de culo<:~re albă, peste
ele fiind trasate linii oblice, de culoare cafeniugălbuie spaţiate. In sfîrşit, alte suprafeţe, acoperite tot cu culoare albă', aveau trasate linii dese,
de aceeaşi culoare cafeniu-deschis. Cel de-al doilea
fragment (3 x 1,6 cm) este împărţit pe mijlo~ Cll'
o dungă de culoare albă, de o parte şi de alta
a căreia se află două suprafeţe acoperite cu o
culoare cafenie-deschisă şi, respectiv, verde12

6,2X3,7 cm) este

deschisă.

'" Referindu-nc numai la materialul cer<:~mic de
uz casnic descoperit in groapă şi care poate oferi
reperele cronologice necesare pentru stabilirea perioadei in care a fost folosită groapa, trebuie făcută
următoarea precizare: ceramica cea mai tirzie este
reprezentată, tehnic şi tipologie, de ·vas-e lucrah'
din pastă nis-ipoasă, zgrunţuroasă, de culoare ro~i<'
şi executate la roata rapidă. Formele sint cele
comune mijlocului şi celei de a doua jumătăţi a
secolului al XV-lea : căni cu o toartă, vase inalte,
cu una sau două torţi (ultimele destinate păstrării
proviziilo1·), un c<:~stron, capace (dintre care unuJ
cu toartă) etc., majoritatea zdrobitoare nesmăl
ţuite. lmpreună cu aceste materiale s-au aflat şi
altele, foarte puţin numeroase (reprezentind· mai
puţin de 1% din inventarul gropii), care atestă t<"-.
locuitorii satului utilizau şi .ceramică smălţuiti1 :
un bol de mici dimensiuni, smălţuit în interior, un
capac cu toartă, acoperit parţial cu un smalţ verdeolive, şi alte citeva fragmente disparate, provenind
tot de la vase smăl~uite.
In acelaşi timp, descoperirile ceramit-e din
groapa amintită ilustrează că în perioada respectivă, fenomenul fiind cunoscut şi in alte aşezări
contemporane, continua să fie folosită şi ceramica
cenuşie, specifică primei jumătăţi a aceluiaşi secol,
ceramică ilustrată prin forme caracteristice. In
sfîrşit, dar numai pentru a completa informaţia
referitoare la inventarul gropii cu resturi menajere, descoperită în S III, amintim că s-au aflat
şi numeroase obiecte de fier : cuie, scoabe. un burghiu, două fragmente de seceri, cuţite (dintre care
unul cu miner de lemn, împodobit cu aplici d<'
bronz), virfuri de săgeţi etc.
t4 Datarea propusă aici nu se întemeiază clPl'Ît
pe unele vagi analogii dintre materialele in discuţie şi anume descoperiri făcute la Suceava şi
apar·ţinînd sigur perioadei premuşătine. Calitat<'a
pastei din care sînt lucrate aceste vase, ca şi ac.-eea
a executiei pare să confirme (dacă datarea propust1
aici, cu titlu provizoriu, se va dovedi justă in
final) faptul că nivelul producţiei c<'ramice din f
secolul al XIII-lea a coborit mult, in raport cu
cel la care s-e situa acelaşi meşteşug in s-ecolele
precedente. Pasta devine grosieră, avind in amestec pietricele datorită cărora feţele vaselor prezintă
numeroase proeminenţe iar frămîntarea se face insuficient. vasele sint executate cu mina şi îmbracă
forme greoaie, iar arderea se face in gropi, '

loarea ceramicii devenind aproape obligatoriu negricioasă. Pentru moment, dat fiind că şi numărul
des-coperirilor de care dispunem este destul de
restrins, ne este greu să dăm o explicaţie plauzibilă fenomenulUi amintit, dar credem că el nu
poate fi separat cu totul de perturbările provocate
in teritoriile estearpatice de invazia mongolilor, cu
repercusiuni grave nu numai asupra vieţii interne
a fiecărei comunităţi locale, ci şi asupra legătu
rilor fireşti şi tradiţionale dintre acestea.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE VORNICENII MARI
(DEP. DE SUCEAVA)
RESUME
Les fouilles archcologiques qui se dcveloppent,
depuis quelques annees-, â Vornicenii Mari (dep. de
Suceava) font partie d'un plan de plus longue
duree. se proposant la recherche complexe du milieu rural medieval dU bassin de Şomuzul Mare.
Apres les sondages archeologiques realises, l'annee
precedent, dans le complexe fcodal represente par
la .,cour" (le siege) de la famille du grand feodal
du XIV • siecle Oană, les resultats les plus marquants des fouilles de Vornicenii Mari sont representes par la decouverte d'une necropole (exclusivement d'inhumation) datant de XJ•-xn • siecles.
Le trait caracteris-tique principal de celle-ci est
represente par l'absence totale de l'inventaire funeraire, en rneme temps que par la presence des
restes ceramiques (dont le role rituel ne souleve
aucun doute) dans presque toutes les tornbes etudiees jusqu'a present (45 tombes).
Bien que l'absence de l'inventaire funeraire represente une difficulte â peine surmontable, la
datation de la necropole peut, neanmoins, etre
assuree grâce â la ceramique deeouverte dans les
tornbes, tandis que l'atribution de celle-ci a la
population locale roumaine de l'endroit, chretiennc
deja depuis longternps, est egalernent assuree.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Vornicenii Mari. Variantes de la positions
des bras des inhumes de la necropole medievale :
1 T. 18 ; 2 T. 16 ; 3 T. 24 ; 4 T. 19 ; 5 T. 17 ; 6 T. 28.

Fig. 2. Vornicenii Mari. Vases depos<'•es rittuelement dans les tombes de la necropole : 1 vase
de la T. 16 ; 2 vase de la T. 9.
Fig. 3. Vornicenii Mari. Profils ceramiques du
XIII-XIV • siecles ilustres par de materiaux decouvertes dans la fosse â detritus n° 1/1979.
Fig. 4. Vornicenii Mari. Vases du milieu et de
la seconde moitie du xv• siecle dccouvertes dans
la fosse n° 1/1979.
Fig. 5. Vornicenii Mari. Disque ornemental,
vernis, decouvert dans la fosse n° 111979.
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Cercetările

arheologice
de la Vaslui-Curtile Domneşti
•

Săpăturile

arheologice sistematice la Vass-au efectuat in continuare în toate cele trei sectoare A, B şi C în
1979 şi au avut scopul, ca şi în anii precedenţi, să dezvelească complet ruinele medievale din vremea lui Ştefan cel Mare.
'
lui-Curţile Domneşti

In sectorul ..1, unde a fost identificat un
pavaj din secolul al XV -lea, au !fost trasate
secţiunea A XXI (50 m X 2 m) şi suprafaţa A
XXII (50 m X 4 m), pentru a se delimita pavajul spre sud-vest, mai ales că în această parte
ruinele, ·descoperite anterior, continuă pe
terenul proprietăţii particulare Gh. Lupu .

Fig. 1. Vaslui-Curţile Domneşti. Planul săpăturilor arheologice : 1 săpături 1958 şi 1959 ; 2 taluzări
1959-1961 şi 1979; 3 săpături 1976-1979; 4 morminte din prima epocă a fierului.; 5 morminte din a doua
e pocă a fierului ; 6 loc uinţă din prima jumătate a secolului al XV-lea ; 7 zidm:i de piatră din secolul
al XV-lea; 8 cuptoare de ars piatra pentru var dln secolul al XV-lea; 9 pavaj ~in pi.atră din secolul al
XV-lea; 10 groapă din secolul al XVI-lea; 11 groapă din secolul al XVII-lea; 12 zid demolat; 13 case
existentle ; 14 case demolate.
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În sectorul B, demolările efectuate de automunicipale au impus o cercetare
imediată , fiind trasate casetele B IX- B XH,
fiecare de 2 mx2 m, pentru a se identifica
eventuale ruine ale unor construcţii in piatră
din secolele XV- XVII.
În sectorul C, în preajma complexului L 10,
au fost trasate secţiunile C V (18 m >( 1,50 m)
şi C VI (12 m X 2 m), precum şi casetele C V a
-b (fiecare de 3 m X 3 m). De a emenea , pe
panta dinspre ud-vest au fost trasate · secţiunile C VII .(15 m X 1,50 m)'şi C VIII (15 m X
1,50 m) avînd ca scop descoperirea unor
rităţile

eventuale constru cţii în piatră, mai ales din
vremea lui Ştefan cel Mare.
In felul acesta, la Vaslui, pe locul denumit
" Curţile Domneşti", a fost cercetată o suprafaţă de aproximativ 600 m2. (fig. 1).
Stratigrafia locului cercetat s-a dovedit
a fi în linii mari identică cu aceea stabilită
î ncă din anul 1958, şi verificată în cursul
săpăturilor din anii 1976- 1978. fiind publicată1.

În rîndurile ce urmează, prezentăm principalele rezultate ale cercetărilor efectuate în
1979 la Vaslui - Curţile Domne şti.

.
~ig .

2.

Va slui-Curţil e Domneşti . Ce rami că din pr:i ma
v a sul-urn ă ; 3, 6 strachina-capac
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Fig. 3.

Vashti-CurţHe Domneşti. Ceramică de corativă

ORÎNDUIREA COMUNEI PRIMITIVE

Prima epocă a fierului. In secţiunea A XXI
a fost descoperit un mormînt de incineraţie
în urnă cu capac (M 10), deranjat în cea mai
mare parte din vechime, vasele fiind găsite
turtite, iar conţinutul lor pulverizat. Vasele
au fost reconstituite. Astfel, vasul-urnă
(fig. 2/1- 2,4---5) este lucrat cu mîna, din
pastă roşie-cărămizie şi are o formă bitronconică cu gîtul înalt (buza ruptă din vechime). Vasul este decorat pe diametrul
maxim cu patru proeminenţe plate triunghiulare dispuse cruciform, iar sub acestea cu
alte patru proeminenţe, de asemenea plate,
dar cu şa la mijloc. Vasul mai este ornamentat cu caneluri perpendiculare exact pe
curbura diametrului maxim, dispuse în patru
zone, aflate între cele patru proeminente tri-

din secolul al XV-lea.

unghiulare. Pe gît, sub buză, vasul este decorat cu opt caneluri orizontale în relief. Strachina (fig. 2/3, 6), de asemenea lucrată . cu
mîna, din pastă roşie-cărămizie şi folosită
drept capac, are la exterior, imediat sub buza
dreaptă şi adusă în interior, o canelură orizontală în relief, reprezentînd astfel singurul element de decor al vasului respectiv.
Cele mai apropiate analogii pentru vasele
recent desc;operite la Vaslui le găsim în necropola din prima epocă a fierului de la Trifeşti2. Astfel, atît vasul-urnă, cît şi strachinacapac datează din prima epocă a fierului,
după toate probabilităţile, din secolul al
IX-lea î.e.n. In felul acesta, recentele descoperiri de la Vaslui întregesc sub aspectul cronologic continuitatea de locuire pe meleagurile vasluiene ale populaţiei tracice, înce-
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pînd cu secolul al XI-lea, după cum precizadin anul 1976, şi pînă în secolele VI-V î.e.n.3.

seră săpăturile

ORINDUIREA FEUDALA

Secolul al XV -lea. In sectorul A, prin secA XXI, s-a putut delimi,ta . pre sud
pavajul din secolul al XV-lea. Spre regretul
nostru, cercetările nu s-au putut efectua în
continuare din motive obiective. Prezenţa în
acest sector a unor resturi de fundaţii de
piatră ale unor construcţii feudale necesită o

ţiunea

!'

'ALEXANDRU .A.NiORONIC, RICA POPESCU

intervenţie de salvare şi în sectorul proprietăţii particulare învecinate rezervaţiei arheo-

logice.
In sectorul B, casetele deschise au dus la
constatarea că solul a fost decapat pînă la
stratul de lut galben, steril, lipsit de re turi
arheologice, ca urmare, probabil, a unor intervenţii moderne de amenajare a tramei
stradale actuale.
In sectorul C s-a procedat la dezvelirea în
întregime a ruinelor palatului lui Ştefan cel
Mare. Cu acest prilej s-a constatat că• intrarea în subsolul construcţiei respective se

_ _ _ _ _ Of20

2
1

3
4
Fig. 5.

Vaslui-Curţile Domneşti. Ceramică decorativă
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făcea pe partea dinspre nord, existînd un
girlici. Din păcate, atît latura de noed a fundaţiilor complexului L 10, cît şi fundaţia· intrării în pantă au fost complet demantelate,
rămînînd doar nega tivul temeliei. . Grosimea
zidurilor de fundaţie, care atinge 1,70-1,80 m
dovedeşte masivitatea acestei construc ţii,
dezvelite prin săpăturile arheologice sistematice, şi care, la suprafaţă, susţinea un parter şi cel puţin un etaj.
De asemenea, a fost descoperit şi pavajul
aflat în jurul palatului domnesc. Acest pavaj
a fost amenajat direct pe solul de călcare din
secolul al XV-lea.
Di n acest sector provin numeroa ·e fragmente de vase de uz comun, reprezentate de
vesela de bucătărie şi de ma ă, remarcîndu-se

1

2
g. 6.

Vaslui-Curţil.c Domneşti.

tivă

Ceramică

2
dcc<n·a-

Fig. 7.

din secolul al XV-lea.
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exemplare ceramice de lux, precum şi numeroase fragmente de cahle de la sobele aflate
în încăperile palatului domnesc.
Din acest punct de vedere se remarcă fragmentele de cahle din pastă roşie, arsă uniform, nesmălţuite, avînd diverse ornamente.
Menţionăm, in primul rînd, cele cu decor vegetal (fig. 4/4) sau cu decor floral (fig. 3).
Astfel, o cahlă întregită reprezintă un medalion central, redînd o rozetă în relief, probabil o floare de măr, cu lujer de frunze stilizate ce înconjoară medalionul din dom1
direcţii (de la stinga la
dreapta şi de la
dreapta la stinga).
Semnalăm apoi descoperirea a numeroase
fragmente de cahle cu decor zoomorf simplu
sau compozit. Dintre acestea atrag atenţia
cele cu păsări ('fig. 4/5), leul rampant încoronat (fig. 5/1), Melusina (fig. 4/6, fig. 5/3),
Manticora (fig. 4/1), precum şi cele cu reprezentarea sf. Gheorghe călare, omorind un
balaur (fig. 5/4). Nu lipsesc nici cahlele cu
decor geometric (fig. 5/2), impresionante ca
dimensiuni, de formă dreptunghiulară (cu
latura mică de 0,27 m) dar mai ales fragmente
de cahlă de ancadrament liniar cu torsadă
(fig. 4/3).
De asemenea, se remarcă cahlele cu decor
antropomorf, la Vaslui, fiind descoperită o
variantă a decorului reprezentind -perechea
de îndrăgostiţi (Liebespaar). Cahlele de la
Vaslui din această grupă sint smălţuite cu
culori galben auriu şi verde (fig. 6/2).
Nu lipsesc nici blazoanele medievale, dovadă fiind un fragment de cahlă cu smalţ
verde deschis, avind ca ornament un leu rampant inscris într-un scut heraldic (fig. 7/1).
Pentru prima dată, in campania din anul
1979 a fost descoperită şi o altă imagine, inedită in arta aplicată medievală din Moldova.
Este vorba de reprezentarea sf. Gheorghe în
chip de cavaler descălecat, deci in picioare,
omorînd un balaur (fig. 6/1). Şi in acest caz
cahla este de formă dreptunghiulară, de dimensiuni mâri (cu latura mică de 0,27 m).
In fine, inedite sint de asemenea şi cahlele
recent descoperite, înfăţişînd o scenă de
curte. Sub un portal gotic de toată frumuseţea sint redate două personaje, faţă in faţă.
Personajul din stinga heraldică este încoronat, avind in mina dreaptă sceptrul, iar in
stinga o flamură de cavaler. Personajul din
dreapta heraldică,. după toate probabilităţile,

e;;te un cavaler, care primeşte o flamură.
Scena, reprezentare realc.i a unei ceremonii de
curte - personajele respective purtind costume de epocă (fig. 7/2) - pare a sugera trec·erea in rindul cavalerilor a unui viteaz
luptător, care primind flamura respectivă
trecea în rîndul cavalerilor medievali, adică,
in Moldova, în rindul acelor riteri de care
aminteşte ·~ronica Breviter scripta ce păs
trează ştirea unor astfel de ceremonii la
Curtea Domnească a lui Ştefan cel Mare de
la Hirlău, după vestita victorie împotriva
polonezilor din Codrii Cosminului.
Deosebit de important este faptul că din
interioarele palatului domnesc din vremea
lui Ştefan cel Mare, in afara cahlelor cu ornamente identice cu ale cahlelor de sobă de
la celelalte Curţi Domneşti ale lui Ştefan cel
Mare (de la Suceava, Hîrlău, Iaşi, Bacău)
săpăturile arheologice din anul 1979 de la
Vaslui au dat la iveală şi ornamente inedite,
pe care sintem îndreptăţiţi a le considera
unicate sub raportul artei decorative moldoveneşti din epoca glmiosului voievod (fig. 3,
fig. 4/4-5, fig. 5, fig. 6/1-2, fig. 7).
Jncheind sumara noastră prezentare a principalelor rezultate ale cercetărilor arheologice de la Vaslui din campania anului 1979
putem afirma cu mai multă certitudine că
ruinele dezvelite in complexul L 10 constituie resturi ale palatului domnesc din vremea
lui Ştefan cel Mare4 .

NOTE
t AJ. Andronic şi colab., Şantierul arheologic
Vaslui, Acta Moldaviae Meridionalis, 1, 1980.

J. Ioniţă, Mater-iale, 8, 1962, p. 734, fig. 3/3-4.
:J Vezi nota 1.
1

2

" Desenele au fost executate de Georgeta Vrinceanu, iar fotografiile de Mihail Vitriuc in labora-·
torul Muzeului judeţean Vaslui.

LES PRINCIPAUX R:ESULTATS
OES FOUILLES ARCH:EOLOGIQUES
DE VASLUI - LES COURS
PRINCIERES
R€SUM€
Les Iouilles archeologiques effectuees a Vaslui
en 1979 (fig. 1) dans· la but de rechercher les vestiges de l'epoque d'€tlenne le Grand, ont abouti
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la decouverte des importants materlaux datant
de la deuxieme moitic de XV-e siecle.
En meme temps on a decouverte aussi d'impor~
tants restes de la premiere epoque de l'âge du fer.
Ainsi, de IX" siecle av.n.e. datent une sepulture
a incineration dans l'urne avec couvercle (fig. 2),
ayant des analogies dans les decouvertes de la
necropole de la meme epoque de Trifeşti.
De l'epoque feodale datent le complexe L 10,
representant les ruines du palais princlair d'!:tienne
le Grand. De l'interieur de ce palais et de ses
endroits provicnnent de nombreux fragments des
carreaux des poeles avec ou sans email, avec des
ornements tres varies. Ainsi, on a remarque les
carreaux des poeles avec des ornements geometriques (fig. 4/3, 5/2), floraux et vegetaux (fig. 3, 4/4),
zoomorphes (fig. 4/5, 5/1, 7 /1), anthropomorphes
(fig. 6/2, 7/2) et composites (fig. 4/1, 6 ; fig. 5/3-4,
6/1). On peut considerer quelques-uns de ces carreaux des poeles comme uniques dans l'art decoratif des interieurs de la deuxieme moitie dll
XV" sieele de la Moldavie.

EXPLICATION DES FJGURES

Fig. 1. Vaslui-Les Cuurs Princieres. Plan des
fouilles archeologiques : 1 fouilles . des annees
1958-1959 ; 2 taluses des annees 1959-1961 et 1979 ;
3 fouilles des annees 1976-1979 ; 4 sepultures ă inCineration de la premiere epoque du fer ; 5 sepulture ă incineration de la deuxieme epoque du
fer; 6 habitation de la premiere moith~ du xv·
siecle ; 7 murs en pierre du xv• siecle ; 8 fours a
chaux du XV • siecle; 9 pavage en pierre du XV •
siecle ; 10 fosse du XVI • siecle ; 11 fosse du XVII •
siecle ; 12 mur demoli ; 13 maisons exlstentes ; 14
maisons demolces.
Fig. 2. Vaslui-Les Cours Princieres. Ceramique
de la premiere epoque du fer : 1-2', 4-5 vase-urne
'3, 6 ecuelle-couvercle.
Fig. 3. Vaslui-Les Cours Princieres. Ceramique
decorative du XV • siecle.
Fig. 4. Vaslui-Les Cours Princieres. Ceramique
decorative du XV • siecle.
Fig. 5. Vaslui-Les Cours Princieres. Ceramique
decorative du xv· siecle.
F.ig. 6. Vaslui-Les Cours Princieres. Ceramique
dt'>coratiV<' du XV! siecle.
Fig. 7. Vaslui-Les Cours Princieres. Ceramique
decorative du xv• siecle.
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Săpăturile

arheologice
de la Dealul Paiului-Vaslui

In hotamica dată de llia..<? Alexandru Vod::
la 29 mai 1668 lui Postolache mare paharnic
apare pomenit pentru prima dată .,'incepă
tura hotarului, să înceapă din Ce!tăţuile· l.a
vale prin pădure pînă la marginea pădudi..." 1•
In acellaşi an în 17 iunie sint strînşi "tîrgoveţii oameni buni şi bătl"ini" din Vaslui care
stabilesc hotarele moşiei Tătămşi pomenindu-se din nou ,.din Cetăţuie la vale prin p{ldure pînă la Fîntîna Corni'', făcîndu-se ocolul moşiei se ajunge din nou la acelaşi punct
.,de acolo tot pe dealul Racovei, pîni.!. la Cetăţuie unde sînt doi stHpi" 1.
In anul 1691 Constantin Cantemir întdreşte dania asupra moşiei Tătăt·~i postelnicului S. Mi[escu, :în hotarele alese de llie
Sturza StolniC'll şi Gavril Costachi să.rdat·,
pomenindu-se de .,stîlpul din Cetăţuie 1:1. vaile
prin. pădure pin la fîntîna Comii" 3 . Documentele din anii 1693", 1696/' 1725 1;, 1757;
pomenesc mereu de locul Cetăţuie cu ocazia diverselor întăriri de 'danii. In anu~ 17fiO'
apare pentru ultima dată în documentele \·asluiene denumirea acestui punct de pe dealul
Pai ului.
Avînd în vedere cele enumet"ate mai su.-..
se poate preciza existenţa în conştiint..a locuitorid.or de pe aceste meleagut·i a te11:menulu~
de Cetăţuie, loc int[nit unde probabil s-:.1u
dat bătălii s.au a fost un punct stt·ategic de
supraveghere a drumului care venea la
Vaslui.
Un rol import81Ilt l-a jucat Dealul Paiuiui,
puncbuJ .,La Cetăţuie" [n timpul bă.t<:Hiei de
la Vasl-ui din "10 ianuarie 1475. Probabi,l câ
aici s-a instalat un punct de supraveghere a
întregii văi ca şi a .,drumului cel mare" c,u·e
trecea la acea vreme pe următorul tt·aseu :
., ... şi pe Birlald în jos pînă 'in gura pîtiului
Telejnei şi apoi peste B~rlad, în malul Birladului, la movitLa săpat<.\ : de acolo peste
drumul cel mare la dea1 ... "! 1, după oum s.e
specifică în ho.tarnica din 15 octombr·ie 1491.
Drumul mare trecea prin urmare pe malul
sting al riulrui BirLad, in imediata lui apro-

pie:re. Acelaşi lucru este susţinut şi i:1 docL:mentul din 1668 cind se înregistreazc"1 ele ase--:
menea că .,drumul mare" h·ecea pe b răs<:\
Ii.t de liul Bîrlaţl, in felul următor " .. .la
vale... la Fîntîna Comii şi de acolo peste şe:;
pînă la Grlndul Călugăriţelor şi de acOilo .pin~i
la Podrul Hatmanului, peste Bîrlad pin:( la
drumul mare" 10 .
Dealtfel despre punctul ,.La Cet~lţuia" în
lucrările ele speci·alitate se menţioneaz;\ CC:t ;_u·
fi o fortificaţie hallstattiană nicidecum o fortificaţie medieval[t1l .
Staţi unea cercetat[r se află la altitudinea
de 2fl7 m pe un platou situat la sud-vest de
oeaşul
Vaslui, avind o vizibilitate de
aproape 20 de km de jur-imprejur (fig. 1).
Dealul Paiului este apărat din trei părţi
natural, iilr in partea expusă s~a ridicat un
val de pămînt mult aplatizat din cauza lucr;\rilor agricole.

Stratigrafia

şi

cnmolr1gia

staţiunii

A fost tra<;at un şanţ in lungime de
155/1,50 m care a secţionat intregul platou
de la nord la vest stabilindu-"e următoarea
s.tmtigrafie : Dealu[ Paiului este construit
dintr-un sol negru deosebit de d11r : sub acest
strat urmează un sol ga:lben-cenuşos iar tdtimul nivel este comptL<; dintr-o m'gil[r calcamasă (secţiunea 1). Sub lentila de pirmînt
calca!·os s-au de~coperit pietre arse iar pe o
lungime de 14 m, pămiint ars făni nici o uem[t
mate1ială, probabil rezultat al unui mare incendiu. Valul propriu-zis (azi mult aplatizat) are înălţimea maximă de 2,50 m şi lă
ţimea de aproximativ 15 m, cît I;!Ste lirţimea
platoului. La barz.a valului, pentru a fi con'iolildat şi pentn:u a se putea st.abi[i mai bine
păm[ntul, s-au aşezat pietre, de obicei în picioare, cu dilm·ensiuni vati•abille de la 0,300,70 m (fig. 5). Pietrele găsite sânt deosebit
de grele purtind urme de arsură ceea ce ne
detennină să credem într-o pietii.lfic-are a lor,
de unde şi greutatea. Datarea fortificaţiei a
fost asigurată plin descoperirea cet-ami,eii de-
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e-

Fig. 1. Dealul Paiului-Vaslui.

comte cu rotiţa e<u linii puţin obJice, ad~n
cite, a cernmicii decorate pe buză ou brf1duţi
şi a ceramicii cenuşii decorate cu şanţuri odzontaile.

Planul

săpăturilor

Să~turile din campal11ia 1979 s-au efec. tuart pe platnui numit Cetăţuia de pe Dealul
Paiului la sud-vest de oreşul Vas[ui. S-a tra-

Amplasare<~ staţiunii

~a1

cercetwte.

un şanţ in lungime de 155/1,50 m care
a secţionat platoul de la cote< cea mai înaltă
de 2fi7 m obţinindu-se la metrul 155 o diiferenţă de 3 metri (fig. 2).
In dreptul meltril?r 9,52 şi 77 au apărut
gropi de formă aproape pătrată de· 1,40/150
.<;oi in adîncime de 0,60 sub soJ.ul actuaJ. In
dreptul metruJui 45 au apărut ila adincimea
de 0,70 m pornind de la 0,40 direct pe l!Utul
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Pig. 4. Dealul Paiului-Vaslui.

Ceramică

din

aşezare.

Fig. 5. Dealul Pai ului-Vaslui. Pietre folosite la baza

valului.
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galben pietre de rîu cu m·me puterni.ce de
arsură fără a putea pină in prez,ent să stabilim folosinţa lor.
De la metrul 90 pîn ă ia metn1l 109 sub
stratul de păm înt negru apare în grosime
aprorima:tivă de 0,50 m pămînt galben pigmentat cu awsură avind derle\':Qlbt o lentiV\ de
păminrt ars plină la rplietrifioac:-e, dar fă ră a
surprinde' pe secţiunea de 1,50 m nici o urmă
matJeriallă. Vail.iui propriu-zis înoepe din dreptul met!:ruilui 107 care are oa primă lentilă de
pămînt uatimuil. start de la baza secţiunii, · ar-

gHa gaJlbenă nisi!IJOal'ă. Pen tr 1 6onsolidarea
valului şi pentru a se impiedi!ca fuga pămîn
tului s-au folosit pietre mffii de la 0,300,70 m puse lin pkioar e (fi.g. 5, fig. 6, b,
fig. 7, a). Val'U'l este in p re-zent mult aplatizat din ca;uza luc1· ărH or agti.co'le.
Pe cota cea ma~ înallt:'i a platoului (fig. 7 b)
au fost trasate h;ei car.;ert.e de 5/1,50 m unde
s-a descoperit o 000c'1Jl1iieă de uz comun din
pa Ul roşie fără decor (fig. 2 a), une1e fragmente din pastă roşie cu deco[" din linii uşor
înc:linate spre stînga, într-o bentiţă a cărei
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loare roşie, executată dintr- pa.;;tă poroasă ;
vasele au buza mult tra să în a[ru·ă (îngus tîndu-se sp r e margine) şi prezintă pe toată
lăţimea sa un 'd ecor în brăduţ (fig. 3 a, b, c).
Tot în această categorie ceramică e încadrează şi va<,ele cu buza realizată printr-o
îngro şare a marginii din pre interior. Este de
menţionat ă ambele tipuJ·i de vase au buza
uşor inclinata spre interior. Ceramica cenuşie, exec utat~~ dintr-o pao;;t<.i. poroa ă, cu decor·
din şănţuiri orizontale reprezintă o altă categori e.
Cer mica roşie, cu decor din linii puţin înd inate în bandă, îşi găseşte analogii în să
păturile efe tuate la Suceava, Vaslui 12 ; pentru cea de a doua categorie singu rele analogii
cunoc;cute ele noi pîn ă în prezent sînt din
Cehia şi 1\101·avia, p e vru-e ele tip c:.ildăruşJ
din secolul XV13 . Cerami că
em.t')L cu a .
pect poros, cu de'cor din şănţuiri orizontale
:-a găsit la Suceava.
Pe baza cerce ·"rilor întreprime în 1979 pe
.,Dealul Paiului", în punctul numit "Cetă
ţuia" , se poate formula, pentru m oment, ipot za C'i în acest loc a existat o f o r·titficaţie cu
val de pămînt. În acest stadiu a~ cercetărilor
nu se p ate stabili cu p1·ecizie nici perio•ada
cind a fost cons truită ş i n:id timpul cît a
funcţionat.

NOTE
1 Gh. Ghibăne cu, Vasluiul, sL!Ldii
la'ji, 1926, p. 95.

Fig. 7. De elu l Pai ului- V&lui. Valul

Aşeziit·ii.

Jăţime vruiază de la un va-s la altul (fig. 2 b, c)
şi cru·e au sub ea o serie de şănţuiri m·izon-

tale. O

altă

categorie

ceramică

este de cu-

şi

documente,

1 Ibidem, p. 96.
:: Ibid em, p. 99.
4 Ibidem, p. 102-103.
-, Ibidem, p. 107-109.
t: Ibid em, p. 131.
' Ibid em, p. 145.
x ibid em, p . 146.
u Documente privind istoria României, seria A ;
Mo ldova, veacul al XV-lea. II, p. 167.
JO Gh. Ghibănes c u, Surete ş i izvoade, XV, p. 94,
95. 96, 110, 137-138.
Il Constantin Cihodaru, Topografia luptei de la
Vaslui, in Vaslui. .)tefan cel Mare, 1475, Vaslui,
1975, p . 35-86.
1
~ Mircea D . Matei, Contribuţii arheologice la istoria o raşului Suceava, Bucw·eşti, 1963, p. 146-148,
Al. Andronic, R. Popescu, Un cuptor de olar, sec.
XV descoperit la Vaslui (sub tipar).
1:1 V.
Nekuda, K. Rei chertova, Stredoveka v
Cechâch a na Morave. Brno, 1968, fig. 97/3a, p. 236.
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arheologice în aşezările
rurale medievale de la Borniş

Cercetări

(om. Dragomiretti, jud. Neamt (secolele XV-XVII)

Prin valorificarea rezultatellor c>bţinute în
urma săpături\lor arheologice e!footuate în
aşezări ~urale medievale, cunoştinţele referitoare la unele aspa::te din vitaţa acestora au
fost subsrtanţiaJ imbogăţite. Cu toate acestea,
cmumite zone ale Mo!l.dovei, cum ar fi cea a
Neamţului, de pildă, nJU au beneficiat de cercetări arheologice de amploare, fapt ce ne-a
determinat, printre altele, să întreprindem
săpături în a.şezările rural:e medieNail.e de la
Bomiş, rom. Dragomireşti, jud. Neamţ.
Pe terirtoriu[ satului1 Bomi~ au. lfost depistate prin cercetări de suprafaţă trei a.<?ezări
rurale medievale, care alU fost identificate,
pe baza datelor certe din documenJtelle de cancelarie şi a toponimiei existente, cu Negoe~Şti,
Măleşti şi Obirşia1 • ln toarte cede trei sate medievale au fost 'întreprinse săpătwi C!l'hoologice, de proporţii reduse în cazul Măief?tilor
şi Obîrşiei, şi mult mai ample in smştea NegoeştăJor2.

In vara anului 1979 săpăturile arheologice
s-au concentrat, îndeosebi, în aşezarea Negoeşti, la Măl~ti fimd e!fec1lualt doar un simplu S>Ondaj.
In cele ce urmeaz..'i. prezentăm principaJele
rezultate ale cercetărilor întreprinse 'in a.şe
zălile medievale Negoef?ti şi Măleşti.
I. Aşezarea feudală Negoeşti, situată la
circa 1 000-1 200 ·m· sud-vest de vatra actuală a satului Borniş, este amplasată pe o te-rasă joasă, mărginită spre vest de un fir de
apă, ce· a dat zonei mlă.şti.noru;e din apropiere
numele de V ail.ea Nea.:,oră. Locul pe care s-au
desfăşurat cercetă1ile este, cunoscut actuall.mente sub nume[e de "SHişte".
In campania din anul1979 ~ezarea medievală a fost cercetată prin 3 secţhmi, cu lungimi cuprinse. între 30 şi 115 m şi cu lăţimea
de 1 m, mientate perpendicunm· ~ pantele
terasei, pe direcţia ENE 1350°/00---VSV
4850°/00. In funcţie de comple.:'{e\l.e interceptate pe traiectul şanţurilor au fost făcute
lărgirHe neces.are, casetele avind urmărtoarel:e
dimensiun.i : 2 m X 2,50 m, 3,50 m X 4,00 m,

4,00 mx5,80 m, 4,00·mX1,50 m, 3,50 mx
X3,00 m ~i 3,50 mX1,50 m. Ca urmare a
cercetărilor întreprinse, suPJ,·afaţa totală investiga.tă a fost de peste 400 m2.
Săpături!te au permis precizări pdvi.nd situaţia stlratigmfică din zona cercetată şi, în
a-ceil:aşi timp, au confirmat constatăriJe staBilite anterior.
Stratigrafia suprafeţei inv,esti.gate se prezintc'i. astfel : după solul arabil, cu o 'grosime
medie de 0,20--0,25 m, urmează un sol negru-mazaroo de circa 0,20-0,45 m, care
conţine
resturi de ~ocuire din secolele
XVI-XVII. Sub acesta din urmă se oh.'>el"Vă
o deplllnere de culoare C€'Iluşie, cu o gTOSime
de 0,25--0,30 m, corespunză:tbare nivehll<ui
de Jocuire din secolell.e XIV-XV.
Pe ll.ingă materialeil.e feudale din secolele
XIV-XVII, 'in zona nord-estică a1 aşezării
s-au semnailat şi resburi de locuire, destu! de
spa.rad:ice, elin secolele IV-V e.n. Acestea nu
constituie însă, in zona cercetată, un nirveil. arheoilogic distinct, e!le frlnd antrenate atît· in
stratul vegeta,il, cit şi in depunerill.e feudale.
ln vara anului 1979 au fost descoperite
cinci locuinţe, două cuptoare şi o groapă cu
resturi menajere, care au fost numerotate in·
ordinea dlescoperirii lo!r (fig. 1) ..
Cercetf1rhle din anuJ acesta intc'i.resc une[e
afirmaţii exprimate anterior în legătură cu
dispoziţia locuinţelor [n catl:rul aşezării. Ca
şi in anii precedenţi, lOCJUinţele S'inrt grupate,
OC'llpînd zonele tera.sate naturali. da1orită Configuraţiei terenuhti. De a-;emenea, prin cercet;'irile recente se c0111finnă şi aceJ.e obse<rvaţ.ii potrivit cărora locuinţele nu sint amplasate niciodată pe pante, ci numai în zonele tera.sate natn.troJ.
Locui.nţa XII este u:n semibordei de formă
rectangularit, cu laturile de 2,20 X 2,45 m.
Podeaua., constitr:.tită elin. solul nat'Ural, se afla
la adincimea de 1,20 m faţă de ni•velu1 actu.ail
al solului şi nu prezenta denivelări. In colţul
de nord-e;t al locuinţei se afla vatra., construită direct pe podeaua din lut Mtătorit.
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/
F)g. 1. Borniş-."Silişte" .. Planul săpăturilor din 1979.

Ea era dispusă aproape :în diagonaJă faţă de,
orientarea 1locuinţei şi prezenta un contur neregulat, cu dimensiunile de circa 1,00 X 1,20 m.
Pe două din laturile Jooillnţei au fost ~izate
urmele a. două gropi de Ja parii ce , usţinea11.1
acopetti.şu~ şi pereţii.

In interioru'l semibordei~tllui s-au găsit îndeosebi fragmente ce1·amţce (fig. 4/1-4, 6, 9),
un V&; întregibil (fig. 4/5), oase de anianail.e,
lipituri.arse, pre~cum şi citeva olbieclte de fier.
Intre acestea din urmă menţionăm cîteva
cuie şi un mînel' torskmat, ca~re provine, probabil., de la un cuţit de1pielărie. In. mod deosebit se remarcă un ouţit, cu lama aproape
dreapt<'i, a~nd: plă e~eJe de lemn prinse de
mîner prin nituri swbţiri. Mîneru[ prerzintă la

;fig."'. ?· )?orniş-,!~ilişte~: C,omplexe din s~colul. al
XY-lea ;, 1' locumţa XIV; 2 cuptbarele nr . . 6 ŞI ·7.

unul din capete o şaibă de aramă, în fonnă
de solz ~fig. 3/6). Exemplare' asemănătoare,
datînd din perioada cuprinsă mtre sd'irşitul
secoluaui aa XIII-lea şi cea de-a doua jumă
tate a secolului al XV-iea, au fost descoperite
şi [n aate aşeză1i, între care amintim doar i>e
a.celea de la Luncat-Doroho!i.tl, Coconi" şi
•••
Baia 5.
Pe' ·baza ml1:llteria[elor descoperite locuinţa
poate fi înaad.retă crano[ogic la sfîrşi.tuJ secolului al XV-lea, nefiind eXJOlrus ca dăinui
rea ei să se prelungească şi in primele decenii
aile secol'Uilui următor.
Locuinţa III. In imediata apropiere a locuinţei descrisă anterior a fos.il ·depistat un alt
. emiibordei, de acelaşi tip. Adincit în pămint
cu circa 0,65 m faţă de ni:ve1u!l actua[ al solulllli, acesta era tot ele formă rec:tanguJară,
cu colţurile mult rotunjite şi latU'rHe de
2,00 mx 2,80 m. Podeaua, simplu bătătorită,
nu prezenta nici cele mai sU.a!be dovezi că ar
fi fost lutuită. In colţul sud-vestic al locuinţei se afla vatra, de formă rootanguJară, care
era cllistrusă în mare~ parte. Distrugerea locuinţei, ca şi a vetrei dealtife!l, s-a protlus, probabil, înainte de construirea lOC'Ui111ţei XII. In
favoarea acestei ipoteze pledeia.ză alt!ît ma.t~
1iailele descoperite în locuinţe, cît şi mica distanţă ce le despwte.
In ceea ce priiV~te vatra aoestei locuinţe,
s-a observat că ea a fosrt amenatlată pe umplutura unei gropi, 'în interront1 căreia s-a
constatat existenţa unui pat de 1ut purtat,
pigmentat ou cenuşă.
Inventarul locuinţei, destul de sărac, constă in fragmente ceramice (f~g. 4/7-13), caa.·e
nu au permis reconsti1Juirea nici unui vas în
intregime, un cuţit (fig. 3/5) şi o plăcuţă (ţe
.aramă, O!'!lamentată cu şiruri de linii obtite,
incizate. ·
·
Ca · şi în cazul locuinţei XII, datarea este
asigurată. numai de mc:11t~rialul cer-amic descoperit, care pa-alte fi incadrat la mijlocul s~
rolului al .XV-'lea. · Această înc adrare este
susţinută şi de obs.ervăt;iiJe S•t rlatigraiice, care
subain iază antedoritafe.a acesteia fată de locuinţa XII, facHi:tlînd .. astfe1 plooareă . ei cronologică într-o· perioardă imediat. apropiată_.
·· · Lqcuinţa XIV. Sub ~ocuinţa. XIII .s-a descoperit o aJta, distrUs~ parţial de construcţia
· ·.. :
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de deasupra sa. De aceeaşi formă cu locuinţa
suprapus<\ ea avea laturi~e de 2,00 X 2,50 m.
ln partea sa nordic<\ ea prezenta o uşoară deviere a laturii faţă de locuinţa ce o suprapunea. Vatra, în mare parte tlistrus{t, era de
formă aproape ovală şi avea dimensiunile de
0,70 X 0,80 m. Construită direct pe podea, vatra se afla di.,pusă în colţul sud-vestic al locuinţei, la adîncimea de 1,60 m de la nivelu.l
actual al solului (fig. 2/1).
Pe podea au fost găsite foarte puţine fragment ceramice, care nu ofer[\ criterii precise de datare. Cu toate că matedalul cet·amic e'ite în mare parte nesemnificativ, cortsiderăm totuşi că loC'Uinţa poate data de la
începutul secolului al XV -lea.
Locuintele XV si XVI. La circa 55 m sudYest de grupul d~ locuinţe analizat mai sus
au fost descoperite alte două, ambele fiind
de tipul semibordeielor.
Locuinta XV se afla adîncit~\ l'a circa
0,80 m f~ţă de nivelul actual de călcare şi
avea laturile de aproximativ 2,00 X 2,40 m.
Pe una din laturile sC!l.IY'te ale sa~e. în partea
de sud-vest, a fost construită vatra, direct pe
pămîntul galben nepurtat, fără vreo amenajare specială. Ea suprapunea parţial, la numai 10 cm adîncime, o altă vatră, distrus{t
aproape în întregime ca şi locuinţa XVI, c<-treiia i-a aparţinut.
Inventaru[ locuinţei XV se compunea mai
ales din ceramică (fig. 4/14-16) şi din dteva
obiecte de fier : cuie, o săgeată ou petluncul
de prindere (fig. 3/1) şi o pi~<1, care provine,
probalbi·l, de la o căruţă.
In ceea ce priveşte datarea locuinţei,
aceac;taJ apru·ţine secoLului al XVII-lea, fiiră
a se putea preciza, deocamdată, oo mai mUJlt~'t
exactdtate încadrarea sa cronologi~ă.
In cazul locuinţei XVI, puţin~le fragmente ceramice, datind din secolul al XV-lea,
nu oferă indicii mai precise de datare.
Cuptoarele 6 şi 7. ln preajma locuinţelo~·
XV şi XVI au fost descoperite şi două cuptoare, dintre care umrl aproape în întregime
distrus (fig. 2/2). Cupto'Y'ul mai bine păstrat
era format din două camere, fiecaa.·e din ele
avînd dilmensiunile de 1,06X1,10 m şi, respectiv, 1,02X 1,18 m. Ce\le două camere a:u
fost amenajate prin săparea unor gropi in
pămîntul viu, acestea din urmă aJVind în plan
forma unor potcoave. O dată săpate gropile
oe delimitau conturul interior, au fost ritlicaţi pereţii cuptorului, realizaţi din lut amestecat cu paie şi pleavă. Pentl"U construirea
pereţilor se folosea un coifraj din lemn, o dovadă in acest sens fiiru::J. amprentele lăsate de
nJUiele1e cioplite pe faţa in:tetioară a pereţi
lor. Arcuiţi către interior, pereţii avearu o
grosime medie de numai 2-3 cm şi erau puternic inroşiţi din cauza repetatelor arderi.
Atit în umplutura cuptorului, cit şi pe vetrele interioare ale acestuia au fost găsite

oase de animale, bucăţi din bolta pr<:ibuşită
şi resturi ceramice care datează complexul in
a doua jumătate a secolului al XV-lea.
Groapa nr. 3. Singura groapă cu resturi
menajere depistată in vara anu[ui 1979 se
afla la circa 30 m distanţl1 de cele două cuptoare mai sus descrise. Ea. era de fonna
aproape rotundă, cu diametnrl de 0,80 m şi
a fost săpată de la nivelul care conţine fragmente ceramice elin secolele XIV-XV.
La inventarul deja amintilt, pro\'enit elin
complexele descoperite, adăugăm şi alte
piese, între care menţion{tm : o lam[\ <le cuţit,
fragmentară
(fig. 3/4), o cataram<1
(fig. 3/3) şi un inel ele aramă, argintat
(fig. 3/2).
Ceramica, datînd din secolul al XV -lea şi
de l'a începutul secolului următor, este lucrată în întregime la roata cu turaţie rapid<i.
Din punct de vedere al m'del"ii se cnnstatit
prezenţa celor două grupe bine distincte, care
permit clasificarea cen1micii în arst'1 oxidant
şi reducător. De asemenea, ceea ce se t·emarcă de la bun început este faptul c;-1.
în
complexe'le cercetate, ceramka roşie apa1·e
într-un procentaj mult mai ridicat deeit cea
cenuşie, ea reprezentînd mai mult de 2/3 din
totalul materialului ceralmic.
1n ceea ce privef?te pasta din cat·e au foS't
lucrate vase1e, ambele grupe ce1.·amice prezintă cele două categorii CUIIloscute. Astfe-l,
categmia cea mai numeroasă o constituie cerarnica lucrată dintr-o pastă bine frămîn
tată, omogenă, avind în compoziţie ca degresant nisip cu bobul mijlociu şi mare ; la. unele
exemplare se pot observa in compoziţia. pa.<;tei şi mici firişoare de mică. Vasele au pereţii
subţili (4-6 mm), iaii" aspectul suprafeţelor
este zgrunţuros. Cea de-a doua categorie, slab
reprezentată, se caracterizează printr-o pastă
de foarte bună calitate, avînd ca degresant
ni~ipul fin cernut, din care oauză va'ieile au
suprafeţele netede.
Din analiza ceramicii se poate desprinde şi
constatarea potrivit căreia o trăsătură caracteristică a acesteia este mica dive<rsitate
a
formelor. Ca urmare a acestui fapt, în repertoriul formelor se înscriu numai borcaae
(fig. 4/2-4, 7-8), oale cu toartă, căni (fig. 4/1,
5-6, 10, 12-13) şi capace (fig. 4/9, 11).
Decorarea vaselor este destul de simplă şi
constă, in genere, în benzi de caneluri sau
incizii, paraJ.eile şi ori'ZOn1lalie, plasate, de regulă, pe zona cen trailă a vaselor ('umăr sau
maximum de rotunjire). Pe lîngă decorul
amintit, se întîlneşte şi ·acela format din linli
in val (fig. 4/5) sau din a1veole striate, dispuse sub buza vasului.
In cadrul ceramicii din aceas1lă vreme,
unelle forme de vase găsesc asemănat·i în num.eroase descoperiri ceramice din di:ferilte
zone aJ.e Moldovei. In acest sens, o serie de
materlale ceramire desco.pei'ite in mediul ru-
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Ceramică descoperită

in locuinţe : 1--6, 9 locuinţa XII ; 8, 10-13
XIII ; 14-16 locuinţa XV. ·

Brăşăuţi6, Hlincea-Iaşi, 7 Băicen.ill şi LiNeamţ1° Baiau

sau urban la Pia·tra

~p2 şi Suceav~ prezintă sim~dini c~

cernmica găsittă la Negoeşti.
Cerami.ca din secolul al XVII-ilea este lucrată dintr-o pastă bine fr-.dmintată, cu nisipul
uniform repartizat. VI8Sell.e au suprafeţele as-

locuinţa

pre, deşi au fost netezite inainte de ardere
cu o zeamă de lut. Din punct de vedere al
pastei se constată prezenţa a două grupe :
ceramica roşie şi cea lucrată din pastă albă
(caolin). La ambele grupe ceramice arderea
este un.ifonnă şi comple:tlă. Ca forme se intilnesc cănile şi oalele cu toartă. Ornamen-
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tarea vaselor se reduce de obi.cei la in.dzii,
dispuse pe umăr sau pe buza v.asmui (figA/3).
Rareori se intHneşte şi decorul format din linii vălurite, incizate (fig. 4/15-16).
D~i ceramica descoperită La Negoeşti cunoaşte o gamă destul de eestinsă de forme,
calitatea şi tehnica de execuţie a a.c:e;teia dovedesc indeminare in practica olări.Mui.
Această constatare nu este deloc sw·prinză
toa.re dacă avem în vede1·e că locuitorii a.cşe-
zării oomercializau pe piaţa tîrgurilor şi oraşelor din Moldova o parte din produsele de
olă.J.ie realizate în cadrua comunităţii rw·.al.e
de aiciH. Actul prin care la 13 martie 14B6 se
sculbea.u de vam[l şi "oalele", incluse între numeroasele mărfuri comerci·ali-zate de neg~
teni, rprobeaz<c"1 cu prisosinţ\ faptul că, in
acea vreme, produsele de ou\rie depă.~au cu
mult necesităţile sătenilor.
Cu toate di investigaţiile arheola<Jtce diJn
vara anu[ui 1979 au adus o serie de- date noi
referitoare la tipurile de locuinţe, la Jdispoziţia acestora în cadrul aşezării, la meşteşu
gul olă1itul.ui etc. ele nu permit înc-J. aprecieri mai largi, care s<"1 conducă la crearea
unei imagini cit ma:l reale a9Upra comunităţii
rm·ale de la Negoe.şti. Ceecetări!le viitoa.ee,
care vor avea in veda:e nu numai ;;1şezarea,
dar şi cimitirul acesteia, vor facilita, fărc_\ îndoială, prin noile mărturii obţinute o cit mai
bună cunoaştere a vieţii propriu-zise a satu~ui medieval.
II. Aşezarea feudală Măleşti se află situată la circa 1 km nard-est de satul Born~.
pe locul care poartă şi astăzi acelaşi nume.
Ea a fost depistată prin cercetări de supmfaţă în anul 1976, după care, în anul 1978 a
fost intreprins primul sonrlaj 15. Ca unnare a
rezultatelor promiţătoare din primul an, cercetările au fost continuate şi [n toamna anului 1979, cind s-a tra!;at o ~ecţiune de 80 m
lungime şi 1,50 m lăţime. Pe lungimea şan
ţului anJ. fost dezvelit.e parţial patru locuinţe, f
dintre care una aparţine secolului al XV -lea,
iar celelalte trei secoJ.elor III-II î.e.n.
Deşi locuinţele nu au fost cercetate în intregime, materialele defiC'Operite prezintă o
important[~ aparte. In primllll rînd, e•Le atestă,
pe ac·est. loc, existemţa unei aşezăli dacice.
Datarea acestei aşezări, faciJitat<\ de bogatul
material cetami:c dacic, la rore se adaugă
acelea de tirp bastarnic, este asigurată şi de
desooperil·ea UIIlei mănuşi de amforă rhod:iană ştampilată. In ceoo ce priveşte ~ezarea
feudală, unele descopedri ceramice permit
apreci~ aşupra vechimii acesteia, Măleştii
existind cu cel puţin o jumătate de veac inai.TI.te de prima lor atestare dOC1.lntenta.ră1 fi.
73 -
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NOTE
t ln anul 1978 au fost efectuate două sondaje
in aşezările rurale Măleşti şi Obîrşia, cu care
prilej au fost dezvelite patru locuinţe şi o groapă
cu resturi menajere, datind din secolele XIV-XVII.
2 In siliştea Negoeştilor au fost întreprinse să
pătUii incepind din anul 1972, după care cercetă
rile au continuat, cu o întrerupere in anul 1978,
pînă in anul 1979. Pe parcursul acestor ani au fost
descoperite mai multe complexe feudale, între care
11 locuinţe, 5 cuptoare şi două gropi cu resturi
menajere.
3 Dan Gh., Teodor, Eug. Neamţu, V. Spinei,
ArhMold, 6, 1969, p. 191, fig. 3/1.
'• N. Constantinescu. Coconi. Un sat din Cîmpia
Română

in epoca lui Mircea cel
1972, p. 92, pl. 7/5,

:, Eug.

Neam~u.

V.

Neamţu, ~t.

Bătrîn, Bucureşti,

Cheptea, ASUia5i,

21. 1975, p. 20, fig. 5/8.
1
; V. Spinei, D. Monah, Materiale, 10, 1973, p. 270,
fig. 6/6-B.
; M. Petrescu-Dimboviţa şi colab., SCIV, 6,
1955, 3-4, p. ti98-699, fig. 10/1, 3-6.
~ R. Popovici-Baltă 1 ArhMold, 8, 1975, p. 302-:JO:J,
fig. 4/1, 2, 4 ; 5/6 ; 8/5, 8 ; 9/2, 4, 7.
u M. D. Matei, E. I. Emandi, Suceava - Anuarul muzeului judeţean, 4, 1978, p. 229, fig. 4/4-5,
8, 10.
10 SCIV, 6, 1955, 3-4, p. 83(}, fig. 9 ; 11/1.
It Informaţie Stela Cheptea.
12 Al. Andronic, Eug. Neamţu,

M. Dinu, Dada,
N.S .. 14, 1970, p. 356-:162, fig. 13/2-3, i, 13-14.
t:: El. Busuioc, Ceramica de uz comun nesmăl
ţuită din Moldova (secolul al XIV-lea pînă la mijlocul secolului al XVI-lea), Bucureşti, 1975, fig.
30/10; 43/8; 47/3-4; 59/1-3.
"' DSH, A, II. p. 189-190.
t:; In anul 1978 au fost cercetate două locuinţe

feudale de tipul celor semiingropate in sol, dintre
care una este datată cu o monedii de la Alexandru cel Bun.
16

DIH. A, 1, p. 353-354.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
DANS LES HABITATS RURAUX
MOYENAGEUX DE BORNIŞ,
COM. DE DRAGOMIREŞTI,
DEP. DE NEAMŢ (XVc -XVIIe SIECLES)
R€SUM€
Durant l'<'t<' 1979 on a continue les fouilles ardans les ha!Jitats ruraux moyenâgeux
de Negoe.)ti et de Măleşti, situes â present sur le
territoin· du village dl' Borniş, com. de Dragomit·eşti. dep. de Neamţ. DC.pistes anterieurement par
suite dt-s recherches en surface entreprises dans
les lieux appeles aujourd'hui "Silişte" et ,.Mă
!eşti". les deux villages feodaux ont ete identifies
cornme tels sur la base des donnees certaines
fournies par les documents de chancellerie et la
toponymie existente.
1. Habitat feodal de Negoeşti. A l'endroit appelc
,.Silişte" on a decouvert cinq habitations, deux
fours et une fosse il. restes rnenagers (fig. 1, 2).
Les habitations sont groupees, occupant des zones naturellement terrassees et appartiennent au
type d'habitation a demi enterees dans le sol.
Sur la base des materiels deeouvertes ă l'int~
rieur des habitations, surtout la ceramique, les
complexes d'habitations ont pu etre encadres,
chronologiquement comrne suit : habitation XII-îin
tiH~ologiques
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du xv• siecle-premieres decennies du siecle suivant; habitation XIII - milieu du XV" siecle;
habitation XIV-XV[!"
siecle et habitation
XVI-XV" siecle, ces deux demieres n'offrant pas
des criteres plus precis de• datation.
L'inventaire des habitations, as,sez pauvre, comprend des objes d'usage menager, parmi lesquels
nous rappelons des couteaux (fig. 3/4-6) et de
la ceramique.
La ceramique• du XV • siecle et du debut du
siecle suivant, travaillee entierement â la roue
â tour rapide, est cuite selon les methodes
de la reduction ou de l'oxydation, la couleur rouge
etant preponderante. Les deux groupes de ceramique presentent deux categories distinctes : la
ceramique d'aspect grwneleux, predominante, et la
ceramique fine â surfaces lisses, faiblement representee. Pour ce qui est de la forme, on distingue
les bocaux (fig. 4/2-4, 7-B), les pots â anse, Ies
tasses (fig. 4/1, 5-6, 10, 12-13) et les couvercles
(fig. 4/9, 11). Leur decoration est faite de bandes
de cannelures ou incisions et rarement de lignes
en vagues (fig. 4/5) ou d'alveoles striees.
La ceramique du XVII • siecle, travaillee en pâte
rouge ou en kaolin, est representee, point de vue
forme, par des vases-tasse et pot ă anse - et
presente, point de vue decoration, l'incission et
la ligne ondullee (fig. 4/3, 15-16).
:Bien que la ceramique decouverte â Negoeşti
ne conaisse qu'une gamme assez limitee de formes, sa qualite et la technique de sa fabrication
temoignent de l'habilite dans l'art de la poterie.

Cette· remarque n'est pas du tout surprenante,
compte tenu de ce que-par !'acte emmis le 13 mars
1<t66,_ les .,pots~, commercialises par les habitants
de Negoeşti sur le marche des bourgs et des villes
de Moldavie, etaient exempts de douane.
II. Habitat teodal de Măleşti. A l'endroit appele
"Măleşti~, on a entrepris un sondage, â l'occasion
duquel . on a partiellement releve quatre habitations. dont une date du xv• siecle et les trois
atitre des III .-n• siecles. av.n.e. Les fouilles presen.tent de l'importance parce qu'elles attestent
eQ ce !ieu l'existence d'un habitat dace. En meme
temps; par .certaines decouvertes ceramiques, elles
apportent de nouvelles preuves sur l'anciennete
du vl!J.age de Măleşti, fonde au moins ua demisiecle avant la date de sa premiere attestution
documentaire.
EXPI.ICATION DES FIGURES
. . Fig.. 1. Bomiş-"Silişte". Plan des fouilles effectues en 1979.
Fig. 2. Borniş-"Silişte". Ensembles du XV' siecle: 1 l•habitation XIV ; 2 fours n °8 6 et 7.
Fig. ·3. Borniş-"Silişte". Objects en fer et en
cuivre : 1 dans l'habitation XV ; 2-4 dans les
couches feodales ; 5 dans .l'habitation XIII ; 6 dans
l'habitation XII.
FJg. 4. Borniş~"Silişte". Ceramique decouverte
dans les habitations: 1-6, 9, habitation XII; 8,
1D-13 habitation XIII; 14-16 habitation XV.
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Cercetările ·de.·-la Mănăştiur
Jud. Timi'

Situată pe ma3.1Ul nordic al liiuhl.L Bega, la
E de satul Mănăştiur (jud. Timiş), în imediata apropiere ·a staţiunii de maşini agricole,
locul numit "La mănăstire" are confonnaţiJa
ovală in plan
(dita~metrele de aproximativ
50 m şi 30 m), este înCQiljurat de un şanţ
adinc astăzi de 1-2 m cu o deschidere de
10-12 m şi nu depăşeşte in nive1ment zona
înconjurătoare (fig. 1). Descoperiri intîmpllă
toa1·e de oseminte, !făcute în chiar periJmeltrul
descris, prezenţa la suprafaţa solului a unui
mare număr de cărămizi det la un vechi monument dispărut ca şi existenţa umil zid de
piatră descoperit in cursul 'llllei încercări de
săpătură arheologică
din anul 1939, toart;e.
acestea [n asociere cu corufonnaţia topografică a zonei, au determinat inceperea unoc
săpături sistematice în vara anullui 1979, me.nite să ilimpezească intrucitva rosturile isto-lice ale acestui ioc cu destule' vestigii arheo-

nuitul sol galben lipsit de urme arheologice,
care pe măsura adîncirii devine tot mai nisipos. Urmează in Q.rdine ascendenti'! un strat
de umplutură cafeniu-negru presărat cu că
rămizi, oase umane in poziţie secundară şi
rare fragmente ceramice. In tacest nivel au
fost adîncite gropi de morminte ca acelea ale
mormintelor 2 şi 9 (fig. 2, 3). La suprafaţă se
află obişnuitul strat vegetal.
Stratigrafia în carourile 6-15 este determinată de existenţa unei gropi imense, ad[ncite pînă la cota de -3,00 m de [a .suprafaţa
actuaJ.ă (fig. 5) ; limita ves·tică a gropii este
. bine rontura~tă in profil, [imita estică, cel pu. ţin partea ei superioară implicind firet;;te şi
precizarea ni~elului de la carei a fost săpată·
groapa, rămîne neclară ; in partea vestică a
profiJ.ului S-'a putut observa că groapa: a fost
săpată de la un :il.ivel apropiat de suprafaţa
actuală. Groapa se ad\inceşte IJ).in.ă ·la co:ta de
logice.
·
-3,00 m in straturi[e nisi•.poase1 a[uvionare
O primă secţiune a fost trn·saJtă şi săpată
care reprezintă soluf viru, fără urme arheo-·
în lu:il.ile arugust-septen'lbrle 1979, avind dilogice. Urmează în ordine ascendentă un
mensiunile de 70 X 1,5 m şi orientarea ap1·o-'
prim strat cafeniu-vineţiu care conţine pie-:tre mari,· că;rămizi, oac:;e umane în poziţie
ximativă V-E, cu scopul de a secţiona pe
această cale nivelele arheologice ale aceGtui
secundară, fl'agmente ceramice, strat gros de
0,30-0,80 m şi care se întinde pe întreaga
loc fortificat (fig. 1). Capătul de V al socţitmii
lungime a gropii, in secţiune. Acestuia i se
era la aproximativ 3 m E de drumul de ţaJră f
suprapun în caromi[e 7--'-9 •ale secţiunii două
care traversează azi locul "La mănăstire" in
straturi penetrate de granule de dn·bune, că
marginea sa vestică, indt·eptîndu-se spJ;"e N.
rămizi şi oase umane in poziţie secundară,
Porţiunea estică a secţiunii- ultimel•e 10 carol.ui - traversează şa:nţrul de apărare la E
ceramică, unul cafeniu,
ceiăl:aJt de nuanţă
de nucleul fortilficat, resursele în oameni ·şi
ve1-zuie. Ceramica este din specia de uz comun, nesmălţuită, gălbui:e şi cenuşie ; fragfonduri băneşti ale cercetării impiedici:ndu-ne
să adîncim săpătura şi in acest secllor pînă la
mentele mai mari sint in zon:a de la fundul
solul viu ; aici ne-am oprit la cota de adjngropii (fi·g. 9) unele fragmente sint decora:t:e
cime de -0,40-0,50 m, urmind să conticu rrinii de vopsea roşie-l'l.lgi!Ili.e care se innuăm adîncirea pînă la soluJ viu în cursul
tretaie in două se:nsuli ditferi:te, formind o
cercetărilor viitoare. Vom prezenta îh conreţea de mid pătrate. Un fund de• vas des1ruil
tinuare principalele rezultate ale săpă-turii,
de masiv păstrearză in interior o crustă groasă
de mortal·.
urmu:nd diifeiitele sectoare ou anume parti;cularităţi, identificate în secţiunea I-a.
La limita acestor nivele se observă în două
locuri, in carouri-le 7 şi 8, două arsuri in situ,
Un prim şector al secţiunii a pu:tut fi idencea superioară fiind acoperită. de o lentilă de
tificat în carourile 2-5, aflate in partea vescărămidă arsi't ajunsă ,aici în poziţie socuntică a secţiunii. La baza s[tpăturii se afllă ob~-
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Fig. 2. -

Mănăştiur

dară. Subliniem prezenţa ân
umpltură, a oaselm· umane

morminrt;e preexiste!nte,
Jumătatea superioară

-

1979,

secţiunea

aceste nivele1de
provenind de la

dist~mse.

a umplutru.rii este
dintr-un sol cafeni'u-n~onJ pooetrat
de granuil.e de cărlmne, cărămizi, mortar, oase
umane seotlildBre, suprapus la. rîndul lui de
stratua. vege'tlafl. de i1a S'Uprafu~a săpătudi. In
acest strat brun -negru se a(i[ncesc o serie d.el
morminte tirzii (fig. 6) datate prin mooede
în secolul a!l XV1II-J..ela. Structura stratigrafică prezootatJă este morlilficată de intervenţia
unei gropi tirzii umplute a!pOi cu moloz, în
carouri~e 10-12 ale săpăturii.
In oorourile 13-15 situaţia strntigrafică
este determinată de prezenţa acelei~C~Şi gropi
mari amintite mai sus. Ea se adînceşte îndeosebi în peretele de sud ail. secţiunii, iar
pree.enţa a dooă grt.llpiUri de capete. umane
dis[oca.te - unn~ de trei ca.pert;e Jllali la vest
(fig. 7), rutu[ de dnuă capete mai la estt ca şi a al.tor oase umane sooundare în carouriile 13, 14, la oota de adincime de
-2,00 m, ne , dovedeşte că rod încă ne mai
aflăm în groapa de mari cfunensiuni din oarouri·l e 6-15 ale secţiunii şi care, cel puţin
în prolfiJul sudic aJ. secţiunii, ronstituie şi în
ca:rouri1e 13-15 baza săpăturii. Dauă moned.e izolate găs~te la ro·t a de a.dffndme de
formată

RĂDULESCU

1-a. Planul mormintelor 2-8.

- 1,20 m, respectiv - 1,60 m în caroul 14 al
secţiunii (vezi lista: obiect:e1.or găsite), par să
provină de la foste mormilnte distruse poate
prill1 intervenţia săpătunii pentru ' mar~
groapă tot mereu menţionată de noi. mai sus.
In carourile 12- 15 ale secţiunii au foot gă
site o serie de mOiminte ce nu depăşesc în
adfucime cota de - 1,25 m şi oare în ji\.Ullă
tatea su.dl'Că a secţiunii cel puţin, se aJd:încesc
în ump[utu.ra gropi:1 mari cu oase umane şi
monOO'e sec'Uindare, fiind deci posterioare
acesteia Nec1ară rămîne relaţia cronologică
dintre morminte şi groapa mare de distrugere
din carouriJe 13- 15 în jll.llllătatea nordi a secţiunii- nu se recunoaşte prea bine traseul marginii gropii - bănuim şi aici însă
că groapa mare de distrugere ar fi a:n.teriooră
mormintelor descoperite. Menţi0!11ăm că mor1mintele descoperite nu prezintă, mu1.te din
ele, o ord.irie anatomi·că firească, deşi oasele
apar- ordonate pe aceeaşi ori~ntallă, ceea ce·
ne-a CO!l1drus la ideea că aceste scheD.ete a..putea fi rennhumate (fig. 10). Ele nu au oferit nici un element de ill1ventalr care să le asigure o poziţie cronologică mai precisă.

In sectorul

secţiunii

cuprinse fntre carou-

rile 16-20 am descoperit vestigiile de zid ale
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Fig. 6.

Mănăştiur
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1979, secţiunea 1-a. Mormintul 23.

-

unui monument ce pwe a fi de cult, deci ail.e
unei biserici oonstl'uiitle în cărămidă şi piatră (fig. 11, 12, W). Sercţiune·a "a căzut" oblit
pe zitl.ullongitudinal srudic al monumentului,
dezveilind locuil. in caa-e· acesta, an::uindu-se,
descrie o aibsidă spre ră ări t. Porţiunea
dreaptă a zilduilui surprirnsă în secţiune a f~ t
construită in cărămidă, aire o grosime medie
de 1,10 m şi eqte păstlmrt:ă în VeJ.'licailă pe un
metru în locurile mai bine conservate (măsu
rat de la baza fundaţiei). La naşterea absidei
de răsărit se constată existen!ţa unui rost de
Fig. 8. Mănăştiur - 1979, secţiunea 1-a, Groapa
mare din carourile 6-15 văzută dinspre vest.

adosru-e iar ,zidul aibsiide[· a fost construit iin
piatră de carieQ·ă de dimensi.u ni medii şi miri
(fig. 12). Deşi rostua de adooare şi diiferenţa
materiailului de construcţie air indica o dilferenţiere fazeologică între zidul d1-ept şi absidă, dart:ele de plan şi ce1e strati.grafice nu
susţin o asemenea ipoteză (fig. 13) ; ar pute1a1
fi vor/ba de rooilizarea în piatră brută a fundia.ţiei curbate a absidiei, mai dificU de, con-·
struit în cărămildă. De ail.iminteri, un şir cl'e
cărămizi de la faţa supelrioa-ră păstrată a funrdia.ţiei de piatră a abside~ par să anunţe că

Fig. 7.

Mănăştiur

-

1979,

secţiunea

1-a, caroul

1211'13. Grup de capete secundare.

Fig. 9. Mănăştiur - 1979, secţiunea 1-a, Fund de
vas în groapa mare din carourile 6-15.
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Fig. 10. Mănăştiur - 1979, secţiunea f-a. Morminte
reînhurnate (?) lîngă zidul bisericii.

zidul aibsidei ar fi continuat în sus poat.e din
ceea ce, evident, nu ,putem şti în
mod sigur. Din d'atell~ de plan pare să fie si~
gură docomanda,tă albsetnţa absi'de,lor laterale•,
caracteristice triconcuil.ui.. Zidul longHudina:l
. udic d.escaperit al bisericii păstrea.ză riguros
orientarea înspre răsărit. Ar maii fi d~ adău
gat pentru elementele constructive ale bisericii şi găsinea unor coloane de piatră cu
mai multe faţ;ete (di.am. 18/10 cm) în groapa
tîrzie din caroul 11, care provin foarte probabil de la fosta biserică.
cărămidă,

Fig. 12.

Mănăştiur 1979, secţiunea 1-a.
ţia absidei văzută dinspre est.

Funda-

Sectontl carourilor 21-25 e<>te ma1·cat d~
a<;emenea de prezenţa unei mari gmpi cru·e
a ri'1stolit toa.tt:i straJtigralfia :imiţial.ă a zonei
(fig. 16). La bază, l<:~J aproape' -3,00 m add:ncime, se află un sol brun-negru pătruns de
cărămizi, piett~ mari de construcţie tăi,ate în~
v-o rocă dură şi fragmente ceramice de uz
comun nesmălţuite dar decorate cu motive
geometrice în reţea rea[izate întl·-o vopsea
roşie-rubinie. La un momemt dat apare în cuprinsul acestui strat gros brun-negru. gr0S
mai ales în partea lui vesti<:ă, o lentilă de

Fig. 11.

Mănăştiur

bisericii

-

văzut

1979, secţiunea 1-a. Zidul
dinspre sud-vest.

Fig. 13.
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1979,
văzut

secţi unea
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Mănăştiur

tele 18, 19

-

1979, secţiunea 1-a Morminabsida bisericii.

lîngă

oase umane răvăşite, secundare, turna "" aici
pe un nivel al gropii ce începea să fie umplută (fig. 5) ; oaseile umane ,·înt extreon ele
multie, se ~uflă toate la un loc şi p~·vvin în
chip sigur de la vechi mormint.e dinlocate de
la locua lor. Ace. tei lentile de o•ac;c umane
se undare i se suprapune un nivel verzui
avînd o compoziţi~ . imilară cu el brun-negru de dedesubt. La suprafaţa niveJulrui verzui se află un strat d re'itUli de c<lrJmid<.i
puternk arsa, amestecată cu mici lentile de
Fig. lG. Mănăştiur - Hl79, secţiunea l-a. Groapa
maro din carourilc 21-25 Y<i7uti'l dinspre \·est.

cărbune, ciirClmidă ajun<><i aici set"undar, pro-

babil ca deşeuri de la un tptor Îl :u·e . e
va fi aa""S cărămida. U1·me:tză în arcurile 23,
24, un strat g1·os de m ati. bine de 1 m c nlll;;iunegru, cu cără midă, oas€ um•an~ S·~undare,
rare fragmente ceramice şi granule de cfn·bune. Acesta este s uprap~ts d-e un nivel gros
de 10- 15 cm, format din dtrămidă fragmentară, c r şe cm·elează ~tratig1·afic cu nivelul de moloz formart: în urma dezafe~tălii
definitive a bisericii, nivel de m oloz ce se întinde in preajma acesteia. U1·m :~w:ă un strC\Jt

Fig. 15. Mănăştiur - 1979, secţiunea 1-a. Oase
umane secundare în groapa mare din carourile
21-25
74 - Materiale

şi cercetări

arheologice - cll. 25

Fi q. 17.
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tele 21, 22

văzute

secţiunea 1-a. Monnin-·
dinspre nord-est.

1979,
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de ump1uturcl. brun-negru, gros de 15-20 cm,
suprapus de o lenti[ă de cărămidă sfărînată
şi mortar, depusă aici pentru orizontalizarea
terenului. La supra/faţă, şi aici avem stratul
vegetaL Toată succesiunea stratigrafică din
această zonă ne arată că avem de-a face, ca
şi în carouriie fl-15, cu nivelele succe;ive
de umplere ale marii gropi oare a distrus ordinea stratigrafică iniţială, poate aceeaşi cu
marea groapă de distrugere din carourile
6-15, în cazul în care aceasta înconjoară
monumentul, aşa cum pare a sugera situaţia
concretă surprinsă în teren.
La est de absida bisericii, in carouriJe 20
şi ~1, au apărut o serie de morminte in situ
(fig. 14), dintre oare unele par retînhumate.
Mormîntul 30 care se adîneeşte în umpil.utura
gropili mari de distrugere a stra:tigrafiei iniţiale a locului, este sigur posterior acesteia,
relaţia C€\lorlalte morminte mai apropiate de
zidul bisericii cu groapa amintită, răminind
incertă. Un alt mormint care se adinceşte
în umplutura gropii, în celălalt capăt aJ ei•,
spre est în. carouJ 24, este de asemenea• posterior acesteia. Alte două morminte surprinse
în carourile 26-28 (M. 21, 22) se adîncesc
în solul galben viu (fig. 17), morm[ntul dinspre răsărit conţinind un inel de argint. In
această parte dinspre răsărit a nucleului fortificat. n:u arvem de-a face cu un vaJ. de apă
rare care apare de obileei în alte cazuri, înspre interiorul - concentric vorbind - tmor
şan~uri de apărare. In şanţul nostru de apă
rare, in carnurile 30-35, săpătura s-a opri.t
la -0,50 m ad[ncime într-un strart de pămînt
negru, iar puţinele fragmente cernmice recoltate pînă acum nu sint prea semnificative.
La sfîrşitul prezentării rezultatelor propriu-zise ale sălpături~ putem formula urmă
toarele concluzii preliminare :
- In săpătură au fost identificate vestigill.e unei bi-,erici construite din cărămidă şi
piaJtră şi a cimitiru1ui aferent, ambele rămî
nînd a fi datate- mai precis in cursul cercetări[or viitoare.
- Două gropi foarte mari identi:fica.te în
carouri[e 6-15 şi 21-25 ale să.păturii răs
toarnă şi modifică stmtigrafi•a iniţială a zonei. Aceste gropi ar putea fi, legate de distrugeri (?) şi refaceri constructive. Elementele
de datare cu care putem opera ne îndreaptă
spre o datare a acestor gropi în secole!le
XV-XVI ; avem în vedere pentru datare'

o~e

umane serundare, monedele izoilate şi
cei'lamica decorată cu ornamente vopsite in
reţea de l.a fundul gropi.J.or.
- Constatăm prezenţa unui orizont de
.. :rnonninte târzi~, posterioare gropilor mari de
distrugere.
- Va ttrebui des1u.şită problema succesiunii, a cronollogiei relati,ve a construcţiiilar
de pe nucl;e-ul fartificat de la Mănăş.tiur, intrucit la aproxinmtiv 14 m distanţă spre nonl
de zidul bisericii din. secţiunea 1-a, a apărut
în săpătlurn din 1939 un zild de piatră construit din bolovani mult mai masivi decît zidul bisericii noastre, care în mod sigur aparţine altei construcţii decit bi\<;erica noastră,
nectUiloscute încă ; în ce raport se af'J.ă aceru;ti1
COI!lstrucţie cu biserit'a noastră din secţiunea
1-a, rămîne să ne-o spună cercetarea viitoare
de la Mănfu?tim.
LES FOUILLES DE MANA.ŞTIUK
(DEP. DE TIMIŞ)
HESUME

Situe sur le rivage nord de la riviere Bega,
le lieu nomme "au monastere" est un champ de
plan ovale (les diarnetres 50X30 rn) entoure d'un
fosse large de 10-12 rn et profond d'un ă deux
metres (fig. 1). Ce plateau central situe au bor~
est du village Mănăştiur ne depasse pas en hautew
la zone avoisinante. La section creusee pendant
l'ete de l'annee 1979 (fig. 1) traverse le noyau central de la fortification ainsi que le fosse de defense
dans sa partie situee â l'est du noyau central.
La section no. 1 est longue d'â peu pres 70 m et
large de 1,5 m. Dans le secteur du fosse de defense
nous durnes arreter le creusement â - 0,50 m
parce que toutes nos ressources furent requises
par la recherche du noyau central. Dans les
carreaux 16-20 de la section no. 1 nous avons
degage la fondation en briques du rnur longitudinal sudique d'une ancienne eglise ainsi que la
naissance d'une abside au cote est de cette eglise,
abside dont Ia fondation a ete bâtie en pierres de
construction et dont le contour semble avoir ete
demicirculaire (fig. 2, 3, 4). Dans les carreaux 6-15
et 21-25 de la section no. 1 nous avons saisi l'existence de deux anciennes excavations de grandes
dimensions· (voir fig. 5, 8, 16) ou l'on a trouv<~
beaucoup d'ossements hurnains en position secondaire, des briques, des pierres de construction ainsi
que de la cerarnique. Des briques cuites parfois
jusqu'â la vitrification trouvees dans la partie inferieure de la terre de remplissage de ces excavations nous suggerent de Ies mettre en relation
avec la refection d'un monument bâti de briques.
Les tessons de ceramique d'usage courant ainsi
que deux monnaies isolees trouvees dans la terre
de remplissage de ces excavations leur assurent
une datation des XV •-XVI • siecles. Nous avons
identifie un horizon de tombes in situ dont quelques-unes plus recentes sont datees du XVIII •
siecle et dont d'autres ~emblent avoir ete reinhumees (fig. 10). Nous ne parvînmes pas â 5aisir
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des tombes in situ sdrement plus anciennes que
les excavations dont nous nous sommes occuppes
plus haut bien qu'a juger d'apres la grande quantite d'osseinents secondaires cle ces excavatioris,'· ·
ces tombes' dusseilt surement exister.
···
Puisque dans des fouilles non terminees c:!e
l'annee 1939. on
degage un mur bâtf de pierrts
massives et non fat;:onnees ayant un aspect· bien
difierent de celui de l'egLise paM:iellement rnis au
jour par nous en 1979, et provenant surement d'un
autre bâtiment, les recherches a venir auront pour
but d'essayer d'tklaircir l'anciennete et la chronologie relative des monuments qui se sont succedes
jadis a Mănă,.';itiur.

a.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Mănăştiur - 1979, la section no. 1. Plan
general.
Fig. 2. Mănăştiur - 1979, la section no. 1. Plan
des ton1bes 2-8.
Fig. 3. Mănăştiur - 1979, la section no. 1. Plan
des tombes 9-19.
Fig. 4. Mănăştiur - 1979, la section no. 1. Plan
des tombes 20-31.
Fig. 5. Mănăştiur - 1979, la section no. 1. Le
profil de la paroi nord de la section.

Fig; 6. Mănăştiur - · 1979, la section no. 1. La
tombe 23.
Fig. 7. ,Mănăştiur - 1979, la section no. 1, le
, carreau H2113. Des tetes hl.imains en position sero~~~

,
- 1979, la section no. 1, La
·. 'rand~ ~ e-xca~ation des ccn-reaux ;6'-15 vu,e de
' l'ouest. · ~ ·
·
' ·
·
Fig. 9. Mănăştiur - 1979, la section no. 1. Pot
fragmentaire dans la grande excavation des carreaux 6-15~
Fig. 10. Mănăştiur - 1979, la section no. 1. Des
tombes reinhumees (?) aupres du mur de l'eglise.
Fig. 11. Mănăştiur - 1979, la section no. 1. Le
mur de l'eglise vu de sud-ouest.
Fig. 12. Mănăştiur - 1979, la section no. 1. La
fondation de l'abside vue de l'est.
Fig. 13. Mănăştiur - 1979, la section no. 1. Le
mur de l'eglise vu de haut.
Fig. 14. Mănăştiur - 1979, la section no. 1. Les
tombes 18, 19 aupres de l'abside de l'eglise.
Fig. 15. Mănăştiur - ~979, la section no. 1. Des
ossements humains secondaires dans la grande
excavation. des carreaux 21-25.
Fig. 16. Mănăştii.Jr - 1979, la section no. 1. La
grande exC'avation 'des carreaux 21-25, vue de
l'ouest.
Fig. 17. Mănăştiur - 1979, la section no. 1. Les
tombcs 21, 22 vpes du nord-est.
Fig.

www.cimec.ro

p.

.

Mănăştiur

RODICA POPOVICJ, DINA POP

Săpăturile

rurală

arheologice din aşezarea
medievală de la Negreşti-Neamt

In urma unor re~tări de suprafaţă efectuate pe teritoriul satului Negreşti, corn. Dobreni, jud. Neamţ, au fost depistate numeroase resturi de ]OC'Iuire datind din diferite
epoci, dintre care şi une!e- feudaJe 1•
Prin recunoaşteilile de> teren întreprinse pe
locul numit "DoJherşti", alflat pe teritoriul
satului amintit, in anul 1978 a fost descoperită o aşezare feudală, fapt pentru oare in
acelaşi an au fost iniţiate primele săpăt;uri
arheoJogice2. In aceeaJ?i zonă, în anul urmă
tor au fost continuate cercetările, prialcipaJele
rezultate obţinute urmînd a fi anail.izate in
ceile ce urmează]
Locul numit "Do.Jh~ti" se~ află situat la
circa 51)0-600 m sud-vest de vatra actuală a
sa,tJului Negreşti, fiind mărginit în partea·sa
vestică de phiul Horaiţa. Acest loc reprezintă
de faplt vechea vatră a satului ru · aceilaşi
nume, menţionat" în documentele din pri!me>le
decenii alle secolului aii XV-J.ea3 .
Zona 'in oare s-au desfăşurat săpăturile a!rheologice a fost mult afectată de lucrările
agri..cole şi înd~osebi de acelea de amenadare
a terenului, la care s-au adăugat inundaţiile
din ultimul an. Din aceste motive, în zona
cercetată aşezarea a suferit mari db;trugeri.
Săpăturiae efectuate în anul 1979 au a;vut
ca obiecti.v principal descoperirea unor complexe feudale în zona afectată de distrugeri,
şi, în acel~i timp, dezveilirea completă a celor de,pistare anterior.

Fig. 1.

Negreşti-Neamţ.

Planul general al

săpăturilor

de

In primul rind s-a procedat la lărgirea casetei I, în care în anul treeut au foot surprinse resturi<le unei platrfonne provenite de
la o sobă, după cum o dovedeau oahlele împrăştiate in jurul acesteia. Lărgirea c-asetei
respective·
făcut atH in scopul verificării
situaţiei srt:ratigra;fice a suprafeţei investigate,
cit şi pentru descoperirea unor eventlua:le
materiale, cum ar fi cahlele de pildă, posibil
să se fi ră~p'indit pe un ~paţiu mai mare, c-a
urmare a deranjamentelor survetnilte. Ce:r.-cetarea a c-onfirmat în.,{t constatările anterioare,
potrivit cărora locuinţa cu sobă (L I) a foot
disrt:rw;ă aproape în intregime
de lucrările
agrirole, din ea păstrtînplu-se doar pa~rţ.ial
platlfonna pe care a fost ridicată soba.
In continuare s-a prelungit cu încă 30 m
şanţul săpat în anul 1978, pentru a fi urmărită situaţia strartigrafic.3. a. aşezării
în
această ronă pe intreg pronJud şanţuil.ui (SI).
S-a procedat astfel la dezvelirea unei locuinţe (L II), ceroet.ată pa~iial în 1978,
şi
a nne.i. gropi cu resturi menajere (gr. 1), să
pată in intregime (fig. 1).
La o di'>tanţă de 1,50 m de şanţul I a fost
trasat un ali doilea, avînd lungimea de 45 m
şi lăţimea de 1 m. Prin săparea acestui şanţ
(S II) a fost d~coperi t."i încă o locuinţă
(L IV).
Locuinţa Il nu a putut fi cercetată dedt.
parţiaL DimensiUJili[e sale au fost însă stabilite cu destulă exactiJtate, prin deschiderea
a două casete· de o parte şi de ail!la a şan-

s-a

din anii 197P--1979 : 1
sobă.
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ţUllui I. In colţu~ de sud-vest al locuinţei se
afla soba, dispusă pe un soclu, în jurul că
ruia erau împrăştiate· cîteva c:ahle1 fragmentare. Toate cahlele sint de formă dreptunghiulară (18 cm X 24 cm) ~i au faţa plină, iar
gardina wurulă. In genere, elle sint decorare
cu motive geometrice şi fllora1e. Intre cahle!l.e
găsite se remarcă în.<;ă acelea c·are au c:a repreq;entiiti. decoratlive leuil. rampaJnt, dispus in
zona centraJă a pllăcii de• sobă. Asemenoo
eah.le, identice ca tehnică de execuţie, formă
şi decoc, au fost găsiJte şi în locuinţa I, descoperi.tă în anul J978.
Cerarnica este lucrată numai la roata rapidă, dintr-o pastă bine frămînta.Jtă, degresată
eu nisip. Din punctul de vedere al pa~;tei;
această ceramică se împarte in două grupe :
ceramica :r<>Şie şi cea lucrată din caoHn. In
ambele grupe ~amice apar atît e!Xemplare
smălţuite, cît şi nesmălţuite. Smalţul verde,
de diferite n!Uanţe, alătluri de ool brun-rofşcat
sau gaJben, acoperă mad. ales intaiorul sau
buza vao;elor. Formele mai des int:ilnite sint
oalele cu toartă sau căniJI.e, cu umerii arcuiţi,
gura mai mare decit fundul şi buza dreaptă.
Ca motiv ornamental este folosită banda de
linii i111cizate, dispusă pe umărul sau buza ya~
sului.
Ceramică asemănătoare cu aceasta a mai
fost găsită şi în al'te ~ezări feudale din Moldova, înttre oare menţionăm doar pe acelea
din zona Neamţ de la Buhailniţa". Petricani·\
Trnian-Zăneşti 6 şi Borniş-Negoeşti 7 •

Materialele descoperite în locuîinţa Il, C'WJl
sî111t di!Verse[-e .obi.ecte de uz casnic oou acelea provenite de l•a construcţia ei, <L8r ma:i!
ales ceramica, ne fac să considerăm că ele
aparţin secolului al XVII-lea. Deoarece locuinţa nu a fost ce~·cetat.<'i in intregime, ne
lipsesc actuailmente anumite det:ellii, care S<.'l
permită o inoodrare cronoJogică mai strinsă.
Locuinţa IV, descoperită pe traiectul şan
ţului II este tot de ti.pul celor semilingropa1e>
în rol. De formă reclangul•ară, cu colţurile
rotunji:te, ea avea laturi~e lungi de 3,60 m şi,.
cele scurte de 2,50 m. Podeaua locuinţei prezenta de.n.tveJări şi se afll.a la o adincime de
ciorea 0,60 m faţă ele ni:velul actual. de căl
care. Pe1 mi~iocul uneia, din laturile SC'Urte
se găsea vatra, construită di:rect pe pămîntu~
galben, în care a fost adlncirtii locwnţa. De
formă aproape ovaftă, vatrn. avea dimem;iunile de 0,80 mx 1,20 m şi grosimea de circa
0,04 m. In colţJul nord-estic al locuinţei s-au
observat resturiae unei alte vetre, care a f05t
făr<i îndoială anterioară celei descrise mai
sus. Aceasta a fost probabil distrusă inainte
de construcţia celeilalte vetre, după cum o
dovedesc bucăţile de lipitură găsite cu faţa
în jos. Inlegătură cu faptul că vatra respectivă a· aparţinut loeuinţei IV şi nu alteia, pe
·care ar fi suprapus-o aceasta, stau mărturie

atît observaţiile stratigrafice, dar mai ale.s
materialul ceramic recoltat de aici.
Puţine~e obiecte de. fier descoperite în interiorul locuinţei IV par să focă dovada că
eta ar fi fost părăsită, dar nu avem nici un
indiciu asupm cauzei care a determinat
această părăsire.

Dat fiind faptuil că in locuinţă nu a fost
nici o monedă, ceramica ce aparţine
complexului este singura în măsură să asigure încad1·area cronoJogică a acestuia.
Ceramica este reprezentată mai ales prin
fragmente de borcane, cu buza srurtă, mult
îngroşată la exterior şi cu alveolare· interioard. pentru capac. Pasta din care au fo..<;t lucrate ace'Ste vase, de culoare cenuşie· saJU roşie, este bine degresată cu nisip şi omogenă.
Pe lîngă borca111e, eare constituie deaHife~
forma cea mai frecvent întHni\tă, apar şi
fragmente de vase cu pereţii mali subţiri, lucmte dintr-o pa~tă de1 foarte bună caJitarte,
avind ca degresant ni~ipul fin cernut. Aceste
fragmente ceramice, de culoare cenuşie, aparţin ca formă unor căni, cu gura ciTCUlară,
<Wind cioc pentru turnat, gîtul inalt şi umerli
bombaţi.
In. zona Neamţ ceramică simi[ară aCeleia
de la Negreşti a foot descoperită nu numai
in med[ui rural. [a Brăşăuţi 8 şi Borniş-Nego
ejti9, dar şi in mediul m•ban la Piatra
găsirtă

Neamţ 10 •

-

Pe baza ceramicii aflată in interiorul locuinţei datarea acesteia în pri·ma jumătate
a secolului ai XV-lea nu comportă nici' o dificul taJte.
·
Groo,pa 1. In apropierea locuinţei IV, pe
traiectul şanţuluî I, a fost descoperita o
gToapă eu resturi menajere. Adffncită cu
1,25 m faţă de nivelul actual de călcare, ea
avea dimensiuni[e de 2,40 m X 1,50 m. Umplutura gropii conţine ruumeroase oase deanimalle şi fragmente ceramice. Ceramka
fiind de aceeru,;i factură cu cea descoperită în
locuinţa IV face posibilă dlatJa~rea gropii tot
in prima jumătate a ~ecolului al XV-[ea. Prin
poziţia sa în teren, ca şi prin ma.te~·ialeile ce
le cOI!lţine, groapa cu resturi menajere repre!Zintii, de fapt, o' anexă gospodărească a
JoC"'.linţei IV.
Satul Dolheşti, actualmente di~>părut, este
menţionat pentru prima da<tă in izvoar~le
documentare La 12 apriHe 1436, într-un act
emis de m~ şi Ştefan 11 • Prin acest act se
întăreau lui Bako .,pentru aJe sale drepte1 şi
cu credinţă slujbe" mai multe sate, între care
~i Dolh~tii .,u111de era ca;a lui" 1 ~.
Pe baza informaţiilor documentare, dar şi
a cercetări[or arheo[ogice, satul Dolheşti
poaJte fi localizat cu destulă uşurinţă. Astfel,
in dooumentuil. amintit mai sus satuil era pilasat in apropierea DobreniJor, acesta din unnă
a!Clîndu-se .,din gios de' Dolheşti" 13• Păstrarea
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Dolheşti pe teritoriul satului
Negreşti facmtează, fără indoitlilii, localizarea satului dispărut Dolh~ti în acest s.paţiu.

toponimicului

In felul ac~t·a, sa:tul Dolheşti menţionart in
actul din 1436 nu poate fi confundat cu a•ltul,
ou a.ceilaşi nume, existent a<>tăzi tot în judeţul N Lamţ '". Cercetările arheologice au
permis locaHzarea, cu mai muhă exactitate,
a vechii vetre a ~·atului diJScuta:t pe locul care
poartă şi a<;tăzi nurrieole de Dolheşti.
O altă contribuţie a cercetărHor arheologice constă in aceea că ele au adus noi date
cu privire la vechimea satului. In acest sens,
unele materirail.e descopell"i<te cu prilejul să
pi'\.tul'i1or arheologice atestă satului Dolheşti
o vechime mult mad mare decit aceea pe care
o conferă izvoarele documentare. Deocamdată, ince\l)uttuile saJe pot fi P,la;;ate cu cel
puţin nn veac mai devreme.
CercetăriJe viitoa~re, care se impun cu necesi•tate, vor contribui la obţinerea unor .noi
date refeli·toare la sistemul de construcţie al
locuirnţeolor, La dispoziţia acestora în cadrul
aşerzării. Ele vor conduce şi 1a o mai bună oonoaşteQ'e a me'?teşugurillor sau a diva-selor
îndeletruciri casnice ale membrHor acestei
comunităţi rurale, afLată intr-o zonă mai
puţin cerce·ta·tă din punct de vedere arheologic. Continuarea cercetări/lor va permite şi
o mai bună cunoaştere a unor aspecte strîns
lega.te de cultura spil'ituală a membrilor comunităţii rurale de la DO'lheşti. Relativ la
aceasta, descoperirea cahlelor cu reprezentări de e.avaleri sau avind ca motive decorative leul rampant constituie o mărturie gt·ă
itoare în ·ceea ee prirveşte modul de refiectare
aJl umor concepţii a11.e vremii in gîndirea acelora ce le-au produs sau utilizat. In acela~i
timp, astfel de reprezentăti decorative- vă
desc şi gustul artistic al acestora.
NOTE
1 N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia. Aşezări din Moldova. De la paleolitic pînă
în secolul al XVIIIlea, Bucureşti, 1970, p. 373.
2 Aşezarea feudală din punctul "Dolheşti" ne-a
fost semnalată in anul 1977 de Ştefan Cucoş, căruia
ii mulţumim şi pe această cale. In anul 1978 să
păturile arheologice au fost efectuate de un colectiv format din Rodica Popovici şi Dina, Pop.
3 DRH, A. Moldova, 1 (1384-1448), p. 202.
" C. S. Nicolăescu-Plopşor, M. Petrescu-Dimbciviţa şi colaboratori, Materiale, 6, 1959, p. 74.

5 Materiale aflate în colecţia Muzeului arheologic din Piatra Neamţ. Săpăturile. efectuate de
Ştefan Cucoş.
1;
Gh. Bichir,

SClV, 18, 1967, 2, p. 317-:320,
fig. 2 ; 5/1-13.
7 Materiale aflate in colecţia Muzeului arheologic din Piatra Neamţ. Săpături efectuate de Rodica Popovici.
•
H V. Spinei şi D. Monah, Materiale, 10, 1973,
p, 269-270, fig. 6/1-3.
~ Materiale aflate in colecţia Institutului de istorie şi arheologie - Iaşi.
1o SCIV, 6, 1955, 3-4, p. 8:30, fig. 9 ; 11/1.
IL DRH, A. Moldo\'a, 1 (1384-1448), p. 202.
12 Ibidem.
•:: Ibidem.
1/o 1. Iordan. P. Gâşteanu, D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din România, Bucureşti, 1974,
p. 130.
.

FOUILLES ARCHEOLOGlQUES
EFFECTUtES EN 1979 DANS L'HABITAT
RURAL Ml;;DIEVAL DE NEGREŞTI
NEAMŢ

Pendant l'automne de l'annee 1979 on a eff(•ctuc des fouilles archcologiques dans !'habitat
rural medieval de Negreşti, corn. de Dobreni, dep.
de Neam\.
Par les rechcrches entreprises â l'endroit appele
,.Dolheşti", situe sur le territoire du village mPntionne, on a decouvert deux habitations et une
fosse i1 restes menagcrs (fig. 1).
Sur la base des materiels decouverts dans les
complexes, ceux-ci ont pu etre encadrcs chronologlquement ainsi : l'habitation II-XVII • siecle,
l'habitation IV et la fosse 1 - premiere moitie
du XV • siecle.
D'une importance, particuliere est la dccouverte
d'un poele dans l'habitatlon Il, fait assez rare
ren<!ontre dans le milieu rural. Les carreaux de
~le trouves dans cet habitation ont des riches
01·nements (lion rampant, geometriques et floraux).
Les fouilles effectuees sur le lieu-dit "Dolheşti"'
ont permis la localisatlon exacte de l'ancien emplacement du village, dont son nom se conserve
jusqu'â present. Il a ete identifie comme tel sur
la base des donnees certaines fournies par les documents de chancellerie et la toponymie existente.
Actuellement disparu, le village de Dolheşti est
mentionne pour la premiere fois dans les sources
documentaires le 12 avril 1436. Quelques materiels
dccouverts au cours des fouilles archeologiques
attestent â ce village une anciennete plus grande.
dont ses origines peuvent Ctre placees au moins
un siecle avant.
EXPLICATION DE LA FIGURE

Fig. 1. Negreşti-Neamţ. Plan general des fouilles effectuees en 1978-1979: 1 fosse; 2 âtre; 3
fondement du poele.
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Descoperirile de epocă f eu dală
de la Adjudu Vechi
Jud. Vrancea

Intre t:irguri1e elin Moldova, situate pe drumul Siretului şi care aparţin ca perioad{t ele
forma.t·e secolului al XV-lea este şi Addudu 1,
menţionat documentm· pentru întiia oară în
pri1vHegiul comercia[ din 9 aprilie 1433, acordat de Biaş V oievod Saf?ilor elin cele şapte
scaune ale Transilvaniei2. Adjud'Ltl este menţ.ionat ca punct ele vamă şi în pti'VHegiul comerciad acordat de Ştefan cel Mare negustorilor lioveni de la 3 illlaie 1460:1•
Trebuie să arătăm însă c{1 acest "Aguid" al
privilegiillo~· din 1433 şi 1460 n-a. fost pe locul o~ului' Acljud de astăzi, ci pe locul actualului sat Acljurlu Vechi''.
Din. documentele vre'mii reiese că vatra
tîrgului era permanent surpată de revărsă
tile Siretu:Iui, iar tirgoveţii au păra<>it vechea
a~?eza:re spre sfîrşitul secolului al XVIII-tea 5.
In vederea precitzării unor date isrttnice
legate de întemeiNea şi dezvaltarea acestui
.·entru orăşenesc se impunea efectl!llarea unor
cercetări arheologice.
Primele inve<;tigaţii au fost intreprinse pe
teritoriul actualului sat Adjudu Vechi, în anii
1960-1961, cu oare priJej s-au scos la ivealft
urme arheologic\:! diln epoca bronzt~lui şi din
perioada feudaHsmului dezvoaat(i.
Cercet~rHe a~·heologice au ci"1pătat un ca- t
1·acter metodic începffnd din 197 4, cînd s-an.1
~fectuat unele peliegheze şi sondaje în zona.
de est a Adjudu1ui Vechi, acoJo unrle apa,
Siretului surpa necontenit maJuJ drept al
aşezării. Cu a~eest prilej s-au obţinut date·
extrem de preţioa<;e ,ptiviioru:e la, distrugerea
sistematică ele către viiturHe SiretJuhti a aşe
zării omeneşti de aici. In pmfilul mruluriaor
din această zonă s-a ohservat existenţa unor
urme, de locuinţe-bordei şi a unor gropi de
interes gospodăresc.
Aceste cercetări înta'epdnse în 1974 au documentat existenţa unm· urme ele locuire din
veacuriJe XIV, XV, XVI şi XVII (fig. 1) 7• Rezwlrtat.ele ~păt:.uiJor awheologice într€prinse
aici in •perioada menţion~a.tă ne-a determinat
să continuăm cercetarea acestui vechi tîrg

moldovean. In anii 1978 şi 1979 s-au efectuat săpături arheologice• sodda,te cu rezultate· vaJoroa~e pri~rtoare la e·vo~uţia istorică
a acestei aşe7..ări.
Deşi săpăturHe întreprinse în 1978 s-au rezumat la o zonă limitată, din cauza uruM· condiţii obiecti,ve,
ele au du,c; la descoperirea
tmor urme de locuire încă din secoJ.eJl.e
VIII-IX. Astfel, in careul 6 al secţiunii ·trasate aici, în stratul ele păm[nt de culoare· cafenht inchis, l1a baza lui, s-aru găsit fragmente
ceramice·1ucrate la roata cu turaţie mijlocie,
cu nisip şi microprundişuri ca degresant, de
culoare cărămizi~ şi fiind omamenta~ C'U
benzi de Îinii in val (fig. 1, 2 şi 4/1, 2). Ceramica de oce~>t tip are anralogii cu cea descoperită la Hli1Ilcea 8 , şi în aşezarea din imediata apropiere de la Lespezi-Homoceafl. O
altă descoperire va!loroasă o considerăm a fi
pe cea refe'litome la existenţa in cadrul locuinţedor tîrgoveţidor de• mai tirziu a unor
c-uptoare· de uz casnic.
Intr-adevăr, in Claldrul cercetărilor din secţiunea menţionată mai sus s-a găsit şi un
C'Uptor de· uz casnic din secolul al XV-lea.
Cuptorul, în cea mai mare' parte· distrus de
lucrări actuale, era ridicat pe un strat de pietre de rîu lutuite, în interiorul căruia s-au
găsit fragmente ceramice de culoa:re1 cărămi
zie şi cenuşie canacte•ristite pentru secolud al
XV-lea.
Cernmica descQiperită în umpJutJura cupto~"lllui aparţinea unor tipuri variate de vase
(borcane, căni cu gura trilobată, ulcioare, castroane, pahare), avînd analogii cu descoperiri simi.Jare făcute la Bacău 10 , laf?i 11 şi Suceava12 (fig. 4/1-5; 5/1-6).
De asemenea s-au găsit şi fragmente de la
cahle, prilntre oare un exemplar cu reprerzentftri geometrice şi florale (fig. 5/7).
In şanţul menţionart;: mai sus s-a. dezvelit
şi o locuinţă-bordei, de formă recrtanguaarii.,
avind dimell1Silunile de 2,40 X 1,30 m (fig. 2
şi 3). Din cauza decapării pămîntului nu s-a
putut oh:;erva ni.velul ini;ţial de săpare a ei
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Fig. i. Adjudu Vechi. Planul Adjudului Vechi ('U localizarea cercetărilor arheologice : l cel'C·etări efe•·tuate in sectorul.l (grădina lui Mărcuţă D. Gheorghe) ; 2 cercetări efectuate In sectorul 2 (grădina locuitoarei Dăragă Maria) ; :1 cercetări efectuate in sectorul 3 (grădina locuitorului Zaidec Petru) ; 4 bordeiul descoperit in malul drept al Siretului ; 5 groapă de uz gospodăresc găsită in malul drept al Sirctului ; 7-10 cercetări arheologice efectuate in Hl7!l.

(fig. 2).

Fa.ţă

de nivelul actual de ct't[care
locuinţa avea o aidîncime de 2,15 m. Podeaua,
formată din pămînt bătătorit, a fost acope...
rită cu un strat subţire de lipitu1·ă care nu
s-a păstrat dedt pe p3rţiuni mici.
ln pămîntul scos din loouinţă s-au descopeli<t fmgmen te cer amice lucmtte la roata
~apidă, din past[t de culoare cărămizie şi mat
rar cenuşie şi care aparţin unor căni, cas-

L
~

"""'~

E

G E

N

O A

-Stratul actual cu prundis
-gri deschis la bază
•

troane, pahare, dratân:d din s.ecoJ.eJe XVIXVII şi au analogii cu ceramica d~ acet>t tip
descopelit:C aici în 19741:1 (fig. 6/1-8).
Moneda descoperită în locuinţă e o emisiune poloneză din anud 1628, de tipul solidus.
Din observaţiile întreprinse aici a reieşit că
aceastcl. locuinţă a f06t distrus.\ la mijlorul
veacului al XVII-lea.

· - -Cărbuni

""'o"

-Fragmenlll ceramice

_______.)m

~P==~--~'======~;

c:J -Strat piJmTnt cafeniu Tnchis

ooco -Fragmente oase

1'{.:;:.''!1 -Pămint galben-viu

111111111 -Lentilă pămtnt galben

Fig. 2. Adjudu Vechi. Profilul peretelui de est al

secţiunii
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Fig. 3. Adjudu Vechi. Planul
Cercetările arheologice au continuat în anul
1979 prin sondarea mai mu'ltor porţiuni din
terenul cuprilllS în zona de est a Adjudului.
vechi. S-au tra..at secţiuni in sectoarele 7, 8,
9 şi 10 (fig. 1).
Cereetărille întlrepriru<;e in SECto.l"U-1 7 a~dlu.o.;
la de7Nelirea unor urme de locuire din M!C'Olele VIII-IX, din secolul XV şi din secole'le
XVI-XVII. Menţionăm descoperirea unei
locuinţe din secolul XV, c-are însă n-a putu-t
fi dezvelirtă din ccruze obiectirve. Din profilul
existent se observă că ni;velul de săpare al
ei pornea de la un strat de p{tmint de culoon-e
gri, in umplutura ci'n,uia ~e aftau fragmente
ceramice tipice acestui veac.
Cercetările întreprinse în sectorul 8 s-au
soldat cu găsirea a numeroase fragmente oeramice din secolele XVII-XVIII şi XIX.
In cadru~ săpăt1.11rillor arheologice întreprinse in sectorul 9 s-a dezvelit un număr
de 13 morminte aparţinând unui cilmi•tir din
secolele XVI-XVIII, cercetat şi in anul 1974.
Condiţii'le obiective nu ne-au penni..,'efectuarea unor ample cercetări îa cimitirul descoperit î11 această zonă din cauza exi.<.;tenţei
unor construcţii edi[itar-gospodăreşti, a unei
vii' şi a terenului rezervat pentru grădinărit.

75 - Materiale

şi

cercetAti arheologice -

cd, Z5

locuinţei-bordei

din sectorul 6.

Din ooflSltatările făcute reiese că gropile
mormintelor tăiau nivelul de călc:a.T'e al aşe-
zării din secolele XIV-XV, fiind u.şor adincite in solul '\riu. Adincimea la care se af.lau
scheletele f\aţă de nivellul actual de călcare
variază intre 0,60-1,25 m, la mormintele
de adulţi fiind mai. mare decit la cele de
copii. Din punct de vedere al riltu[ui de inmormintare s-a observat că inhumaţii erau
t orientaţi cu eapuJ la vest şi picioarele la est,
cu mici deviaJţii datoratJe anotimpului in care
s-a făcut înmormîntarea. Ei acu fost descopeliţi culcaţi pe spate, cu braţele îndoite din
co1 ~i aşezate pe piept sau abdomen.
Cimitiru[ de aici are apropi~te anaiogii cu
necropolele medie-vaile de lta H udum 111 , Dăr
măneşti1\ Suceava61 , Tîrgşor 17 etc.
La mormintele cerretate s-au gă..<>H numai
monede din veacurile XVI-XVIII. Ele sint
prost consel"V'ate, unele din etle· tocite şi pertocate, ceea ce a îngreunart foarte mult descifrarea lor. Mai bine păsti'<Itii es.te moneda
găsită in M. 2, .emisă în anul 1623 de Sigismund III penwu Polonia. Moneda este din
argint şi are .pe ave'rs legenda : SIGIS.
3. D.G. REX. P.M.D.L. in dublu cerc per'lat
la mi'jloc scut scartellat şi încoronat, în car-
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Fig. 4. Adjudu Vechi.
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Este o pi-es~t cu val oarea ele un gr s ş i jumă
tate1K.
La mormintull. nr. 8 s-a găsit o monedă de
argint, de tipul dinar, emisă pentru Ungaria
în anul 1585 de Rudol;f al II-lea (1576-1612).
Moneda este într-o stare de conservare preca1·ă şi abia '>-a reuşit să se clescif1·eze anul
emiterii şi numele emit:~ntului.

tierul 1 ·i 4 acvila Poloniei, în 2 şi 3 călăre 
Lituaniei ; în centru cut cu stema familiei Vasa ; dedesrubt scut cu cifra 3. Pe
revers apare legenda: MONE.l O.REG.POLO.
între două ce11Curi pel'late ; în centru mărul
imperi.al crucigeT, cu cifra 24 ; în cîmp sus
2-2 ; jos scut cu semilună, în oolţuri cu cîte
o stea şi o săgeată cu vîrful in sus (man~a
vistierului corom1ei întl·e anii 1614-1624).
ţul

1

.,

,

6

•
Fig. 6. Adjudu Vechi. Ceramică de uz casnic din locuinţa-bordei din secţiunea I
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8
Fig. 5. Adjudu Vechi.

Ceramică

de uz casnic .din cuptorul descoperit in
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De asemenea in M. 3 s....a descoperit un gros
de argint emis la 1624 ~ Sigismund aJ IIIlea, pentnt Podonia. Tot o monedă polonerză,
emisiune dial Veii.Cilll al XVII-lea, s'-a găsit
in M. 11 fără a se descifra numele' emirtentului şi anul emiterii.
Intr-<> stare proastă de conservare e5te
moneda găsită in M. 6 oare, probabiJ., a foot
emisă la inceputul secdl.tuiui al XVI--lea pentru Polonia de Sigismund 1.
MuJ.t mai: numeroase sint monedele turceşti din secolul al XVIII-lea, care au fost
desroperiite in mai multe morminte. Menţicr
năm găsirea in M. 4, 9 şi 12 a' unor asprii
turceşti emişi de sulta:nJui Mustata aa III-lea
(1757--1774).
Din analiza obiectedoc găsite in ace6t cimitir a rezultat că acesta s-a format in veacul al XVI-l~ea şi a dăinuit pină in veacul al
XVIII-lea. In wna cea·cetată pare a fi exi"tat şi biserica, dar din cauza unor ceTCe'tări
cu totul limitate ea n-a putut fi descoperită.
Săpătume arheologice au continuat in sectorul 10 ~fi,g. 1) prin trasarea unei secţiuni m
lungime de 18 m şi lăţime de· 1,50 m. In
carourille 1-2 s-a descoperit o lOC!Uinţă cu
vatra ei, din secolu[ ail XVIII-lea. Pe vatră
s-a gă~i.t un vas lucrnt la roaita rapida, di'n
pastă cărămizie, decornt pe umăr cu humă
albă. In marginea de vest a secţiunii in c&rourile 8-9 s-au d~veD.it două morminte,
ce fac parte din necropola descoperirtă aici,
in sectoareJe 2 şi 9, ·aceasta fiind limita e5tică
a cimitirului. In cadrul cercetărilor întreprinse in aceootlă secţiurre, s-au găsit şi fragmente cerami.oe din epoca bronzului' (cultura
Monteoru).
In concluzie men.ţionăm că cerce-tările întreprinse in areas<tă zonă a tirgului Adjud ·
ne dovedesc că ne aflăm in marginea vechiului oraş. Peste tot in partea de est şi nordest, a actual:ului sat - Adjudu Vechi - la
maJrginea lui, s-au găsi:t urme marteriaae din
secolul XIV-XV. Ele confirmă faptul că
aşezarea de aici a fosti sistematic distrusă def
apa Siretului.
Cercetările de suprafaţă şi săpătn.tri~e metodice întreprinse la Adjudu Vechi ne-au dovedH că cea mai mare suprafaţă din vechiul
tirg aii. Adjudului . (veacuri~e XIV şi XV) a
fost distrusă de apa Siretului. Din urme\le
arheologice păstrate (locuinve, cuptoare, gropi
de interes gospoklăresc, unelte de fiet·, ce~ra
mică de uz casnic si ornamentia!lă, monede)
se poa:te constata că Adjud.u făcea pa·rte diin
acea mare grupare de tîrguri moldovene,
menţionaJte în veacul XV.
Fiind situat pe unuil. din drumurile comercii8le intens frecventate şi anume pe drumul
moldovenlisc sau al Siretului care cobora dinspre nord, pe valea Siretului şi mergea la
'Gallaţi şi mai departe, cu legătura la Chillia şi

Cetatea

Albă, indreptindu-se spre portul
Caffa, acest oraş participa din pUn la circuitul de valori materiale ce veneatu şi in
această zonă. De asemenea pe aici circulau
şi produse-le comerciale oare veneau pe drumul Braşovului. Şi in acest tirg, ca peste tot
în MolLdova, se schintbau produse locale şi
străine. Era un centru de producere şi desf·acere, antrenind in zona sa de influenţă
sartele din jw·.

NOTE
D. Ciurea, AIIAiaşi, 7, 1970, p. 24.
M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, Iaşi, 1932, p. 646--648.
1

2

J

Ibidem.

~ Vezi
şi cetifţi

opinia lui C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe
moldlovene din secolul al X-lea pînă la
mijlocul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1967, p. 177.

5 Vezi hrisovul de intemeiere a noului tirg, Adjudu de astăzi, datşt la 15 februarie 1795 de domnul Moldovei Mihail Suţu. Vezi şi Dimitrie Rotta,

Dicţionar geografic, topografic
deţului Putna, Focşani, 1888.
G Marilena
Florescu
şi

şi

statistic al ju-

Viorel
Căpitanu,
ArhMold 6, 1969, p. 244.
7 Al. Artimon\ Carpica, 8, 1976, p. 237-248.
8 M. Petrescu-Dimboviţa şi colaboratorii, SCIV,
5, 1954, 1-2, p. 233 şi urm. ; idem, SCIV, 6, 1955,
3-4, p. 687 şi urm. Avem in vedere, in cazul de
faţă, materialele de la Hlincea caracteristice secolului VIII şi inceputul secolului al IX-lea.
9 Ioan Mitrea, StComFocşani:, 1978, p. 51-52,
fig. 9/4.
10 Al. Artimon şi I. Mitrea, Carpica, 8, 1976,
p. 200-209.
11 AL Andronic, Eugenia Neamţu şi M. Dinu,
ArhMold, 5, 1967, p. 211.
12 Elena Busuioc,. SCIV, 17, 1966, 2, p. 303.
13 Vezi AL Artimon, op. cit., p. 243-248.
14 Victor Spinei şi Rodica Popovici-Baltă, Prin-

cipalele rezultate ale săpăturilor de la Hudum Botoşani din anti 1970-1972, in Din trecutul judetului Botoşani, 1974, p. 115-134.
15 Victor Spinei, MemAntiq, 1, 1969, p. 215-225.
16 SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 357 ; Materiale, 5, 1959,
şi a
descoperirilor monetare din complexul arheologic
medieval de la biserica Sf. Dumitru din Suceava,
1973, p. 137-143.
17 Materiale, 6, 1959, p. 736-737.

p. 610 ; AL Artimon, Cronologia mormintelor
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Cercetările

arheologice din ~şezarea
medievală'. de la Tg. Trotuş.
Jud.

Unui din vechile o1·aşe moldovene, menţionate documentar pentru prima OW'ă în
1-108, <ol fost Tg. Trotuş. Tîrgul s-a întemeia.t
lîngă apa Tmtuşului (de• }a 03/I"e şi-a luat
numele) situat în apropierea unei vechi şi în..;.
semna1te acne de sare şi t;Qtbdată îii' locul de
unde îneerpea drumul C<P"e. su~d pe :ap~ Oituzului, răspundea în 'Transilvania la Breţcu
şi de aco[o, prin Tîrgu Seouiesc, l·a, Bra~0\· 1 •
Acest oraş apare menţionat' 'în,. privilegiile
comerciale acordate de domnitolii Moldovei
la 1408, 1434, 1456 şi 1460 2• De asemene:,
i se srpune "oraş" într-o înseunnare din anul
1466 făcută în acest centru de către ungurii
husiţi refugiaţi în Moldova: 1.
!n secolele XV-XVII Tg. Trotuş devine
unul pin centrele oră.şem.eşti înfioritoo.re ale
J\Ioldovei. La 1646 sos·eşte în aoea<>tă -localitate călătorul străin Bandini care arată c<'t
vechea vatl"ă a orşşuB.ui era odinioan:ă mai
:-pl·e răsăl"it cu o jum[ltate de mi[ă ungt!rească, unde se mai vedea~u încă, pe atunci,
ztdurile bisericii catolice di111 vechea vatr(l".
Pentru cunoaşt,erea genezei acestui vechi
Ol'aş şi a evoluţiei !"atle istol'ice s-au întreprins
la Tg. Trotuş, începînd cu 3111Ul 1976, amp~e
cercet(td arheologic-e.
· SCtp.'tturile arheo[ogice au fo~o;t efe.-~tuat-: Îil
perimetrul actual al comurv~i Tg. Tntuş, b
locul "Ţarna. Nouit", ctflat in partea de nord
a locaaităţii (Ii.!.{. 1). Cercet[tdle în trep:-inse
aici în anii 1976-1!178 s-au so~dat cu de~co
perirea unor locui111ţe şi gropi aparţinînd
veacurilor XV-XVII. Cu aoest priJej s-a
găsit un bogat mate1·ial arheologic format din
ceramică de uz casnic şi omamentală, obi-ecte
de fier (cuie, piroane, cuţite, ~coabe, diverse
tipuri ele unelte agricole şi meşteşugăreşti)
~i monede·'>.
Cercehirile au continuat şi în anul 1979
(fig. 2) pentru verificarea întim::le~·ii aşe~ărli
mediev-ale în zona eoercetatC1 în 19711-1978,
descoperirea de noi comple\Xe arheologice şi
darifilcarea unor date istorice leg.arte de evoluţia acestui ora-ş în
s.ecoil.ele XV-XVII,

Bacău

pentru depistarea unor nivele mai vechi de
locuire.
In acest sco:p s-au trasat secţiunHe : S IV,
in lungime de 34 m şi lăţime de 1,50 m şi
S V, în lungime de GO m şi lăţime ele 1 m,
orientate nord-sud.
Cen·etările întreprinse la secţiunile menţionate ma~ sus au documentat din noei existenţa unui nh·el de locuire din secolul XV.
Dar la f.?I ca şi în anii trecuţi, nici de a-c·easti'.
dat[t ntt ne-am aflat în centl·ul a~ezării din
·,·eacur!le XIV-XV. E~te evident faptul că
ne afl[tm în preajma acestui centru orăşenew
din aceste :-:.ecole, documentat şi de faptul 6t
se descoper{t numeroa"e materiale arheologice din aceste vremuri. Ceea ce a reţinut
at~ţia noastră e faptul că atît în secţiuneR
!V, cît mai ales în secţiuneta V, din punct de
vedere stratigrafic, a ·fost diepistat nive1uJ
de locuire din sec. XV. lntr-adevăr în str-a·tu~
de pămînt de culoare cafeniu-închis au fo,:t
· g;_'isite numeroase m.aoteriaJe arheo~ogice aparţinînd veacului al XV-lea (fig. 3 şi fig. 7).
Deosebit de concludent pentru eJucidarea
exic;tenţei unui nivel de locuire din secolul
XV e· faptul că în se,cţiunea V a fost de7.v~
!itit o groapă ele interes gospodăresc elin
<1Ceastl't vreme. D!n um·plutura ac·estei gropi
s-au !'CrJ<.; nt.llneroa·,e fragmente ceramice
(fig. 3). Ceramica găsit.:'! aid şi fm·maU1 ctin
fragmente provenind de la vase de tipul oalelor borcan, ciinilor şi C'astroan.e~or este caracteri-;tic[l veacului all XV...,lea. Unele din
aceste vase sînt lucrate dintr-o past<l. cără
mizie şi mai rar cen:uşie, avind un lut de
bună caJita1ţe, în compoziţia căruia intr<.1 nisip cu mici pietrice-le, precum şi granule de
calcar. Bine frămîntată, pa;-;;rta este totuşi gmsieră, fapt ce face ca pereţii vaselor s~l. aiibc'l
grosimi mari mari decH cei a.i va"eior modelate din pa:stă de foarte bună calitate.
Alte fragmente prorvin de la vas,e ce au
buza îngroşată la margiTie, gîtul puţin pro.:..
filat, iar în interior au o şănţuiJ.·e pentru
capac (fig. 4/1-3). De at.semenea au mai fost
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Fig. 1. Tg.

Trotu~.

.......

Planul cu localizarea

d coperite .fragmente ceramice, lucrate dint r-o pasi-<'\ cărcmizie, ce au buza înaltă, răs
flintă în afară, cu marginea rotunjita şi cn
o şănţuire în interior pentru capac şi clecorate pe umă.J.l.Il va<;ului u caneluri Ol'izon:.
tale, (fig. 4/5).
Reţine atenţia un fragment de buză de vas
lucrat din pastă cărămizie ce m·e gîtul scmt,
buza r5 frîntă puţin în afară şi cu muchi~
rotunj ită. Pe umăr are un decm· din caneltlri ol·izontale, pan·alele (fig . 4/9). A mai apă
rut şi un fragment de 1a un castron, lucrat
din pastă cărămi.'Zie, de tipuil. celor de formă
tronconică Cll mru:ginea lăţită spre interior
şi ai căror pereţi coboară inolinaţi sp're fundul mai ingu ·t cu cîţiva cm decit diametn1l
gurii, aşa cum o dovooe c ex,emp1m,ele întregi des'Coperite la Suceavafi (fig. 4/8).
O a doua cat~egorie o reprezintă vascle lucra<te dintr-o pastă de foarte bună calitate in
amestecul căreia s-a foloc;i't un nisip fin. Lucram la roata ra:pildă, a eastă cerarn.ilcă are
pasta foarte bin:w frăm[ntart:ă, vasel-e prezentînd în spărtură un a'3pect compoct, fără spaţi i goale. Ea, are feţcle nebede şi a:tenrt fini-

săpăturilor

arheologice.

ate. Pînă în prezent s-a descoperit la
Tg. Trotuş numai cemrnică ceruuşie şi s-a ob. ervat că unele vase au o culoare cenuşie pe
toată suprafaţa ~or, în timp ce alttele au. o
culoare mai închi ă, aproape neagră, ca urmare a acoperirii acestor exemplare cu o angobă foarte subţire, ce dă feţei 'e xterioare o
culoare mai închi să , faţă ele miez.
Intre exemplarele descoperite în groapa
din ser~. XV, menţionăm un fmgment de la
un fund de vas lucrat din pa stă cenuşie fin ă,
c."u angobă şi fundJUJ. ineiar (fig. 4/1 0). S-au
mai descoperit şi t.orţi provenind de la căni
lucrate din pastă cenuşie fină. Menţionăm o
toartă plată, drecol'"'<ltă ou trei şănţuleţJe tl'asate longitudinal pe toată toarta şi care sînt
relaltiv puţin adîncite, cu analogii în descopertirile de la Suceava7 şi Bacău 8 (fig. 4/4).
O ailtă toartă es·be luc mtă din pastă fină de
c·uloare cenuşie şi are ana[o~ în descoperirile de la Bacău9 (fig. 4/7). Trebui'e să amintim că în stratul de ouitură de pămînt cafeniu din s·ecţiunile· IV şi V s-atu descoperit şi
alte fragmente ceramice earocteri<Stke oa.l:O!.·
două categoirii (cemmică mai numetroasă, lu-
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Fig. 2. Tg.

Trotu ş .

Planul

secţi un ilor

erată dintr-o pastă n:~latiiV bine frămîntată,
de culocwe cărămizie şi mai rar cenuşie, în
amestecuJ. cărei'a s-a folosit. ca degresant IIlÎsirp şi uneori mircroprun.dişmi. De a semenea
o Cet'amieă lucrată diiilitr-un lut de foarte

F ig. 3. Tg.

Trotu ş.

trasate intre anii 1976-1979.
bună

oali tate ln amestecul că reia s-a foJosirt;
u n nisip fin şi .ar e pasta foarte bine frămîn
tată. Menţionăm găsirea acestor fragmente
diiil prima categorie în secţiunea IV
(fig. 6/ 1-2) şi s ecţiunea V (fig. 5/1-3). Din

P rofilul peretelui de vest al
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Fi g. 4. Tg.

Trotuş .

Cerami că

de uz casnic din secolul XV,

a doua categorie s-a găsilt un fr gment lucl'at
din pastă cenuşie fină pro:v.enind de ·La buza
unui vas cu gura trilobată (fig. 5/6), o toartă
de la o cană (fig. 5/4) şi alte fl'agmente ceralnice (firg. 5/7, 9).
Ceramica descoperită în ceae dOIUă secţiuni
1
aparţinînd celor două ca1Jegodi, are apPqpiarte
76 - Materiale

şi cercetări

arheologice -

cd.

2~

descoperită

în groapa

din

se cţiunea

V.

analogii cu cea d~ acel~aşi tip găsită la
Roman11 , Iaşi1 2 şi Suceava13.
De asemenea în niv.e lu! de locuire elin secoirti~ al XV-lea s-a găsit un vhi de săgeată
de tipul celor cu înmănuşare de formă conică (fig. '13/3).
Existenţa unui nivel de locuire din sec. XV
este documentată şi de găsiir·ea un~i monede
Baoău 1 0,

""
www.cimec.ro
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Fig. 5. Tg.

Trotuş. Cttramică

provenind din stlr·a tul de l00Uire a acestei perioade. 'Intr-adlevăr, în umplutura pămîntu
lui scos din locuinţa-beci din secţiunea V s-a
descoperit o monedă emisă de domnitorul
Moldovei Iili'aş V.oievod. Moneda este un groş
de bronz,. oe are între două cercuri legend.a. :
"ELIAS WOIWODA", emisă în perioada
1436-1442. !n centru moneda are reprezen-

de uz casnic din secolul XV.

tat pe ave·r s un cavaJ,e r în

armură, purtând
un coilf cu cap de bow-, ţinînd .în mina stingă
o spadă ridilc~a.tă, i!Cllr pe rev1er•s un scut avînd
în c,imp o figură ce pare a fi allcc1tuita dilo
două 'PO~ave cu gura in. jos, iar deasupra
acestei figuri o cruce cu braţele egale
(fig. 16/14)1-'t.
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Trot uş . Ceramică

de uz casnic

descoperită
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Fig. 7. Tg.

AL. ARTIMON

Trotuş.

a planul

locuinţei

cu

fundaţie

Cercetălile arheologice întreprins e aici in
anii 1976-1978 au documentat existenţa
unor numeroase locuinţe aparţinînd veacurilor XVI-XVII. La fel ca în anii trecuţi şi în 1979 s-au dezvelit locuinţe din
ace-astă perioadă. Menţionăm desropeTire~a,
locuinţe ou fundiaţie• de pia;tră care a
c&cetată integrail. în cadrul săpăi'Uri[o!r

unei
fost

de

piatră

din

secţiunea

IV ; b profilul peretelui de est.

arheologice întreprinse 1a secţiunea IV. Obeif,ectJuate ne-a1u arătat că niveluJ
de oonstrucţie a locuinţei, pornea de la un
strat de pămînt de cuwa.re gri, cu urme d
chirp:i.IC, că!'buni şi fragmente ceramice caracteristice secoll..ului XVI. 1n profUul peretlelui. de est al sec ţiunii s-a observa:t existen ~
unui st'ralt masiv de pămînt g:ail.lben ars şi <
servaţiile

www.cimec.ro
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Fig. 8. Tg.

Trotuş.

Aspecte de

şantier. Locuinţa

unei umpluturi formată din muneroase pietre, fragmente ceramice, cărbuni ce pnJVen<OOIU de la dăr~marea construcţiei ca urmarei
a unui puterrni'c incendiu (fig. 7 b). In vederea cerceil:.ătii in tegra~e a locuinţei s-au tra""
sat două casete care ne"""'aiU pea'lilis rezolva~
rea unor pt•obleme legate de piLanul eli, de
momentua riditcării şi distrugerii saJe. S-a
constata că această locuinţă avea ful!1daţia.
lucrată din piatră de rîu legată cu pămînt,
de la caret s-alU păs.tt~at numai părţil-e sub-

cu

fundaţie

de piatră din

secţiunea

IV.

terane aJe construcţiei. Locuinţa ePa formată
dinttr-o încăpere mai spaţioasă de foa·mă
dreptunghiu1ară
cu il:att.u·ill:e interioare de
4,50 m lungime şi 3,50 m lăţime. Adîncimea
podelei! beciuhti. în aeeastă încăpe~·e era !în
medie de 1,80 m faţă dle nivelul actual de căl
care. !1!1 această parte zidturii1e construcţiei
erau mai. îngri•j it lucrate, folosindu-set pentru pcr:im:lerea lor un lut de bună caW.a:te
(fig. 7 a ; fig . 8/1-4). Pe' podea\Ua beciului
de sub această încăpere s-au obse['vat urme
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Fig. 9. Tg.

Trotu ş .

a planul

lo cuinţei

cu beci din

puternice de arsură care proveneau de la pardoseala de lemn a locuinţei, ce a suferit un
puternic incendiu şi s-a prăbuşit în beci.
Cealaltă cameril a locuinţei, de formă aproximativ dr.ept•unghiulară, av a latm·ile inte-

secţiunea

V ; b proiilul p«>rctel u i ele est al

s ecţiuni i

V.

rioare de 3,00 X 2,50 m, i•ar adincimea podelei, faţă de nivelul actual de călcare , era în
medie de 1,00 m. Zidurile acestei încăperi au
fost lucrate ele, .tul de neglijent .5i nu respectau o simetlie cit de
ît -orespunzătoaJ'e

www.cimec.ro

AŞEZAREA MEDIEVALĂ

607

DE LA TG. TROTUŞ

3

s

4

7

6

f

8

9
Fig. 10. Tg.

Trotuş . Ceramică:

(fig. 8/2). In ~ocuinţă se intra printr-un coridor lung de 3,75 m şi lat de 1,50 m care
avea adincimea meidie faţă de nivau1 actua!
de căkare de 0,45 m.
Ou prilejul deq;veilirii acestei locuinţe s-a1u
efectuat observClJţii interesante privitoare la

de uz casnic din

locuinţa

cu beci.

tehnica de construire a ei. Astfel, în rpămin
trul de umplutură, scos din locuinţă, s-au găsit
numeroase bucăţi de chirpic (une,J.e. mali mari,
altele mai mici) ce aveau imprimate pe ele
unne de bîrne şi loazbe. Acest lucru ne determină să alfirmăm că pereţii construcţiei, 1.:a
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Fig. 11. Tg.

Trotuş. Ceramică

de uz casnic din

www.cimec.ro
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Fig. 12. Tg. Trotuş . Ce ramică ornamentală descoperită in ' l0cuinţa cu beci.

suprafaţa soiului, e:raJU lrucraţi în aşa-numita
tehni~eă a paiffil. tei.
In legătură cu datarea locuinţei. s-a OOID.Starta.t faptul că pe nivelul ei de constru~Qţţe. se
aflaiu ruum.eroase fragmente oeramioe ~
teristiiCe p5tru secolul XVI. Dar ooa mai
77 - Materiale

şi cercetări

arheologice - cd. 25

descoperh·e
unei monede care ne
Viailo'I.'OOSă

o rteprezintă gasirea
determină să ,afirmăm
c,ă aceas·tă construcţi.e• a fost ridicaJtă în a

doua

jumătate

a se.co[u[ui ·a l XVI-lea. !npe podeaua loottilnţei., în partea
de rni1loc a zidului· de sud s-a d-escoperit o

tr-9Jde·v~r,
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Fig. 13. Tg.
piesă monetară de tipuJ
păstrată, emisă pentru

Trotuş.

Obiecte de fier descoperite in

di!ll8lr, de argint, bine

Ungaria de Ferrli""
nan.d I la anul 1554 (fig. 16/4).
Din ceJ.e observate a rei,eşi t că această
construcţie a S!Uferit un pute<rn1c incen.di!U în
secolill aii. XVII ~lea. La baza umpluturii pro-

secţiunile

IV-V.

venite de la distrugeroo acestei oons:t:rrucţii
s--au găsit fragmente oel'amice ca.r<ac1Jeristi.ce
secolului al XVII-lea oa:re fixează un termen
posrt:q~ !pe<n;f;ru demo:larea 1ei (fig. 6/7,
9, 10).
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Fig. 14. Tg.

Trotuş.

Materila.lul arheoilogirc soos din

Obiecte de fier descoperite în

locuinţă

eSite

destul de sărăcăcios şi e format din fragmente ceramice, cîteva oui.e şi piroane, un
. inel, un cuţit şi moneda pe care am de..:.
scris-o mai sus. Menţionăm găsirea unor frag-

locuinţa

cu beci.

mente ceramice ce proveneaJU de [a vase de
toartă şi oale boroan oaraoteristice pentru secoluil ail. XVI-1ea (fig. 6/3, 4,
6,8)15. Fragmerutele oe11amiloe aparţinind sec.
al XVII-lea, provin de la vase de ti1Pul oail.e
ti.puil oale cu
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toartă, lucrate la roartil cu turaţie rapidă
aproape identice cu cele găsite lB! Adjudu
Vechi16, Traian-Zăneşti şi l~i (fig. 6/7, 7,
9, 10). Inelul găsit in locuinţă este lucrat di:n
bronlt şi are veriga bătută odată cu placa. Capătul superior al vE!Irigii este rupt. Placa inelului are pe ea incizată o floare s'tilirzată şi pe
părţile mai groase alE( verigii de lîngă plac~'l
sînt incimte trei linii, de o parte şi de alta a
plăcii (fig. 13/1). Tot în locuinţă s-a găsit un
cuţit de tipul celor cu pedii.U1cul şi cu lama
dreaptă, un piron de ti pu! cellot ce· au capul
sub forma, unui "T" şi care datează din secolele X\TI-XVII (fig. 13/6, 8).
Cercetările arheo[ogice elfeotuate in cadntl
secţiunii V au dus la de"coperirea unm· locuinţe din veacurile XVI-XVII. In stratul
de pămint de cuJoare gri aparţinînd acestei
perioade istorice s-au găsi.t citeva fragmetn.te
cernmice şi citeva obiecte de fier. Dintre
acestea dlin urmă menţionăm un cosor cu
lama pia:tă eaTe spre virf se curbează puternic. Mtnerul cosoruQui esrte drept, de fonna
unui peduncul ce se introduce într-un miner
de l.emn ; pentru mai buna fixare avea un
ine[ din fier (fig. 13/5). De asemenea s-"!- :gă
sit un cuţit cu lama dreaptă ce se cur. bearză
spre vîrf, unde devine ascuţit. Mînerul cuţi
tului este de forma unui pedunoul (fig. 13/2).
Cea mai valoroasă descoperire din această
secţiune o considerăm dezvelirea unei locuin.ţei cu beci din seCO'leile XVI-XVII. Din
observaţiile stratigrafice a reieşit că pivnita
acestei locuinţe a fost săpaJtă de la baza nhre.-:
il.ului de loouire din secolull. aJ XVI-lea., fo!rmat dintr-un strat de pămînt de culoare gri.
In protfilul peretelui de est aJ secţhmii V s-a .
observat o ttlasă enormă de umplutlurJ provenită de la dărîmarea locuinţei, formată din
pietre, oase, cărbuni, fragmente ceramice,
cahle în stare fragmentară. La barză se observă o puternică arsură, oărbuni, metale şi
ale obiectle arheologice. De asemenea se constată existenţa unui silirat de pămînt galben
provenit de la locuinţă (fig. 9 b).
In vederea cercetării locuinţei ou beci s-oo
trasat două casete care au precizat forma
acesteia.
Laturile locuinţei in partea de est erau de
4 X 5 m, iar la intrare de 3 X 2 m. Adincimea
de la nivelul actual de călcare pînă la podea
varia intre 1,95'---2,05 m in partea principală
a încăperii şi 1,80-1,15 m in zona de intrare
în pivniţă. S-a observat că pivniţa era de
formă rectangulară cu o intrare în beci de
formă aproximativ dreptunghiulară (fig. 9' a).
De asemenea s-au descoperit două gropi,
una la intrare, care avea adincimea de 2,40 m
faţă de nivelul actual de călcare Şi de 0,60 tn
:faţă de pod.eaua beciUJlui, iar altă groapă,
mult mm mică, avea adîncimea faţă de podea de 0,20 · m · La b~ pămîntului de um-

cu
şi

plutură

ARTIMO~

s-au gă.si:ţ n,umeroase cahle· m.as&lte
in partea princllj)ăilă· "~ locuinţei care proveneau de la o sobă prăbuşilâ in p:i.vn.iţă. S-au
desco.perit şi numeroase fragmente cerarnice,
unele mtregibile. Mai inte[·esant e faptua că
în pănlihhd de umplutură scos#din locuinţă
s-au descOperit mullte creuzete, bbiecte de
metaJl, foarte muJte deşeuri provenind de aa
metal« '(tablă) care ne dovedesc că a(.>eastii
locu~ a aparţinut unui meş~ugar.
Observaţii valoroase s-au făcut şi pri:vitor
la dlatarea ace5tei locuinţe, din cercetărlit! întreprinse reieşind că construcţia a foot ridicată în prima jumătate a secolului al XVI-lea
şi ă dăinuit pînă în secolul W. XVII-lea. Atit
pe niveilul de constu:ucţie, cît şi pe podeaua
beciJului s-au găsi-t fregmen.te oeramice caracteristire secOrluiLuHH XVI-ilea. De asemenea s-a găsit o monedă emisă pentru Moldova
de Şte:făniţă• Voievod (1517-1527). La baza
pămîntului, de umph..1tud'i provenit de la darimarea construcţiei s-au găsit fragmente ceramice t~arac't:leris.tice s1ec0~'U!lui al XVII-lea
care fixează un termen pos.tquem pentru pe~
rioada cînd a fost distrusă aceafită locuinţă.
ln apropierrea locuinţei s-a dezvelit un cuptor simplJU, avind o adlip.cime de 1,20 m faţă
. ae ini-vellllll actual de călcare şi 0,95 m faţă de
nivelul de atunci de că~care. Grosimea amurii
pereţilor cuptorului era de 10 mm. El a fost
întrebui'*').ţat de meŞteşugarul ce şi-a construit
locuinţa cti. beci (fig. 9 a).
·
Inventarul. locuinţei cu beci este foarte bo. gat şi se compune din ceramică de uz casnic
şi om.am.entail.ă, obiecte de fier (catarame,
cuie, piroane, unelte meşteşugăTeşti), obiecte
de podoabă.
Ceramica. Din materialuiJ. descoperit in locuinţa cu beci loouJ principal îl ocupă eeramica. S-au găsit mai multe vase intregibille
şi IlJUllleroa5e fmgrn.ente ceramice·, ce se încadrează in două tipuri ; smălţu1tă şi nesmăllţuită.
.
Printre fragmentele ceramice caracteristice
secolului al XVI-lea menţiooăm un fragment de ia o oală cu toartă, avînd buza dreaptă şi toarta plată prinsă imediat sub buză şi
pe umărul vasului. Decorul acestui vas era
fonnat din cahelturi orizon.,talle paraJ.e~1e
(fig. 10/1). De asemenea s-a găsit un fragment de la un vas, tot din pastă cărămizie,
ce are buza dreaptă şi puţin răsfrintă în
afară ; e[ e aproape identic cu ceramica de
acest tip descoperită la I~i 17 (fig. 10/3). Ce:trurdca din secolul XVII este de asemenea lu~
erată la. roata de picior cu turaţie rapi~ şi
se c~terizează prin . pastă foarte bine: fră.
mintată, pereţi subţiri,, cu ardere unifo~
(e:ristind însă şi c~uri cînd arderea este. ~
unifQ;rmă)•
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rig. 15. Tg. 'ţro~~· Unelte meşteşugăreşti şi ~lte obi~~ ~e fifJ; ~escoperite in locuinţele din sec,ţiunUe IV-'Y.
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Fig. 16. Tg. Trotuş . Obiecte de podoabă, un foarfe~e şi monede
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TROTUŞ

roşie este netedă la pipăit, in
albă (caoH.n) este aspră şi chiar

zgrunţJut-oasa.

Ceramica roşie-cărămizie este reprezen1atâ
de mai multe va<;e (oale cu toartă, străchini,
farfurili. şi capace), cit şi de numeroase fragmente. ceramice.
!ntre vasele! intregilbHe, menţionăm o oailă
ru toartă, lucrată la roata rapidă, din pastă
cărămizie ; <1re cocpu1 zvelt, buza dreaptă şi
umerii arcuiţi. Buza vasului este decorată la
exterior cu o linie incirz:ată şi cu o linie vă
luri'tă pictată cu humă
allbă.
Imedlalt sub
buză, pe umerii vasului, sînt pictate cu humă
albă linii orizontale parale~e şi o linie în vaii.
(fig. 10/4). Există şi vase mai mari lucrate din
pastă cărămizie, ce au o formă
zveltă,
cu
umerii uşo:r arcuiţi şi cu buza tot dreaptă. La
exterior buza vasuiui este decorată cu două
linii incizate, paralele. Imediat de sub buza
vasului porneşte toarta de forma unei benzi·
relativ inguste, arrbiată longitudinal pe mi(jloc şi prinsă pe· umărul vasului.
!n acest tip se încadrează şi V'86ul decocat
cu 6 linii paralele şi una în val executate cu
humă albă (fig. 10/8).
Printre farfuriiile găsi.te in această locuinţă
menţionăm un exemplar ~ucrat din pastă roşie, nesmălţuitiă, destull. de adîncă cu marginea răsfrin tă în atfară. Marginiile farfwiei sint
decorate cu benzi de lini'i drepte (fig. 10/5).
Un fragment de farfurie oo marginea dreaptă
mult trasă in afară este pictat în interior cu
linii paraJ.ele în val e'XeC'Utate cu humă ailbă
(fig. 11/2). Nu putem să nu menţionăm descoperill"eea: unei farfurii smălţuite (s:maiţ verde
inchis), destul de ad'incă, cu marginela răs
frintă in afară. !n interior farfuria este decorată prin două şiruri de împunsături (incizii verticale în pasta crudă a vasului). Marginea farfuriei este faţetată prin ridicături,
pictate in verde închis (fig. 11/7).
Amintim şi descoperirea a două capace
dintre care unuJ este lucrat la roaJtă rapid'ă,
din ceramică cărămizie, de formă conică,
larg deschisă la gură, avînd tendinţă spre aplatizare, terminîndu-se la partea superioară
C'l.l un mînell" rotund (fig. 10/9). Ce[ălalt capac
es~ lucrat tot din pastă cărămi1Zie, dlar smăl
ţuit la ex.terior (smalţ galben). Are forma conică, larg d"eSChisă la gură şi e uşor arcuit la
partea superioară unde se termină cu un mîner roturul, de la care porneşte toorta capacuil.ui, prinsă pe marginea exte[·ioară a luL
Este decorat la exterior ou o bandă de linii
verticale incizate între două cercuri concetntrice. Imediat sub acest decor urmează două
şănţui!ri formate din cercuri concentrice
(fig. 11/6).
S-a desceperit şi un fragment de la o farf~ roşie smălţuită în interior şi exterior.
In exterior smaţW este bicolor, cu ornament

zgrafitat prezentînd apropiate analogii cu ce:ramioo de acelaşi tip de la Iaşi18 (fig. 10/6).
Ceramica de culoare alburie este reprezen.:.
tata dJe oole două vase întregibile, lucrate d5ln
pastă caoliniolldă, relativ bine frămîntată şi
uniform arsă. In compoziţia pastei se o!bsell"'vă
paiete de mica. TOO!I:"ta, formată dintr-o bandă
relativ îngustă, albiată longitudinal pe mijloc, porneşte de sub buză. Oalele· sint smălţu
ite ~n interior cu smalţ brun roşcat. Pe gît şi
umăr ele sint omamentate cu ben:zi de linii
din humă brună (fig. 11/1, 4).
Sint şi alte fragmente de v·ase din C4lf'e
une!le smă[ţuite în verde inchis la interior
(fig. 11/5). Merită să arătăm că s-a descoperit
şi un fragmenil de tipsie, tot din pastă caolinoidă, ce are buza dreaptă, rotunjită şi răs
fmtă uşor spre interior. Este smălţuit în interior cu smailţ brun roşcat şi cu linii dre~
paralele, o linie in vru. şi omaanentat cu un
grupaj de linii in semicerc, focmate din mai
multe benzi (fig. 11/3).
In concluzie trebuie să arătăm că ceramica
~să mai sus are apropiate analogii cu
va8eile de acelaşi tip descoperite la Iaşi 19,
Adjudu Vec~. Traian Zăm.eşti 21 etc. datată
în secolele XVI-XVII.
Ceramica

ornamentală

·!n pămîntul de umplutură s-au descoperit
numeroase cahle nesmăllţuite ce provene81\l
de la o sobă ce s-a prăbuşit în beci. Cahlele
găsiltle aici sînt de mai multe tipuri :
Tipul 1 - Cahlă de formă dreptunghiulară
cu laturile de 27,4 cmX16 cmX1,8 cm, are
un chenar pe margini şi este despărţită în
două printr-o bandă formată din ~trăţelel in
mi,jlocul cărora sînt redate puncte·. Partea. superioară a cahlei este decorată cu motive vegetale stilizate, iar partea inferioară decorată
cu motive geometrice. Gardina este îngustă
~i despărţită de o bandă longitumna!ă laltă de
aproximativ 1 cm (fig. 12/1).
t Tipul II - Cahlă de formă rec.tangulară cu
laturi[e de 21,2 cm X 17,8 cm X 1,8 cm ; este
lucrată din pastă cărămizie şi are reprezentat un cavaler cu o lance, călare pe un caii,
foarte bine redat. Sub ca~ apar trei cercuri
ce se întretaie (fig. 12/2).
Tipul III - Cahlă dreptnnghiulalră, cu ~a1n.uile de 30 X 22 X 1,2 cm ; are chenar pe
margine, fiind aproape identică cu tipul I
(fig. 12, 3).
Tipul IV - Cahlă fragmentară, de formă
rectangulară, decorată cu motive filoraJe ; are
laturirre păstrate de 22 X 12 X 2 cm (fig. 12/4).
Tipul V - Fragment de cahlă decorat cu
motive veget:aJ.e stilimte şi cu flori de lalea
in colţurile cahlei (fig. 12/5).
Tipul VI - Cahlă traforată decorată C\l
motive florale şi geometrice (fig. 12/6).
şi
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. Tipul VII -

Cahlă

simplă,

de fonnă

di-eptu:nghiiUllară, cu latw·ile de 30,5 X 20,5 X
X 2,M cm, Tipul acesta de cahlă nu este or-

'n,amentat ; la interior are o margine cu o grosime d~ 1 cm şi o pdjncime de 1,2 c:m.
Tipul VIII - Cahlă-oaJă, lucretă la roata,
de formă tronconică. Din analiza cahllelor
descoperite la locuinţa cu beci reiese bogă
ţia acestui material, cit şi marea varietate a
tipurilor descoperite aict.
Obiecte din fier - Cercetările arheologice
întreprinse l!a locuinţa cu beci s-au soldat şi
cu descoperirea a 111U:Il1eroose obiecte de fi'er:
catarame, cuţite, virfuri de săgeţi, unelte
meşteşugăreşti etc.
'Catarame - folosite la îmbrăcăminte sai)
ca piese de harnaşament - sint in majoritate de fo:rmă ovală sau aproxilmativ ovaJă este de formă dreptunghiulru:ă (tig. 13/7, 9, 11 1 12, 13 ; fig. 14/5). Două din
aceste catar.ame sint complete, avînd şi limba
mobillă (fig. 13/7, 9).
Cuţite Sint de două tipuri : primul are
peduncul pentru fixarea minerului de lemn
s-au os, la:ma dreaptă sau puţin curbaltă
'(fig. 15/7), iar al doi1ea are Iarha plată ce se
îngustează spre virf şi minerul drept ce se
rotunjeşte la capăt, cu patru orificii unde se
fiXai\1 niturile pentru! prinderea şi fixarea mineruiui din lemn sau os (fig. 14/10).

una

-Brăţară

-

Piesă dreptunghiul-ară, folosită

la căruţă, lucrată dintr-o bară de fier (grosi.,.
mea=5 mm şi Jăţimea= 1,5 cm) (fig. 14/2).
Toartă pentru căldare- Are forma semicirculară cu diametru! de circa 18 cm iar lăţi
mea barei 1 cm. Capetbele torţii sînt indoirtle
in formă de S (fig. 14/4).
Clilcf.ie de încălzire -de fonna unui semicerc, avind cape~tele1 îndoite ; in mijlocul
aţeStui semk~c este plins un cui de 1 cm
lungime (fig. 14/1).
Cheie- lucrată dintr-o bară de fier, prev-cizută J:a unul din capete• cu un m,iner de
formă circulară, gol în mijloc, eelă[ait capăt
fiind indoit in unghi drept şi îngroşat pe o
anumită porţinne. Lipseşte mecanismul de
deschidere, care e distrus (fig. 14/3).
Piron - de tipul celor cu capul in formă
de "T" ; ·are partru muchii plate ce se subţi.w:ă
spre par.tea inlf,erioară unde devine foarte ascuţit (fig. 14/8).
Verigă - de formă ckcullară cu diametru!
interior de. 24 mm, iar cel exterior de 30 mm
(fig. 15/9).
Scoabă lucrată dintr-o bară subţire de
fier, lată de circa 5 mm cu capetele îndoite
in formă de unghi drept şi ascuţite pentru a
fi mai uşor de introdus in materia[uJ lemnos
(fig. 14/9).
Foarfece - de tipul. celor cu două braţe
încruci-şate in fonnă de X (fig. 16/1).

In afara pieselo1: menţionate mai slis au
fost găsite numeroase cuie, piroane, scoo.be,
minere pentru uşi care in bună parte s-au
corodat.
Intenţionat am lăsat la urmă prezentarea
tmor unelte meşteşugdre.~ti. In cadrul cercetătorilor am constatat 61 în locuinţa cu beci
s-au găsi·t numemase deşemi din tablă folosite la confecţionarea unrn· inele. Unele din
acestea erau în stare de prelucrare, iar a!l'telle
gata preluc~·ate. Pentru c·mfecţionarea ine'lelor meşterul respectiv a hlosit m-mătoar~le
rmelte ce s-au g[tsit în umplutura pămîntu
lui scos din locuinţa cu beei: :
Toporaş- lucrat din fier cu corpul drept;
are lama tăişului apnximativ dreptlmghiu:..
Iară ce· se îngustreazi\ şi ~e ascute spre exterior. Muchia toporaşului se rotl.mjeşte, iar
locul de introducere a rninerului de lemn are
forma dreptunghiulară (fig. 15/3).
Dorn - de tipul celor cu patm feţe, două
mai late, plate, de 1,3 cm şi două mai înguste
de 1 cm care se p[·ezintă sub forma unui cui
la vîrf (fig. 15/2).
Străpungător format dintr-o bară qe
fier ce are ambele margini mai ascuţite
(fig. 15/5).
Cuţitaşe de tipul celor cu peduncul, c1,1
lama rpuJ.t curbată (fig. 15/6, 10). S-au mai
descoperit şi alte obiecte folosi'te de· acest
meşrteşugar
pentru pre1uct~area inelelor
(fig, 15/1, 4, 8, 11).
Obiecte'le de podoabă - între obiectele d~
acest tip menţionăm un inci ~ucrat din bronz
cu di•amet.ml interior de 21 mm şi diametru!
plăcii. de 10 mm care are veriga bătută odată
cu placa. Capătul supeu."im· al verigii esre rupt.
Plaoa inelului are un decor reprezentind o
pasăre (corb) stilizată (fig. 16/2).
Au fost găsite şi inele gata confecţiona~te
de meşterul respectiv, care aveau veriga din
tablă de bronz, iar placa din monede ce cirCUJlau in acea peorioadă. Ele sînt foarte oorodate, intr-o stare precară de conservare
(fig. ~6/5, 8, 11). S-au descoperit şi numeroase d~euri din tablă de bronz rezultate! de
la prelucrare (fig. 16/6, 7, 10) şi nn f1·agment
de la un cercei .(fig. 16/12).
Moneăe ~ Cercetările: arheologice s-au
soldat şi cu descoperirea a nurnel"'85e monede. In secţiunea V din locuinţa cu bed s-a
găsit un dinar de argint, corodat, emis de Matei Corvin pentru Ungaria în perioada
1489-1490.
Menţionăm de asemnea un· groş emis de
Iltaş Voievod şi un groş emiJS de Şt.efăniţă
Voievod
prezentaţi
in cursul lucrării
(fig. 16/14, 3).
Tot în locuinţa cu beci a apărut şi un dinar
de argint emis pentru Ungaria in anul 1538
de Ferdinand I (fig. 16/9).
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In locuinţa cu beci s~ găsit® asemenea
o monedă de argint emisă de Sigismu'Iid IU,
destul de corodată (fig. 16/13) şi o monedă
emisă de Ferdinand I peontru Ungari-a în anul
1549.
CONCLUZII
Cercetă.rile
arheologice întreprinse la
Tg. Trotuş in anul 1979 s-au soldat cu descoperirea unor il.ocuinţe şi gropi din secolele
XV-XVII. S-a precizat mai bine s.tratigralflc
şi prin bogăţia de material nivelul de .locu.i.re
din secolul al XV-lea S-a constatat C'U a'CeS't
prillej că ne aflăm in apropierea cetn.truJ.Ui
aşezării din aceas'tă vreme.
De asemenea s-au obţinut noi date pri.vitoru:·e la ev01luţia is'tOII.ică a Tg. Trotw~ in perioada secolelor XV-XVII.
Locuinţle1e de suprafaţă apa1-ţinind unot·
oră!şeni sînt lucmte in tehnilca pai.antei !Şi
conţin un bogat matedaJ. arheologic care reflectă stadiul de dezvoltare la care ajun..o:;ese
Tg. Trotuş in secolele XV-XVII.
Faptul că s-a descoperi:t locuinţa unui m~
teşugar oe confecţiona cYbiecte de orfevrări.e,
că s-au găsi·t numeroase
creuzete, unelteme.şteşugăreşti, unelte agricole, diiVel~ obiecte de fier folosite in gospodărie ne demonstrează că ne alflăm intr-un ce~ntru infloritor
ce intreţinea intense relaţii comer-ci;ale cu ne-gustorii şi meşteşugarii din Transilvania şi
din alte părţi.
Fiind situat într-o- poziţie deosebit de favorabi[ă, cu oc:neJ.e de sare în apropiere, pe
drumul comercial ce ducea spre Braşov, oraşul Tg. Trotuş a cunoscut in această vreme
(.secolele XV-XVII) o dezvoltare put&nică
din punct de vedere economic şi comeorcial,
fiind in acelaşi timp reşedinţa unui străvechi
ţinut, al Trotuşului.
S[ntem convinşi că cercert:.ărHe viitoare vor
aduce noi date privitoare la evoluţia istorică
a acestui vechi oras mo~dovean, contribuind
prin aceasta la idtbogăţirea cunoştinţelor
ru>a'itre despr·e geneza şi evdluţia oraşului românesc in epoca medievală.
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op. cit., p. 219, fig. 28/1.
tR Ibidem, p. 326, fig. 32/1.
19 Jbidf'm, p. 223-226, fig. 30 şi 32/1, 2.
'll AI. Andronic, op. cit .. p. 244-248.
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LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
D'RABITAT MEDIEVAL DE TG. TROTUŞ
R€SUME
Dans cet article, l'auteur se refere aux recherches archeologiques falts en 1979 ă Tg. Trotus.
Avec cette occasion on a decouvert une fosse du
XV-eme siecle, une habitation avec la fondation
en pierre de XVI-eme et XVII-Cme siecles, une
habitation avec cave de la meme cpoque.
Dan~ le niveau de l'habitation du XVe-me siecle
on a dccou\·ert des fragments ccramiques provcnant des vases de type pot, cruchs et
soupieres. La ceramique de cette cpoque est de
lileux types : unes de ces vases sont travaillces
ă'unc pâte rougeâtre et plus rare grisâtre. CJyant
une argile d'une bonne qualite, et dans sa composition un sabie avec des cailloux et des granules
de calcar.
Bien petrite, la pâte est pourtant groslere. fait
qui fasse que Ies murs des vases aient des dimensions plus grandes que celles des \'ases modelE~es
de pâte d'une tres bonne qualite.
L'autre categorie ceramique est representee
par les vases travaillees d'une pâte d'une tres
bonne qualite et dans son melange on a employe
un sabie tres fin. Travailee ă la roue rapide, cette
ceramique a la. pâte tres bien pctrite, les vases
presentent dans la fente un aspect compact, sans
espaces vides.
La ceramique est semblable ă celle trouvee ă
Bacău, Roman, Iaşi et Suceava et datce au XV-eme
siecle. On a decouvert aussi dans le niveau respecti! de l'habitatlon une monnaie emisse de rnas
Voievod dans l'epoque 1436-1442. L'habitation,
avec la fondation en pierre de riviere lie avec
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argile, etait formee d'une chambre rectangulaire
avec les cotes interieures de 4,50 x 3,50 'metres, une
autre chambre avec les cotes interieurs de
3,00X2,50 metres et un corridor de :!,75X1,50 metres.
Dans le remblai de la terre enlevee de l'habitation on a trouve des fragments ceramiques qui coresponds aux XVI-eme - XVII-eme siecles et
une monnaie de type dinar emisse de Ferdinand 1
en 1554.
Des les recherches faits, a resulte que l'habitation a ete elevee au milieu du XVI-eme siecle
et elle a dure jusqu'au XVII-eme siecle. Une autre habitation avec cave a ete decouverte dans la
section numero V. L'habitation avec cave etait d'une
forme rectangulaire avec une entree dans. la cave
a-F>eU-pres rectangulaire. Les cotes de l'habitation
etaient de 4X5 metres, et a l'entree de 3X2 metres.
La profondeur du niveau actuel de deviation
jusqu'au plancher variait entre 1,95 et 2,05 metres
dans la partie principale de la chambre et 1,80 et
1,15 metres dans la zone d'entree dans la ca ve. L'habitation a ete eleve dans la premiere moith! du
XVI-eme siecle et elle a dun~e jusqu'au XVII-eme
siede.
Sur le plancher de la cave on a trouve aussi
une monnaie emisse pour Moldova de Ştefăniţă
Voievod (1517-1527). A la base du sol du remblai
on a decouvert des fragments ceramiques caracteristiques du XVII-eme siecle et qui fixent un
terme postquem pour> la periode quand l'habitation
a ete detruite.
Dans l'habitation avec cave on a decouvert de la
ceramique d'usage menagere, ceramique ornamentale, des objets en fier (des gros cloux, des couteaux, des outils artisanals) et des monHaies. Des
recherches faits a resulte que l'habitation avec
cave a appartenu a un ar.tisan qui confectionnait
des bagues.
On a decouvert des nombreux bagues en etat
de prelucration et les uns completes. Les recherches archeologiques faits â Tg. Trotuş se sont
soldees avec la decouverte d'un riche materiei archeologique (ceramique d'usage menagere• et or-

namentale, des objets en fer . et d'usage menagere,
des monnaieS) qui re.flet' l'etat de developpewent
a1,1quel etait arrive. Tg. Trotuş au XV' -XVIII-erne
!;iecles. '
·
·•
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Tg. Trotuş. Plan avec lâ localisation des
fouilles.
Fig. 2. Tg. Trotuş. Plan des sections tracees
entre 1976-1979.
· · Fig;· •·3; · Tg; . Trotuş. Profil du mur ouest d~
la Veme sectibn.
.
·,. Fig, 4. Tg. Trotuş. Ceramique d'usage menagere
de xy.•m~ siecle decouverte dans la fosse du x•m•
seCtion.
. Fig ....5. Tg. Trotuş. Ceramique d'usage menagere
du XV •m• siecle ..
·Fig. 6. Tg. Trotuş. Ceramique d'usage menagere
decouverte dans la rv•m• section.
Fig. 7. Tg. Trotuş. Plan de l'habitation avec la
fondatiori en pierre de la 1v•m• section.
Fig. 8. ·Tg. Trotuş. Aspects de chantier. Habitation avec la fondation en pierre de la Ix•m• section.
Fig. 9. Tg. Trotuş. A plan de l'habitation avec
cave de la veme
section; profil de mur est
de la V •m• section.
Fig. 10. Tg. Trotuş. Ceramique d'usage menagere
de l'habitation avec• cave.
Fig. ·n. Tg. Trotuş. Ceramique d'usage menagere
de l'habitati.on avec cave.
fig. 12 .. Tg. Trotuş. Ceramique ornamentale de
l'habitation avec cave.
F'ig. 13. Tg. Trotuş. Objets en fer decouverts
dans les IV • et V • sections.
Fig. 14. Tg. Trotuş. Objects en fer decouverts
dans ·l'habitation avec cave.
· Fig; 15. Tg. Trotuş. Outils artisanals et d'autres
objets en fer decouverts dans l'habitation avec
cavţ ...
Fig. 16. Tg. Trotuş. Objects d'ornament, un c,i.seaux et des monnaies decouvertes dans les IV"-V"
sections.
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Necropola

medievală

de

la

Enisala

Jud. Tulcea

Anul 1979 marchează pentni cercet<\ri~e arheologice' din neerOipo~a~ medievală de la Enisala intrarea într-o nouă etapă importantă. In
interv,alul 1967-1968, 1977----'-1978. săpăturiJe
arheoJogice au avut un ca!laC'tei~ d~ !'<l!lvan'e,
construirea unei staţii de asfp.ltare şi extinderea satului p~ suprafaţa oiupată de necropole\
impunînd cercetări tU·gentJe. lnvestigaţiiae
efectuate a:u scos la iveală o necrope>l~i cu o
intindere în timp şi spaţiu neaşteptat de
mare, numărul mmmiHtelor distruse fiind
relativ mic farţă de cele păstrate. La ac~sta
se adaugă un avantaj 'neobişnuit in cercetJarea unei necropole medievale : mormintcle
mai vechi nu sînt suprapuse de cele mai recente, succesiunea cronologică corespunzind
unei dezvoUări spaţiale pe orizontlală şi. nu
pe verti~lă. Intr-o primă' p.eri6adă de funcţionare sec. XV-XVI - nucleului .:fp'L·-·
mat i s-rau adăugat treptat morminw::i{IJte..:.
rioare, aşa incit înmo.~mintările d'in s.oo; l)(vn
şi de la înooputui sec. 311 XVIII-lea ş.e. âJil'ă la
peritfe1ia necmpo~e:i. A vînd în vedeJ;ie a.cet'te
considerente ne-am propus continua1~a cercetărHo~r în următorii ani.
'
·
Săpăturile arheologice din campania 1979
aJU urmărit două obiective : vetificarea stratlgrafiei din centrul necr'Opole!i. pentru lămu- f
rirea Hmitei cronologice superioare şi aflarea
cellei de ra patra 1imirt:e teritoriale a a~2fiteia,
cea estică. Pentru rezolVC~.Jrea primei ptobleme
au fost trasate Sil (20 X 2 m) şi S! 1 (50 X 2 m) ,
(fig. 2). Descoperirile de aici confirm~ rezultat~le a111terioare, di"punerea mormintelor din
S 9 fiind semnificativă. Pînă în C 12 s'înt morminte care au aparţinut nucleului iniţial'al
nec1·opolei, cele mai tirzii fiind dataJte cu mo....;
nede turce<?ti de la SeJim II (1566). Urmează
un gol pînă în C 19 şi începinrd de airci şi pînă'
in C 25 constatăm înmormîntări de la sfirşi
tul sec. all XVI-aea şi începutul sec. ail.
XVII~a, _o monedă
de la Ahmro I din
. !604-1605, datind sfi'rşitrul înmormîntării!.or
în aceasti zonă.

Ultima secţiune S 10 (20 X 2 m) a fost traîn prelungirea unei secţiuni din anul
1978 (S.;). Ea repre~)ntă extinderea maximă a
cercetarilor pe latm~a de nm'd a necropolei. In
conti:nuru.·e, datorită unor nivelăd modei-ne,
mormintele au fost distl'use -'-.'mormîntul
168 din S 10, C 1, fiind găsit la numai -0,10 m.
De:-:coperirile de aici ne-au furnizat informaţii despre începutm·i~e necropo1lei, monedele de la Matei Corvin şi Vladislav II
confilmînd datele din. cownpaniHe din 19o71968 şi 1977 : primele înmorminFni în necropolă s-au făcut în ultimele două decenii ale
sec. al XV -lea 1•
Campania anului 1979 a dus la clescop~ri
rea a 49 de morminte medie,vaile şi 44 de
morminte daco-romane de incineraţie şi înhumaţie, numărul tota:l al morminteiJ..or me• dievale ridicîndu-se la 169, iar cel al mormin. telor daco-r0mane la 146, aceasta adăuglîn
du-se la oele cercetete în 19o7--19\i8 2.
În continuare, deoai·ece nu avem de semnalat situaţii deosebite faţă de campaniile anterioare, nu vom mai insista a'>upra ritualului
şi ,a.·.;urpn fiecărei cat~orii
elin inve111ta.ru1
m1rminte:oi· si v:Jm descrie numai materialele noi 3 .
·
Nasturi. Descoperi'l·i~e din acest an pot fi
împă1iite în mai multe categodi :
sată

Nasturi globulari
a) nasture din argint aurilt. Sfeu:a este rea-

"a

·

lizată prin procedeul
cire perdue". Veriga
lipseşte ; partea opusă se termină cu o piramidă cu baza din trei gr:mule, iar în vîrf una.
Dimens1unile : dtametruJ sfe~rei 7 mm, ină~ţimea

10 mm ; nr. inv. 8073. Na9turele este
datat in prima jumătate a s'ec. XVI (fig. 3/1).
b) Nasture din bronz realiz,at prin lipirea
a două semitSfere. Are pentru plindere o urechiuşă circulară iar Ia partea. opusă, prinsă
într-un suport cu patru petaJe, o granulă me~
talică. Dimensiuni : diametn.ul sferei 12 mm,
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Fig. 2. Enisala. 1 Planul
înălţimea 21 mm, nr. inv. 8414. Mormintul
in care s-a găsit este cfutat cu o monedă de la
Selim II din anul 1566 (fig. 3/2; 5/3).

Nasturi semisferici
a) Nasture din argi111 t realizat prin procedeUJI. "â cire perdue". Are w-echiuşă ovaJ.ă iar
la partea opusă are incirzată o stea cu 8 Laturi ce încadrează un motiv floral. Dimensiuni : diametrul 14 mm, inălţimea 15 mm,
nr. inv. 8410. Este datat cu o monedă din
1512 de la Selim I (fig. 3/3 şi 5/4).
b) Nasture din argint cu marginea îndoită
la interio,r. Urechiuşa de prindere este wa.J.ă,
la partea opusă arvind o rozetă din fier metalic foart~ subţire ce are in oentru o bolbiţă
~talică : diametru! 9 mm, înălţimea 12 mm,
nr. inv. 9080. După amplasarea in necropolă,

săpăturilor

din 1967-1979.

mormintul se daltearlă la sfirşituJ sec. XV şi
în prime[e două decenii ale sec. al XVI-lea
(fig. 3/4).
Nasture din argint. Pe cite o semisferă din
tal::ilă subţire· de argint s-au lipit fire metalice
subţiri oare imită forma unor peitale de
fJoa.re, fiecare avind la capăt, in centru, mici
granule de argint. Cele două semisfere au
fost apoi lipite, La un capăt are o urechiuşă
de prindere ovală, unu~ din capete înfăşu
rindu-se in jrurul tijei1 de susţinere. La-partea
opusă are o pimmitdă fO!l'mată din suprapunere aa trei rindu:ri de graam~e meiail.ice. La
bază 6,3 şi respecti<v o oobiţă. Dimensiuni :
înăaţimea 29 mm, diametru! semisferei
10 mm, nr. inv. 9122. După amplasarea in
necropo~ă
mocmintul se datează inta-e
1520-1566 (fig. 3/5; 5/2).
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cercei din sec. XV-XVI.
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Fig. 4. Enisala. Inele din secolele XV-XVI.
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Fig. 5. Enisala. Nasturi

şi

inele din secolele XV-XVI.

Cercei
Nu s-a descoperit decit un singur tip nou,
aceasta confirmînd încă o dată ponderea mică
a cerceilor în raport cu oe:1el'altre podoabe.
Cel·cei diln. bronz - cercelul este realizat
dintr-'Uil fi1r metalic mai gros oare face două
buciLe una din ele fiind de dimensiuni mai . ,

mid. De una din cele două bude s-e ptind-e·
cu un fir subţire metalic, un pandantiv de
formă ovală sau romboidadă din tablă subţire. CerceluJ s·e prindea de înve1li1x>area de
pe cap cu ajutorul ur11ei verigi mai m<ITi. De
unul din cei doi ceu.·cei detSooperiţi em lipit
llll1. fragment de ţesătură din cînepă". Dimen-
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siuni : veriga mare -grosime 1,5 mm, diametrul 25 de mm ; veriga cu bucle : grosimea
1 mm, diametru.ll5. mJţt ; pandantiwl ri:nni:,Oida.l : lungimoo 17 mm,' lăţime 14 mm, nr: i.Îl.v.
8060-8071. După amplasarea in necropolă
monn.intul se datează in prima jumătate a
sec. XVI (fig. 3/6).
Inele. Ca şi exemplareile descoperite în
campaniile precedente ineleLe descoperite in
1979 pot fi împărţite în 3 mari categorii :
inele cu montura turnată odaw cu veriga,
inele cu veriga lipită şi inele cu montura împodobită cu pietl'e.
1. Inele cu montura

turnată odată

cu ve-

riga.
a) Inel elin argint. Veriga, semicircu.lară
secţiuli1e, se lăţeşte ·spre chaton. Aces1la;
obţinut prin îngroşarea· şi lZ1ţirea verigi.i, at•e
<f formă ova1ă. Nu are nici un fel de decor.
Dimensiuni : veriga lată de 5 mm, groa..<iă 'de
2 mm. Diametru~ interior 20 m\n ; chaton ~
lungimea 18 mm lăţime<l'll mta, gros 4 rnm,
11r. inv. 9069. Inelul este datat :cu o mon~dă
de la Vladi<;l.av II (1490-.:.:....1516) (fig. 4/I ; 5/6).
' · b) Inel din bt"On:z. Veriga, semidi:culară in
secţiune, ~ lălţe;;te 'pre chaton. Acesta,. îniro!iia1. ceva mai mult, are o formă ovală. Pe
el s[nt incizate două benzi de cîte trei linii
ce se intersectează ohlic. Dimensiuni: :.. veriga
lată de 4 mm, groasă ·de 1,5 mm .. "Diametrul
interior 17 mm. Chaton - lungime 11 mm,
llîţimea 9 mm, grosimea 4 mm, nr. inv. 8073.
După amplasarea mormintnllui în neeropdl.ă
h1.elu.l es•te datat în prima jumătate a ~- al
XVI-~Lea (fig. 4/2; 5/7, 9). .
,.
în

·2. Inele cu montura lipită
'' a) Inel din· argint. Veriga tdri>ionatii are
JÎpi:t<\ o plăcuţă romboidlaJ.ă. Pe ea este incizat
un motiv cnteiform, incadrat intr...:un· eh~nar
ţ'e' urmăre~?te laturi[•e aplicuh1i. Dimensiuni :
v'ţriga groa<;ă de 2,5 mrn, diametruiinterior
ta mm ; aplicul latura rombului 8 rrirri; g<-D- f
sime 2 mm, nr. inv. 8599. După amplasarea
h1-ormintului în necropoln ine.lUil e-;te datat în
o.Itimetle două decenii ale sec. al XV -lea şi
primelle două d-ecenii ale sec. al XVI-lea
(fig. 4/3; 5/11, 13).
· b) Inel din argint. Veriga lată., semidrculară in secţiune este mull.t tocită de purtare.
La partea inferioară are un bumb, Pe vefig4,
pe un suport in~ilţat este lipit un aplic oval.
Pe el pare să fi fost incirzată litera· M. La baza
Hte.rei este incizat ua hrăduţ. Dim!'msiun~.:
veriga lată de 6 mm, groasă 1,2 mm, di.ametrul interior 17 mm ; aplic- l!,mglme 13 mrn,
lăţime 10 mm, grOO>imea 13 mm, nr .. iav.
84''6. Dup~ situarea mormîntului in cadrul
~opo1ei inelul estt.e datat în ultimeil•e qouă
decenii aJ sec. al XV -lea şi primele două Qecenii .ale s·ec. al XVI-lea (fig. 4/4 ; 5/1~" 14).
79 - Materiale

şi

cercetAri arheologice -

cd.

3. Inel cu piatră
Inel din argint. Veriga, semicil·culru:ă în
secţiune, se lăţeşte spre chatrm, cele două
părţi componente fiin<l turnate împreună.
Chatonul are la exrterior o bandă din două
linii ce încadrează un motiv de liniuţe in zigzag. In chaJton este prinsă o "J1iatr[l" ovală
de culoare albastru-inchis. Dimensiuni : veriga lat::'t de 5 mm, groa"ă de 1,5 mm, di:ametrul interior 18 mm. Chaton - lungime
H mm, lăţime 11 mm, nr. inv. 8420. Inelul
este datart în ptima jumătate a ~ee. al XVI-lea
(fig. 3/5 ; 4/5, 8).
După cum a rei eşit şi elin prezentarea materialelor clesc'Vperite în ace:-:t an, majoritatea
sînt din tim:puJ primei perioade de funcţio
nan:! a necropo~ei. Deşi avem şi monnint:e
~t.erioar~ mijlocului sec. al XVI-lea, inventarul funerar este"·foarte "[11·ac, fiind -reprezentat numai de monede. Descoperilile făc1,.tte
au imboge:'tţit informaţiile de<;pre începuturile
necropolei, respectiv despre sfirşitul· sec. al
XV-lea şi începutul celui de al XVI-lea, perioad<'t ce era mai puţin cunoscută.
NOTE:
Babeş,

'

SCIV, 22,' 1971, 1. p. 23, fig. 1 ;
Gh. Mănucu-Adameşteanu, Necropola medievalii
de la .Enisala. Raport preliminar- de săpăturii pe
anul 1977, Peuce, 8 (sub tipar).
r. ,
2 M. Babeş, op. cit.
' .
. .
3 Ve-.li nota 1 şi Gh. Mănilcu•Adameşteanu, in
Materiale şi cercetiiri .arheologice, Oradea, 1979,
.1
'
p. 379~383. .
" {\naliza fraglllentelor de îmbrăcăminte a fost
făcută de Vasilica Topoleanu, restaurator de textile la Muzeul Deltei Dui:tării, Tulcea. Il· mulţumim
şi: pe această cale pentru sprijinul acordat.
t

M.

LA N:fCROPOLE M"EDIEV ALE D'ENISALA
(DEP. DE TULCEA) RAPPORT PR"ELIMINATRE SUR LES FOUILLES DE 1979
RESUME
· La campagne de fouillcs ·de l"annec 1979 a eu
pour but dcux objecti (s : veri fier Ia stratigraphie
au centre de la necropole et etablir la limite chronologique superieure, par le tracement de deux
tranchccs : s. Pt S!l· La troisiemc et derniere tranC'hee ~ S 111 ~ a ete ouverte afin de verifier la
chronologie des tombes du cote nord de la necroooll'.
On a dccouvert 49 tombes medicvales1 et 44 t9mhes daco-romaines a incineration et â inhumation.
·
Les objets trouves cornme inventaire des tombes
appartiennent, du point de vue. chronologique, au.x
XVe~XVIe siecles. Dans les tombes du XVIIc siecle on n'a pas trou\'e que de monnaies.
Les decou\:ertes de cettc annee ont enrichi nos
connaissances sur les debuts de la necropole, qu'on
connaissait peu jusqu'a present.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Enise.la. La zon~ archeologique.
,
Fig. 2. E.nisala. Plan des fouilles (1967-1979).
.
Fig. 3. En1sala. Boutons et bpucles d'oreille des
xve-xvre siec-Ies.
Fig. 4. Enisala. Anneaux des XV"-XVI• sitkles.
Fig. 5. Enisala. Anneaux de~ XV"-XVI • siecles.
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Cercetările

de la

Metodologia cercetării satului medieval românesc din secolele XIV-XV, impune o investigaţie amplă, mergind de la aşezaii"eil propriu-zisă, coo.tinuind cu lăcaşul de· cult, re!;iedinţa nobiJi:ară şi nu in ultimul rind, cu
dezvetkea necropoJei sau a necropole-lor aşe
zării.l In limitele acestor constante se află de
fapt an~mblu[ ciivilizaţiei populare din epoca
respectivă, element esenţi•al aJ aprecierilor
asupra stadilului atins de societaJtea românească a epocii. Nesocotirea unuia din ele-mentele ce alcătuiesc conceptul de sat medieval, in timp şi spaţiu, duce la eiJJaborarea uneli
imaginii incomplete, susceptibilă de corecturi. In acest sens, cercetarea satului Mă
neş1i-Buftea, in anul 1979, şi-a concentrat
atenţia asupra elludldării
unei sitJuaţii remarcate anterior in culplrinsuJ unor !o't>ndaje.
Se atrăgea atenţia, in 1976, asupra faptului
că in afara unei întinse necropole din secolele
XVI-XVIII, adiiaeentă bisericii de zid, in
vatra satulllli, ce se dovedea mult mai vechi
decît prima sa menţiune documentară (15 iunie 1577), mai funcţionase un cimitir datat in
sec. XIV-XV şi, paralel cu acesta, la o distanţă de mai bine de 150 m, se semna[alu şase
morminte, în parte deranjate, ale unei necropoJe, a cărei datare implica o funcţionare
cel puţin parţial concomitentă cu cea în care
mormintele conţineau monede şi podoabe din
secoJeJe XIV--XV.2
Problema funcţion{uii mai multor cimitire
pentru llilezăriole din secole~e XIV-XV con-·
stituie o preocupare mai veche a arheoJogiei
me~lievwe· româneşti. La Drobeta Turnu-Severin,:1 cercetarea a surprins în două sectoare,
sudic şi nordic, concentrări de morminte,
considerlndu-se că ele apa~ţin unui cimitir
medieva~ suprapus antieedor tenne. Din analiza di~poziţiei mormintelor şi a concentră
rilor se poate OO'Il.Chide că aV'em de aface cu
două necropole situate la o d1stanţă relativ
mică. Caracterul unitar al materialului a
determinat chiar aprecierea apartenenţei tuturor î.nhumă:riJor unui singur cimitir. La

Măneşti-Buftea

Coconi, în Cîmpia Română, cele trei necropole identilfircaJte se eşal01neaeă det-a lungul
întregii perioade de funcţionare a aşezăl"ii,
observindu-se între ele un raport de succesiune:"
Chiar in unele sate de munte, cum este cazuJ. Sus!lăneştilor (Argeş), s-au cercetat două
necropole eu o funcţionare silmultană. Aici,
cri'teriuJ folooirii era oell :aJ apartenenţei la
familia nobiiliară - pentru unul din cimitire,
eelăialte deservind necesităţile sătenilor de
rind. 5
Campania din anul 1979 şi-a propus tocmai etlucid~ea problemelor funcţionării celor două cimitire de la Măneştir-Buftea. Pentru aceasta, in sectorul unde cu trei ani în
unnă fuseseră surprinse şac;e inhumări, a fost
trasaul. o secţ.iune (S II) cu dimensiuni[e de
26 m lungime şi 1,5 m lăţime. In primul rind
secţiunea trebuia să ronfilrme existenta cimitirului organizat. Şi din acest punct de vedQ!re reZJUltaltele au fost concludente. Pe un
spaţiu din afara aşezării, lipsilt de materiale
arheologice medievale, s-oo practicat în mod
organizat, de către să:tenii· Măn~tilor, înhu~
mă1i, confonn ri'tuallu[ui tradiţional, fără nici
o deosebire de oole cercetate in necropoJa, II.
Pină astăzi în ce!l:e două secţi'llll.i~ 6 situate
la· o distanţă de 8 m una de cealaltă, au fost
derzvclite 14 morminte de inhumaţie, nn
obiectiv al cercetărilor viitoare impunîndu-se a fi stabilirea limitelor acestui cimitir.
Strntigratfic, situaţia sondată in S II se
prezintă în felu1 următor : sub solul vegetal
actuaJ, gros de 0,14-0,23 m se află un strat
de pămînt eenuşiu de5chis, gros de numai
0,085 m-0,10 m lipsit de materiale arheologice, pigmentat sparadic cu mici grăunţe de
cărbune. Acesta este locul în care se a.dlncesc gropile monninte[or. El atestă folofiirea
terenului în oorsul epocii feudalle numai cu
prilejul înhumări~or, găsindu-!Se la o oarecare
distanţă de zona agil.ornerării de material arheo[ogic curenlt. Se poate' .conchide de pe
acum, e<) c€il de al treilea cimiti~ de Ja Mă-
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Fig. 2.

Măneşti-Buftea.

1
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Inele din inventarul funerar al necropolei III (secolele XIV-XV).
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Fig. 3.

Măneşti-Buftea.

Cele

dou ă

urne funerare recuperate în necropola elin secolul al IV-lea e.n .

neşti-Buftea

e. te excentlic si distanţat de
vatra satului.
Gropile morminte~or străpUirlg un păm înt
cenuşiu maă lînchis
la cu[oare, gros de
0,20 m -0,23 m, marcat SIPOradic şi acesta
cu miei fragmente ceramice ele culoare cenuşie dambi~-e în 1set. III-IV e.n.
Mai jos ele 0,53 m-0,70 m p ămîntul castaniu virgin . este a1tins doar de gropile mormintelor. Păm[nitiUl de umplutură este foarte
puţin deosebit c1e cel din straturi[e menţio
na:te. El se dbservă numai prin lentilele castaJnii-găilbui, r~ZIUltate prin mnplerea. gropilor cu pămîntul scos la. sărpare, din profunzime. Cu menţiunea că dîn punct de veda-e

fÎBULE Dl/1/ S'I::.TOLELE

cantitativ mart:.erialuJ antrenat era mai fu-ecvent în necropola II şi aco[o, mm.· mintele e
identifioau în straturiLe superioare tot cu ajutorul lenrtilelor castanu. . gălbui.
Spo.radicele fragmente ooramice medievale
întNni~ în să:pă'liură sinrt d'e foarte1 mici dimensiuni. Unele sînt dJespri:ruse din pereţii
unor oale, avind o grodlme redu: ă. Menţio
năm .şi un fragment de toartă 1n formă de
bandă. Toate acestea sint greu de datalt prin
cle înse[e·. Un singur fragment de farfurie,
acoperit cu smalţ gros, galben-verzui, poartă
urme ale unui decor sgrafittat, putînd fi datlat in c:ea de-<al XV-lea veac. Descoperilt în
stratulile upetrioare ale să1pă1turiî, nu paa1.e

1/l-/V/ DESCOF'ERITE IN

A!JEZIIRE

-~.._ ... ---~--------·------------~---__.

Fig. 4.

Măne~i-Buftea.

Fibule din secolele III-IV descoperite în
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fi decît un indiciu ~ecundar, înainte de care
s-aru put11t produce înhum.ările.
La cele 14 mor·minte dezvelite pînă acum,
s-au descoperit .cinci inele, trei monede, s-a
observat o cen tvră din piele cu aplice de
fier, iar in trei. cazuti, pe umăr SfKl la mîneci
găsindu-se nasturi bumbişori. Ca şi în cazul
cimi1tiruhti II şi de aceastil .dată, sub rezelr'Va
descoperirilor viitoare, inelul, este piesa mai
frecvent întîlnită.
Inelul cu o p·rotuberanţ<i înthl.nit pînă acum
în două cazmi în nec~·opola II a fost semn.aJat
şi în cea de a treia necropolă la un mormînt
(M. 3008). Inehil cu chaton di·scoidal şi veriga
cu capetele lipHe pe dedesubt, nu pre1Zinrtă
nici un fel de deosebiri, faţă de ce~le an~rior
semnalate. Combinaţiile g-eometrice, de tipul
rombului (M 3011), floarea de crin (M 3002),
sau motivul zoomorf (M 3001 şi M 3013),
remarcate frecvent în necropola II, nu lipsesc
nici de ae<ea<>tă daUL Credem că numai stadiului. actual al investigaţiilor i s~ dail:ore&lipsa. verigiJO[', a ine,lelor cu chaton discoida[
şi decor geometric s-telar, a cerceilm·, cataJ·amelor, resturilor text:i[e etc. Tipologia centurilor şi n:asturilor sferoidali m.1 îngăduie
stabidirea uno!· relaţii de S'ucce.<>iune, prezenţa
lor fiind semn.alalt<'i şi într-un caz şi in ceilă
lalt. Nasturii semisferoidlaJi cu pl'acă, de asemenea, sint dataţi la Măicăneşti, în apropiere, in limitele ultimului sfea·t al veaeului
XIV şi primul sfert al ceJrui de' aJ XV -iee.
Sub rezeTVa rezul:tat.2ilor viitoare, chiar şi in
ceea ce priveşte procentul morminte~or cu
inventar nu se poo1te stalbi.li .vreo dife[-en.ţă.
Monedele ·rămîn să eil.rucirleze această spinoasă problemă. Numărui lor, de obicei redus
şi starea de conservare, implică serioase dificultăţi. Pînă acum in necropola III de la
Măm.eşti-Buftea
au fost descopetite tT~ei
monede (M 3005; M 3007; M 3009). Din pă
cate starea de conservare n-a permis citirea
decit a uneia. Ea este bătută de Mircea cel
Bătrân, în intervalul 1396-1418,i oolelaJte
părlnd să aparţină acelluiaşi domnitor al Ţării f
Român~ti.

'In aceste

condi.ţii, simultanieltart:ea celor
cimitire tinde să se cominne, ea fiind
o realitate incontestabilă cel puţin pentru o
perioadă de· timp.
două

•
• •
In 1976, surprindea cantitatea mare de
fragmente reramice, pe care le datam în ~
oolelle III-IV, aa1trena1te in umplutura unui
nionnint de înhumaţie medie>Val. Enili · fragmente Jucrate dintr-o pastă bună, folosind ca
deg.resant :nisipuJ fin. Prim. ardere vascle că. g>ra le aparţinuseră aveau o culoare cenuşiu
roşietică in spărtură şi cen'il.<1ie la eocterior.

Fr.agmerntele erau ale Ul'lllli grup de trei oaJe
Clll fundul plat, fără standring. Crum terenul
nu oferea în strat a->emenea materialle, pre-zenţa loc era nedară.
In cursul campaniei recent încheiate, să
pătura a scos la Jiumină două va<>e' cenusii depuse in gropi mici, ce conţinealtl frag~ente
de oase. Ele marchează prezenţa pe ace'laşi teren in oare s-au practicat inhumările din secolele XIV-XV, a unei necrop()-le din veacul
al IV-lea, din care aru fost desveUte antfel.
două morminte de incineraţie in urne. ln
acest context putem considera că şi aglomeraţia de ft·agmente cenuşii afl-ate in umplutura un.ui mormînt descoperit în 1976 put.ea
reprezenta ceea ce s-a mai păsn·art dintr-un
mmmint de incine:raţie, deranjat probabH in
epoca feudal<'\ la s[tparea gropi:lor din cimi tirul satului Măneşti.
Ambele urne m·r· fost depuse în gropi indi,viduale foarte' puţin ad'inci.te, va:-;ele fiind
superficial acoperite de un strat subţire de
pămînt, de numai 0,10-0,15 m pînă la nivelul de călcare core;punzătm· .etapei. Din
acea<;tă cauză m-nele sînt sparte prin tasare.
I>esropelririle de la MănetŞti siint astfel similare ce~or de la InclependenţJ-Ci'iiăraşF\ sau
ad.te staţiuni.
Cele două urne intregiibile sint confecţio
nate la roata rapidă, dintr-o pastă fină, bine
frămîntată, care prin ardere a dobîndit culoare cenuşie, mergind pină la cenuşiu-găl
bui. La partea de jos va<>ele aru standling,
corpul fiind enet·gic bombat, punctuJ de maxim diametru găsin:du-se in partea superioară a va<>ului. Gîtul este puţin p;rofilat, iar
gura restrlnsă se te·rmină cu o buză tdunghiulară in secţiune la una (U 2), cea[al:tă
fiind retezau1 din ca<uza JucrărHor agricole.
Asemănător .prin amploarea globulară a p~n
tecului ~i sta.ndring, este un va<> descoperit
l:a Aldeni-Buzău, a căror gură ec;te· însă mult
mai largă. Eli a fost dail:at .Ja mijlocuJ vea;.::ului
aJ. IV-lea e.n.~' Cele două lll."'lJe s-înt lip:-;ite de
elemente decorative. Una dintre ele, cenru~ie
la ouloare (V 1), are către. partea. superioară
un brlu circular r~:li>efat. Ace>la;şi decor a mai
fost întîlnit şi în a-lte staţiuni in care au fOSlt:
cercetate necropolele. Reţinem dintre e[e o
urnă descoperită în cimitirul de la Olteni.10
In ambele cazuri nu au fost descoperite urme
ale altor vase şi nici ale capacelor.
Uma a cărei porţiune· superioară lipsea,
va<;ul fiind spart prin tasare, încă de la. degajarea pămîntuhli din groapă, lă...'ia să se
vadă mici fragmente de oase. In cealaB:tă, oa..seJe au fost observarte doar La restaurare. Evident, în raport ou capadltatea urneilor, cantitatea de oase· găsită în inte1ior a fost mică,
iar voJumul ocupat de asemenea, sau el s-a
redus prin tasare. De .fiecare' dată in partea
superioară se afla numai pămînt. Frecwnţa
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oaselor era mai mare la partea infed.oa.ră a
urnei, pămîntul pătrunzînd pînă la funduJ
vasului. Şi in alte staţiuni s-a remarcat cantitatea mică a oaselor din urnă. La Independenţa în unele cazuri 0i81Se1e erau. în cantitaJt~·
"relativ mică", alteori umpleau "jumătate
din capacitatea urnei", mtr-un singur caz
urna era umplută în întregime, alături gă
sindu-se resturile ce nu a:u avut loc în vasul funerar, iar la Olteni mormintul 50 cuprindea două urne pline cu oase calcinat:e 11 •
Intr-un vas grosolan de la Independenţa, oasele cailcinate erau "depuse mai mult simboJic"l2_
Incontestabil cele două urne nedet·anjate,
d~coperite în compania 1979, constituie doar
un indiciu al existenţei necropolei, despre
care, în acest moment mu putem specifica
dacă era birituală sau nu, în ce proporţie, s.au
dacă ea conţinea şi morminte de incineraţie
în groa!pă simplă, aşa cum .este C81Zui descoperi:rilor similare de la Spanţov, Independenţa, Oltenil:l şi celelaHe din Cîmpia Ro-

ŞTEFANESC!J

departe de cursul1iului la circa 150 m, pe w1
însot·it, in pantă uşoarii spre "'ud, ~-pre
un loc unde se adunau ape pluviaile.
Terenul efi te muJt in alfara aşeozării iden tificate pe terasa din imediata apropiere a Colentinei. Aceasta şi explică lipsa uno!· materiale mai abundente în strat. O situaţie asemăm\to.are a fost remru-cată şi pe malul bălţii
Coadele, la Indeipendenţa1 1 , unde distanţa
faţă de ft!iezare este de ci1"Ca 1 km.
Cele dbuă urne şi fragmentele srm·prihse îr.
umplutura mormîntului mecHeval de inhumaţie, prin caracteristicille lor, s.e datează in
secolul aa IV-.lea e.n. 1 ~' Coroborind aceste >CI.ate
cu cele stratigrafke şi obiectele romanice din
aşezare, datarea neuopolei de la Mimeşti
Buftea în prima jumătate a veacului al IV-lea
se impune, acea<;ta. reprezentînd o manif.2"-itare specifică a civiiizaţiei locale, înb:-un
moment de reviriment al infuzii[or r<>manice.
~paţiu

mână.

NOTE:

In spaţiu[ bucureştean, la .Mogoşoaia şi
Dealul PisCIU.lui s-au cercetat nmnad morminte de înhumatie, unele datate .cu monede
imperiale romane de J.a mijlOC'lll .secol-ului al
IV-fea,14 în timp ce la Măgurele s~au observat mai multe vase şi fragm·ente eu resti.Jli
cinera:re şi s-a recuperat numai o urnă cu
capac oonţinind fragmente de oas·e calci!late 1"•,
materiaile databile in secolul al III-lea e.n.
RegL<>trul aşezărilor din veaooll & IV-lea e.n.
este mult mai mare, cele mai cunoscute fiind
staţiunile de la C1ingaşi, Fundenii Doamnei,
Tei, Străuleşti etc.
Prima urnă a fost demonta1tă, pămîntul a
fost strecurat, dar in afara fragmentelor
foarte mici de oase, in interior n-a fost găsit
nici un obiect personal. Cea de a doua urnă,
în care pămîntul a fost foarte' tasat, a fost
demontată prin def;prind&ea fragmentelor,
obţinindu-se muilajul interim· al urnei, ce reflectă perfect dispoziţia şi cantitatea âe oase
in raport cu pămînrbul pătruns in vac;ul :a~e
zat oo gura in sus. De fapt analirza făcută
asupl'a inventarului necropo~elor din secolul
& IV-lea din MUI!ltenialti scoate în relief faptul că în mormintele de incinera.ţie, obie..."iele
deşi nu lipsesc, sînt în oan:titate mult mad
mică decât în cele de înhumaţie.
Din punclu~ de vedere a:l poziţiei necropolei în teren, monnintele de incineraţie de
la Măneşti-Buftea se găsesc pe terasa înaltă,

Radu Popa, SClV A:, 30, 1979, 4, p. 555-56:3.
Aristide Ştefănescu, SCl VA, 31, 1981, 1.
:; Al. BătTiicilă, Materiale, 5, 1959, pl. 1 ·'ii
p. 775-792.
4 Nicolae Constantinescu, Coconi. Un sat
din
Cîmpia Română în epoca lui Mircea cel Bătrîn,
Bucureşti, 1972, fig. 5.
" Dinu V. Rosetti, BMI, 41, 1972, 2, p. 31.
6 Numerotarea secţiunilor s-a făcut considerindu-sp S 1 - şanţul pentru irigaţii.
7 Citirea a fost făcută de Octavian lliescu de la
Cabinetul Numismatic al Academiei R. S. România.
s Bucur Mitrea, Constantin Preda, Necropolele
din secolul al IV-lea în Muntenia, Bucure!?ti, 1966,
p. 4:1-48.
~ Gh. Ştefan. Dacia, 7-8, 1938-1940, p. 217-221,
fig. I/2.
to Bucur Mitrea, Constantin Preda, op. cit., p. 62.
tt Ibidem. p. 19-50.
t2 Ibidem, p. 48-50.
tJ Ibidem, p. 19-50.
t1 Ibidem, p. 87.
u ln inventarul M.I.M.B.. nr. fi4046 - Seqia
Veche 4008 : htoria oraşului Bucureşti, I, 1965,
p, 49.
tG nucur
Mitrea, Constantin Preda, op. cit.,
p. 19-50.
t7 Ibidem, p. 117 ~i urm.
tii Gh. Diaconu. Tirgşor: Necropola din secolele
lll-lV e.n., Bucut·cşti, 1965, p. 61, pl. 98.
t
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LES FOUILLES DE MANEŞTI -BUFTEA
L'articlP preS<>nte les resultats des recherches
archeologiq ues entreprises a circa 150 m distance
du lieu des precedentes fouilles, la ou, en 1976, furent observ<'es six tombes d'inhumation faisant
pat·tie d'un deuxieme dmetierc de XIV-e siecle.
D'ailleurs les investigations de cette campagne
avaient pour but d'etablir s'il s'agit d'une. necropole organisee et, dans la mesure du possible,
de contribuer â 111 clarification du probleme de
l't•xistcnce simultane des cimetieres II et TII.
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Les !ouilles delimitant une section (SII) longue
de 26 m et large de 1,5 m situee a 8 m sud de la
prect•dente section (S I) mon.trerent sans aucune
doute que nous sommes • en presence d'une deuxieme necropole de XIV-e.-XV-e siecles. L'inventaire funeraire decouvert jusqu'aujourd'hui comprend 5 bagues, 3 monnaies, des boutons, etc. Il ne
difere en rien de celui de la necropole Il, comme
d'ailleur, il n'y a pas aucune autre difference
entre les deux necropoles. Les monnaies sont dans
un tres mauvais etat de conservation, la seule dont
on a pu dechiffrer l'inscription datant du regne
de Mircea cel Bătrîn (1386-1418) et etant f1·appee
Pntre 1396-1418.
Une eonstatation qui s'impose c·Pst qu'a Mlineşti-Buftea, la deuxleme necropole des XlV-"XV-e siecles est eloignee de l"emplacement du
village.

Les fouilles ont releve, de meme, l'existence
d'une necropole du IV-e siecle n.e., dont on a etudie deux tombes d'incineration en urnes. On
n'a pas trouve d'inventaire, le seul indice permettant la datatiori etant la ceramique.
.
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Măneşti-Buftea. Plan des fouilles archeologiques de 1979.
Fig. 2. Măneşti-Buftea. Bagues provenant de
lljnventalre
funeraraire de la Ilie necropole
(XJVe.-xve slecles).
Fig. 3. Măneşti-Buftea. Les deux urnes funeraires recuperees dans la necropole du IVe siecle.
Fig. 4. Măneşti-Buftea. Fibules du IIIe-Ive
siecles, decouvertes dans l'habitation.
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Cercetări

Cercetările

privind Palatul Curtii Noi
din Bucureşti

arheologice privind Curtea
din Dealul Spirii au inceput, intr-o
pr1mă etapă, in anul 1955, dnd s-au intreprins săpături in hrubele din str. Cazărmii
şi s-au efectuat investigaţii asupra zidului de
incintă a terenului domne-;c din vecinătatea
străziJor Carzănnii, Mi[itari şi BateriilOI-1 • Cu
acelaşi pri:lej a fost întocmit releveul sistemului de galerii din str. Puţul cu Apă Rece,
folosite ca depozit de alimente al Curţii domneşti sau ca; puşcărie. 2 Cea de .a doua ertapă
s-a iniţiat prin oamparda diil1 \'a~·a anll!lui
1978 a1vind drept scop prindpal locrdizare.a
amamblului arhitectonic datot·at lui Alexandru Vodă Ipsilanti. Secţiunile deschis~ au
permis precizarea vestigiilor palatului, a L.mdaţiilor capelei, l'esturi'le unor conskucţii din.
secolul al XŢX-lea şi monnintele cimitirului
ce a inconjurat lăcaşul domnesc:;. A\indu-se
in vedet·e ampleJe lucrări ce se vor efectua
pe acest teren în viitorul apropiat, in 1979
s-au reluat cercetările, pe parcursul a două
etape : 15 iunie-14 august şi 17 septembrie22 octomblie. SăJpăturile s-au efectuat n<
par.ticipaeea studenţilor şi a unor cadre didactice de la Facultatea de Istorie-Filozofie".
Obiectivul central al cercetărilor din 1979 al
fost palatul domnesc. l\Iarea cons.trucţie ridicată în anii 1775-1776 a suferit repetate
avarii şi reparaţii fiind distrusă de un puternic incendiu în decembri·e 1812·'. Construirea
clădirHor Arsenalului
armatei în 1862r. a
afectat putemic resturi~e edificiului domnesc.
Partea de est a ppJ.atului a fost complet
distrus[\ de sruboo;olulile corpului de clădire
în care a fost organizati fonteria 7 .
Cercetările din 1979 şi-au propus :
- precizarea laturii de nor'CI. a palatului şi
compartimentarea ei (corpul 1) ;
- stabilirea amploarei reparaţiilor Intreprinse in ultimii ani ai secolului al XVIII-lea ;
- studierea mate:ri~1elor de constructie;
- salvarea obiectelor ce au aparţinut palatului domnesc.
Nouă

Ansamblul m·hitecto:nic Cut1ea Nouă a fos·t
consemnat în cele două planuri ridicate de
ofiţerii topografi austrieci : F1•atz Purcel şi
Ferd Ernst in 1790-1791. Ambele izvoare
cartografke redau conturul palatului in
forma literei L, latura orientat{\ e-;t-vest fiind
mai mare (corp 1)~". Edificiul ac:Jpe1·ea
aproape într·egul bot de tera:;[! avînd o faţad~1
spre mănăstirea Mihai Vodă, iar cealaltă spre
Curtea Veche. Zidul de norod. al corpului
principal era flancat de patr·u foişoare. Un
alt foişor ele mai mici proporţii se alfla în capătul sudic al corpului
odentat nord-sud
(cot}) 2). ln spaţiul r<imas între corpul 2 şi
panta dealului este desenată o constnrcţie
prelungt'1, îngustă. Planurile respective mai
redau o alt[l clădire, care pornin-d ele la turnul porţii de acces dinspre Mihai Vodă ~e
oprea în actuala stradă Uranu-; .asigurind în
felul acesta închiderea terenului domnesc pe
latura nordică. Alte cJădiri de mai mici proporţii precum şi capela Sf. Ecaterina sînt indicate pe extrema sudică a suprafeţei pdncipaJ,e a Curţii Noi, delimitaUi cu zidul din că
rămidă.

SC1păturile elin 197B au urmCu·it dezYelirea
vestigii,lor corpului 1, fapt pentru care s-au
deschis douC1 casete de mari dimensiuni. Caseta 1 cu o suprafaţă de 1 08() m 2 a a.sigurat
scoaterea la iveală a extremei ve-:tice a corpului 1, pe cînd caseta 2, prin cei 230 m:! ai
ei, a atins zona de conjugare a celor două latwi ale palatului. Atît cu priJejul trasării
secţiunilor I, II, V, cît ~i în timpul săp-Jrii
casetelor s-a precizat wmM,oarea depunere
stratigrafică :
.
- în partea superioar;i pe o gmsime de
0,35--0,50 m se află urmele lucrări'lor întreprin~'>e de fostul Arsenal. In Lmele p:n1iuni !'e
păstrează o plac<\ de fontă provenită de la
vechea turniitoJ;e ;
- urmează un strat gros de 0,15--0,25 m
alcătuit din lut galbeon sau alburiu
purtat.
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pămint de umplutură
şi n1velare
indică o nOIU.ă etapă de refacere a pa-

Este un

oa.r,e

latwluii;
- pe o grosime aproape uniformă de
0,25 111 se aşterne un pămînt cenuşiu ou mult
căt~bune, resturi de bîrne, fra",crmente de vase
etc. In acest strat s-au găsit monede otomane emise între 1757-1789 precum şi o
mol11e'dă austriacă din 1797. Acest strat aroperă pavimentul încăperilor făout din cără
midă şi arată efectele incendiului din 1812!;
- pămîntul viu, newnblat apare la O 90 m
faţă de nivelul actual şi la 0,50 m de' zon~
capeil.ei1 domneşti.
Săpăturile executate în campaniile 1979
au permis dezvelirea a 1 008 m2 din fostUl
pamt domnesc. Corpul 1 âillScrie un plan
dreptunghiular, orientat E-V, cu lăţimea interioară de 21,5 m, lungimea p1'1ecizată pînă
în prezent fiind de 40 m. Nu a patut fi stabiJi,tă extrema de vest a clădirii. Din cocpul 2
s-au cercetaJt niUmai 186 m 2, o bună parte di:n
extrema nordică fiind distrusă de pivniţeJe
unor .clădiri moderne. Datorită unor sub.soluri adinci executate de Arsenal .în imediata
vecinătate a zidului nordk, mi s-a mai putut identifica nici-o urmă din fundaţiile· foişoarelor redate .de planurill;!l austriace din
1790__:._1791. Cqrpul 1 se prezintă ca un drep:..
tung,hi cu zidurile ext•erioare mai groase decit cele din interior dar neunifcirme. Astfel
perete-le estic măsoară 1,20 :r,n pe cind ce-l ·de
sud numai 0,95 m. Laturile de nord şi de sud
sînt legate, în interior, prin tr.ei zidruri groase
de 0,80 m (Z 3, Z 5 şi Z 7). Intreaga suprafaţă
a fast compartimenta'tă în camere 'Şi culoare
de diferite dimensiuni. Situaţia cea mai dară
se conturează pe jum1tatea de sud a corpuluil
de clădil~ unde intervenţiile moderne au permis ptlstrarea pereţilor €difidului domnesc
pînă la+0,50 m înălţime, faţă de pruvimettltele interioare. Rezultă astfel că această latură era formată din 6 camere patrul13tere şi
2 culoare oe se interpun intreC 1 şi C 2 şi C 2
şi C 4. Deşi ext'l'lema vestică :nu a fost încă
s·tabi.Jită, comiderind Z 5 ca marcînd mijlocul întregului corp, r~zult::i că acestor încă
peri li se mai put•ea adauga o cam-eră Jată d.e.
cea 5 m. Ca ataJfle corpul 1 al palatului ridiCat
de Alexanrlru Ipsilanti avea pe partea de sud
un şir de 7 camere ,şi 2 culoare, cel de al doilea fiind adiîne de 2,98 m. Primul aşa-numit
culoar inscrie un plan uşor trapezoidal cu
baza mare (de 1,50 m) fixat{\ spre interio·r
ia.r baza mică de 1,15 m pc peretele de extremă sudică. La cota interceptată de săpă
turi spaţiul acesta lung cit şi peretele camerei 4 adică 5,60 m, .era umplut cu .pămînt Viu,
în pantă, din afară căh·e interior, putind
funcţiona aa ~ţiu pentru aerisi:rea camerelor gin mijlocul edificiului. Reţinem faptul
că 'încăperiJ.e de pe latura de sud acoperesu
80 - Materiale
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suprafeţe care variau între 24 50 m2 şi
33,06 m 2• Cea mai mare este C 7 ~ar~ ocupă
colţul de sud-est, cu laturile de 5,75X5,75 m.
Lîngă aceas.tă încăpere se a.Nă C 1 cu suprafaţa de 24,50 m 2,9 apoi couloarul 1 şi C 2 cu o
suprafaţă de 30,80 m. Cameool.ei 4, 5, 6, .şi
eventuaJ 7, aveau suprafeţe de circa 26 m2.
N';l avem nici un indiciu că aceste spaţii permrteau un acces dkect, dintr-o cameră in
3ilta. Se ştie precis căC 1 avea uşi pe peretele
de nord. S-a păstrat în condiţii foarte bune
g!aful uşii lat de 1,10 m cu lăcaşul zidit în
z1d, pentru montarea părţii lemnoase. Dove~i
mai puţin dare ale unor uşi, tot pe pereţii de
norrl, s...au identificat şi .laC 2 şi C 7. Această
situaţie pare a confirma faptul că cel puţin
camere•le 7, 1, 2, aveau acoesul dintr-un culoar lat de 3,5 m orientat E-V. Reparaţiile
intervenite în 1799 au impus indepăr.tarea
peretelui nordic al a~stui culoar, obţinin
du-s.e astfel o sa:lă dreptnmghiulru·ă cu laturile de 6 X 22 m. Această C 3 cu suprafaţa sa
de 132 m 2 este cea mai vastă încăpere de• 1a
parterul prulatului în cea de a doua mare
etapă a funcţionării edificiului domnesc. In
această situaţie C 7, 12, aveau ieşire di!'e.ctă
în sala centraiă. Trei fundaţii ce se ţes cu
zidul sălii, mari Ja distanţe neegale Şi cu peretele, de extremă nordică a palatului par ,a
indica una din intrărHe principale ale· clă_c;lirii.
.
.

ln timpul să•pirturilor s-a, constatat că încăperile 1, 2, 3,
cărămidă prinsă

5, 6, 7 au f,oo·t pardosire cu
pe un pat de mortar cu m\llt
nisip. La C 2 s-au precizat chiar două s.t,raturi ale acestui paviment. Lucrarea s-a exe-:cutat în mod sigur în cea de a doua etaJpă a
funcţionării palatului, faza căreia ii aparţine
şi un bloc pătrat de ·cărămidă cu latwile de
4 X 4 m şi care sugerează existenţa unui turn
spre extrema de vest a corpului 1. Cu aceeaşi
ocazie culoarul 2 care se, prezintă ca o pi:vniţă tăvănită cu podea de scîndură susţinut<l
pe bîrne groase de 26 X 37 cm - 19,5 X 20 cm,
fa fo.st umplut şi pavat cu cărămidă !la -1 m
faţă de pcu,doseala C 2 din vecinătate. Cu
acest pavaj culoarul s-a păstrat pînă în
timpul incendiului din 1912. In felul acesta
materi.alul antrenat în pămîntul de umplutură de sub pavaj aparţine etapei 1789-1799,
pe cind oel antrenat în molozul provocat de1
ultimul mare incendiu este· contemporan
scurtei rămînerii aici a Curţţi lui Ioan Vodă
Carag.ea.
Corpul 2 se ţese prin Z 29 de Jatura estică.
a corpului 1, dovediru:iu-se contemporaneitatea loii". Două aspecte se· conturează clar de
pe acum, şi anume dispunef1ea diferită a oa...
mer~o:r şi nivel·Uil de eălcare în inteo:ior amenajat cu 0,60 m mai SU'l decît la incăperHe~
corl})ului l., Zidul 29 care separă două şiruri
de încăperi potrneşte de la mi•jlocul pereltelui
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de est al C 7 schimbind comp1et ritmu1 spaţiilor precizate in oorpu.ll. La rindul lor pereţii C 8, 9, 10, 12 erau groşi de 1,12-120 m
deşi porţiunea aceasta nu a beneficiat în mod
si~ de subsoluri. Una din laturi~e C 8 mă
sura 9,80 m pe cind latura C 9, alăturată, era
de 5 m, cifre care arată că nici in aceasffi
porţiune nu putem identifica o uniformitate
a dimensiunilo·r încăperilor edificiului dom-

nesc.
Ceea oo a consti.tuit un a<;pect nea~?teptat
pentru pa1atul din Dealul Spirii au fost dovezile unor lucrări executate după 1812. Literatura de specialitate acreditează ideea că
incendiu:! din zorii zilei de 22 decembrie din
acel an a determinat completa abandonare a
clădirii. Totuşi cercetările arheologice dovedesc că după această catas·trofă au mai fost
iniţiate unele lucrări, este drept, de slabă calitate. Astfel, intreg peretele de nord a fost
refăcu.t, pes.te fundaţiile vechi înălţîndu-se
un zid mai îngust, făcut din cărămidă arsă
insuficient. S-au refăcut, pe acelaşi plan, zidurile di:n sectorul de. acces, nivelul de căl
care fiind însă oo 0,17 m mai sus decit pavimenteil.e depuse in 1799. Faza aceasta corespunde etapei în care camereLe de la, parteruJl
coopuJ.ui 1 au primit stratul de lut galben-albuii.Ju amestecat cu cloţuri de cărămidă.
Acest fapt conduce la concluzia că de'?i domnia s-a mutat de la Curtea Arsă edificiul a
continuat să fie folosit pentru unele servicii,
situaţie similară cu Curtea. Veche în perioada
1776-1798. In al dolea rlnd se expU.că şi puţină.taltea obiectellor- din inventaru!J. doQ:lnesc
care, m mod logic, va fi trebuit să fie mult
mai bogat decît s-a putut preciza prin rercetări'le întreprinse pînă acum.
In general patlrimonillll arheologic a~ Curţii
Noi este alcătuit din monede otomane şi occidentale, bombarde şi gloanţe din fier, sfeş
nice, va<;e din ceramică şi sticlă, alte obiecte
de uz casnic. Este un inventar obi~nuit, comun tuturor locuinţelor orăşeneşti contemporane. Materialuu de construcţie fol~it în exclusivitate la parterul palatului a fost cără
mida. Pentru eta1pa iniţială s-a folosit o cără
midă cu dimensiuni·le de 27X14X4,5 cm, în
etapa a II in cărămida de 25 X 13 X 4, le pavaje cărămidă de 24,5X12X4, 25,7X14X4
sau 22X 11 X3 cm pe cind la ultima incercare
de reparare a edificiului domnesc cărămidă
de 26,5 X 13 X 4,5 cm.
Cît pri!V~te mortarul, el se prezintă într-un constant proces de depreciere. Dacă
meşterii lui Alexandru Vodă Ipsilanti mai foloseau varul nestins, rostul între cărămizi,
gros de 1-2 cm, fiind pllin, in cea de oa doua
şi îndeosebi in oea de a tl"'eia fază mortarul
este foarte nisi'J)OlS, s1aJb în consistenţă. In 'pofida dimensiunitor lui, palatul domnesc cunoscut nouă prin vestigii1e pa.cterului lui do-

ved~te o depreci~ a tehnicii
şi a materialelor folosite. Este

de' construcţie
posiibil ca încăperile de la etaj să fi fost pardosirte
cu
plăci de marmoră sau piatră. In acest sens
~edează o placă de marmoră folosi,tă la repararea. pavimentului de cără'IŢlidă din C 3
precum şi· dialele de piatră cu care era acoperit nn oonaJ care pornea din C 7 înd~
tîndu-se spre actuala str. Uranus. Un fragment de anc-adrament din piatră descoperit
în zona C 2 dovedeşte că ferestrele de la
etaj erau împodobite cu atari borduri. Cît
priveşte acoperişul palatului, in 1812 el era
făcut din olane şi nu din tablă aşa cum îl
consemnează documentele emise d:upă 1789.
Deşi cercetările sînt în curs rezultatele obţi
nute pină în prezent penni't c!iteva concluzii
privind paJa:tul Curţii Noi din Bucureşti. Astfel:
- avem de-a face cu cea mai mare construc.ţie laică datorată secolului de domnii
fanariote. Cei peste 1 000 m2 precizaţi pînă
în pr~ent reprezintă mai puţin decît jumă
tatea edificiului.
- parterul palatului era amenajat la nivelul faţadei de nord. Deoarece terenul era
în pantă, camerele de pe latura sudică se
aflau la -0,50 m faţă de curtea interioară a
ansamblului domnesc. Astfel, in timp ce 1a
construcţiile epocii brincoveneşti parterul se
află la. o cotă superioară nirvelului de c-Jleare
înconjurător, la palatul lui Alexandru Vodă·
IpsiiLantiJ \parterul era îngropat, ce[ puţin ~
partea sudică a eorpului 1 ;
- tehnica de lucru este modestă şi in degradare evidentă in etapele ce au intervenit.
ulterior. Zildlurile nu aJU: grosimi egale, adinci-mi!l.e fundaţiilor diferă de la. caz la. caz, unghiurile de· ce~e maă. mu:lte ori nu respectă
cele 90°;
- cit priveşte distribuirea încăperilor, ea
pare bizară. Porţiunea centraliă a cmpuJui 1
o formează sala mare cu cele trei camere şi
două culoare şi cu spaţiile atrilbuilte accesului central. La rindul lor încăper'He nu aNeant
S'UIPII"afete cit de cit egale, şi nu însc1iau un
plan simetric ;
-încă din 1775-1776 pereţii interiori ai
camerelor au fost acoperiţi cu un strat de
tencuială alb-găll.lbuie, în unele porţiuni afumaltă din caJUza cellor două incendii! (1789,
1812). In C 1 s-au preciz•at trei-patru straturi
de tenou:iail.ă de acest gen. Tavanu1 încăperi
lor de la parte'I' era făcut din bîrne de lemn.
Atit în C 1 cit şi în C 2, C 3 s-au descoperit
bîrne lalte de 0,28 m orientate E--V care
proveneau de la tavan. Singurul spaţiu interior cercetat a fost o sa!ă surprinsă în colţul de N-E al C 1. Era o sală cu două sobe
făcute după 1799 din cărămidă. Cîteva fragmente de, cahle p~ad:e cru motirv flornl indică
modul de împodobire a pereţilor acestor sobe ..

www.cimec.ro

PALATUL

CURŢII

NOI DIN

BUCUREŞTI

635

- deşi construcţia, ca şi intregul ansamblu
preiau unel'e elemente d!in arhi1tec.turo tra.diţională de Ourte 10, clădirea centrală din
Dealul Spirl'i prezintă partWularltăţi propri,
reprezentând nn element nou in domeniul

9 Numerotarea camerelor s-a făcut in funcţie
de precizarea lor în timpul cercetărilor.
10 Panait 1. Panait, in Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979, p. 398.

construcţiilor domenşti bucureştene.

RECHERCHES CONCERNANT LE PALAIS
DE LA NOUVELLE COUR DE BUCAREST

NOTE:
1 Gh. Cantea (Cantacuzino), Cercetări arheologice pe Dealul Mihai Vodă şi imprejurimi, in Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1959, p. 115.
2 Idem, p. 119.
3 Panait I. Panait, în Materiale şi cercetări arheologice, a XIII-a sesiune de rapoarte, Oradea
1979,. p. 315-358.
'
4 Colectivul de cercetare a fost alcătuit din Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, Vasilica Sandu.
Au mai participat pe şantier din partea Facultăţii
de Istorie-Filozofie : Vlad Matei, Ligla Bârzu
Florentina Cazan, Zoe Petre, N. Isar, L. Boia:
Gh. Iscru, Adina Berciu.
5 Al. Busuioceanu, BCMI, 22, 1929, p. 123-137 ;
N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din BUcureşti, Bucureşti, . 1961,
p. 35-39 ; Panait 1. Panait, Curtea Arsă, "Magazin
istoricu, IX, 10, oct., 1975, p. 34-37.
6 Incă din 1860 funcţionau în Dealul Spirii ateliere mili<tare de croitorie şi cisrnărie. Elena Pă
lănceanu, SMMIM., 1971-1972, 4-5, p. 138 şi
nota 65.
7 Poziţia fonteriei rezultată clar din planul lui
Pappasoglu, intitulat Bucureşti, capitala României.
8 G. R. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Bucu.reşti,

1935,

planşele anexă.

La campagne archeologique de 1979 ă la Nouvelle
Cour de Bucarest a eu pour but de devoiler une
partie du Palais voievodal de Dealul Spirîi. A cet
effet on a ouvert deux grands cassettes dont la
superficie totale etait de 1316 m2, ce qui permit
l'etude du corps nr. 1 de l'edifîce, orîente E-0
qui couvrait une aire rectangulaire de 21,50 m Iar:
geur sur plus de 40 m longueur. De meme on
entreprit l'etude de 12 pieces dont 7 appartenant
au corps no. 1 et 5 au corps no. 2, celui-ci oriente
N-S. La superficie des pîeces varie de 24 50 m2

a 33,06

m 2•

••

•

C'est â cette occasion que furent îdentifies les
travaux effectues en 1799 par Constantin Vodă
Hangerli, le plus important etant l'amenagement
d'une salle centrale au parterre, ayant une superficie de 132 m 2• Un element inedit pour l'histoire
de l'edifice c'est la determination exacte de certains remparts eleves apres le grand feu de 1812.
Le Palais de la Nouvelle Cour apparait comme
le plus vaste edifice laique du au XVIII-e siecle
de Bucarest.

f
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Săpăturile

arheologice de la Ostrovu
Mare- Portile de Fier II.

Săpăturile de salvare de la Ostrovu Mare!,
comuna Gogoşu, judeţul Mehedinţi, au continuat şi în 1979 2 urmărind a ţine pasul cu
ritmul impus de constlructorii Hidrocentralei'
Porţile de Fier II, lucrindu-se în mai multe
puncte. Intre acestea se află şi aşezări~e epipaleolitice de la km fluvia1 873 şi 875, de tip
Schela Cladovei.
La km fluvial 873 situat in partea de V
a localitatii s-au deschis două secţilillli
S V-VI ampla<>ate tot în lungul m.alului Dunării în .aval de cele din anii precedenţi. Elei
s-au e!fectuat în intenţia de a vedea cît se
în tinde spre S aş.ezăll'ea.
In situaţia stratigrafică au ap.<lrut unele
elemente noi. S-a constatat că în locurile mai
înalte din partea de S stratul de argilă nisipoasă cu două orizonturi - lipseşt,e sau
este foarte slab dezvoJtat. In stratul .care-I
suprapune, apa1·ţinind culturii Sche[a Cladovei, de 01igine eolian-fluviatilă, cele clou<i
nivele de locuire sînt întrerupte de un orizont steril arheologic în aceste locuri.
In orizontul superior al stratului de argili'1
nisipoasă, în Secţiunea V vecină cu Secţiunea IV - , nu s-au mai găsit materiale
epirpaleolitice. In orizontul inferior al stratului eoliano-fluvtatil care-I suprapune a fost
dezveli1:ă o interesantă locuinţă cu va1tră de
foc de formă circulară pavată cu p[etre de
rîu - fapt deosebit de important pentru dalificarea evoluţiei cuJturii Schela Cladovei.
Această descoperire dă posibiJi.tatea comparării acestui tip de vatră cu cele ctescopente'
la secţiuniJe de la no~:l s;au de pe· malul iugoslav4. Pe vatră, în jurul său cit şi în locuinţele diin nivelele superioare s-au descoperit
numeroase unelte şi arme din corn de ce:rlb,
os şi piatlră. Intre acestea interesant este un
pumnail de os cu tăiş dub1u.
In Secţiunea VI -a stratul din epoca fierului
este st'l·ăpullls de un semibordei Cu. cuptor
gospodăresc. Cuptorul era zidit din pietre
de Jiu .şi lipit cu lut. Din bordei s-a recuperat

materiaJ ceramic lucrat cu mîna sau lucrat la
roată din specia cenuşie.
La km 875 să.păturile au continuat urmă
rind problemart:ica anului precedent priln
adincirea sau extinderea secţiunilor începute
mai din .prirnătvară de colegul G. Crăciunescu
de la Muzeul PorţiJor de· Fier din DrobetaTurnu Severin, care se ocupă de problemele
loouirii din secolele XIII-XIV. S-a lucrat în
Secţiunile I, VI şi X.
Rezultatele din anul acesta nu aJU pus probleme oare să fie de natură să schimbe stra...
tigrafia locuinţelor de aici, ci din contra, o·
confirmă. S-au făcut observaţii de amănunt.
Locuirea epipail.eolitică de tip Schela Cladovei suprapune un strat de argiJă miloasă de
culoare cenuşie care la rîndul său s-a depus
peste prundişul de plajă cu un microreHef
relativ accidentat''. In den.ivelări1e naturale
ale plajei, deasupra prundişului, argila este
mai miloasă constituind un mic-roorizont subţire de culoare negricio:1să elin cHuza a.cumulălii de oxizi fero-manganici. Locuirea epipaleoJitică de tip Sch-21la Cladovei eiSte conturată în depunerea eoliano-fluviatil<l de culoare cenuşiu-negricioasă sau cen:uşiu-mnro
nie - sau carfeni·e, în funcţie ele intensitatea
ele loeuire. In afara aşe?:ărH stratul corespunzător are o culoare cenu!?ie-maronie. Primele
două nivele ale strabului cultural Schela Cladovei aparţin unor etape în oail·e se cunDf>c
vetre de foc de formă rec.tangulară, mai mari
sau mai mici, ou bo1·dură de piatră corespun~
zătoar!'e erpociiÎ. de înflorire a acestei culturi în
vreme ce nivelul superior corespunde unei.
etape finale în care apare ceramioă, iar ală
turi de vetrele de foc cu bordură de piatră
apar vetre cu bordură din pămînt ars. In
acest orizont îşi fac apariţia ·pnme~e topoare
şi dlăltiţe din piatră precum şi brăzdare~e dilll
piatră făcute din boloiV81lli de rîu prin şle
fuire. In săpătmile d!in anul acesta au fost
dezvelite ~ocuinţe noi, precum şi un bogat inventar de unelte de silex, cuarţ, corn de cerb.
etc. Intre acesltea se remarcă o piesă de os
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Fig. 1. Ostrovu Mare-Porţile de Fier. 1 vatră de locuinţă din stratul epipaleolitic I de la km 875; 2 vatră de locuinţă de la km 873 nivelul 1, aparţinînd
culturii: Schela Cladovei.
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Fig. 2. Ostrovu Mare-Porţile de Fier. Arme ş i unelte a p a rţinînd cultur ii Schela
Cladovei ; 1-3 pumnale de os descoperite la km 873 ; 4-5 virfur i de să geţ i
de os de la km. 873; 6-7 săpăligi din corn de cerb de la km 873; 8 pumnal
de os de la km 875.
fragmentară deoorată ou motive geometrice
reţea, triunghiuri, benzi haşur-ate şi cruci
răsturnate, elemente pe care cultura Schela

în

C.l.adovci ~e transmite ornamentării ceramkii
n.eoliticului. 6
Pe ma1ul apei se ·aflau, dezvelite parţial de
apă, şi două locuinţie din secolele XIII- XIV
din oare noi .am recuperat două monede bizantine tăiate , o cataramă de cw~a de brOiil.z,
şi un fragment de ouţit de bronz (eventua l
pumnail). Moneclele tăila1Je de bronz imită
unel.e de argint corespunzătoare momen,tu{l.ui
de criză politică şi economică provocată de
cucerirea Consilantinopolului de către cruciaţi .(1204-1261f.
Ca obsarvaţii de ordin general menţionăm
fap!tuil că a'?e:oarea de tip Schela ClJad<YV.ei se
intinde pe plaja Dunării în apropi•e rea IlJemijloci:tă a a pei într-o vre1me în care debitul
apei1 Dun.ărili: era mai red:us decît in\ vremea
noastră. Aşeza:rea de secoLele XIII- XIV era
siitluartă tot pe malul apei, tot într-o vreme
cind Dunărea avea un debit ·scă:zmt. Perimetro.llocuilrii era mai mare decit în etpipaleoil.iti.c şi număml indiviziiln r care alcătuia comiUni·mtoo putea fi mai numeros. In partea de E

a aşezării se afla cimitirul amplasat pe un
loc mai înalt - o dună de nis1p - unde trebuie să fi fost şi bis erica. Probabil că această
aşezare a cunoscut o oarecare prosperitate,
demonstrată de dimensiunile mari ale locuinţelor c1e tip bou.uei. - , unemi cu C'llptor refă
cut - atestind o duraltă de locuire mai
lungă8. Un argument în favoarea acestei pă
reri îl C'Onstituie întinderea mare a cimitirului şi densitatea mare a mormintelor precum
şi descoperirea printre ·c ei înmormîntaţi a
unui schelet stînd pe un scaun (bail!Chetă) de
nisip în capul oaselor, ritual de înmormântare
rezervat numai episcopilor. Asupra 'a cestui
schelet s-a gă.c;ilt şi o monedă bW&ltină skifată
din vremea lui Andronic a!l II
(1281- 1295). Ar putea aparţine unuia din
episcopii ortodocşi itineranţi cunoscuţi in
această ·epocă.
•
Luate în anstaanblu, cerce.tăriile eifectuartl€
de noi aid atJestă încă odată roil.ul pe cal'l€
1-au avut locuiriJe pe malul Dunării în istoril(1 dezvoltării oul~J.rilor materialle şi c;
schimburiloc materiale şi spiri~ de--alun·
gul istorici.
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1

2
Fig. 3. Ostrovu Mare-P orţile de Fier. 1 mo rmintul o.: u scheletul stînd pe o bancă
de pămînt şi nisip ; 2 vatră de locuinţă de tip Schela Cladovei de la km 875 .

•
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VASILE BORONEANT

NOTE
1

1"' lucril rlle de la km 873 au participat pro-

ft•ko41rn ( 'onst.anta Boroneanţ şi studentul N. Şoancă.
1 \". lloroneanţ, G. Crăciunescu, I. Stingă, in Ma-

,,.,.,.,,.

~~

cercetări

de arheologie, Oradea, 1979,

p. 17 -t!l.

V. lloroneanţ, Dacia, N.S., 17, 1973, p. 25-26.
lJragoslav Srejovic, Letica Zagorka, Vlasac I.,
Arheologija Beograd, 1978.
5 V. Boroneanţ, G. Crăciunescu, I. Stîngă, op. cit.,
p. 18.
6 V. Boroneanţ, SCIA, 19, 1972, p. 109-115.
7 Identificarea monedelor de la Ostrovu Mare o
datorăm lui O. Iliescu de la Cabinetul Numismatic al Academiei R.S.R. şi lui E. Oberl1inder de la
Muzeul de istorie şi arheologie din Tulcea, cărora
le mulţumim.
s A se vedea şi raportul prezentat de colegul
G. Crăciunescu asupra locuirii feudale.
1

4

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE SAUVETAGE DE OSTROVU MARE PORTES DE FER
RltSUM!t
A Ostrovul Mare, dans la cadre du chantier archeologique de Portes de Fer II on a continue les
travaux concernant l'epipaleolithique, aux kilometres fluviaux 873 et 875.
Au kilometres 873 on a cxteint les travaux vers
le sud et on y a decouvert plusieurs habitations
epipaleolithiques de type Schela-Cladovei. Tout a

fait interesante est l'habitation du premier
niveau, qui posscdait un âtre circulaire pave de
pierres de riviere. On a decouvert aussi une habitation datant du VIl-e ou du VLII-e siecle de
notre ere ayant un four. taille en pierre de riviere.
Au kilometre 875 on a trouve des habitations
et un riehe inventaire appartement a la Culture
Schela-Cladovei. Tout particulier c'est le fait qu'au
troisieme niveau superieur qu,i. contient de meme
de la ceramique•. on a retrouve des outils et des
armes en silex taille et en pierre polie, specifiques
au neolithique, de type Criş. On y a identifie aussi
deux huttes du XIII-e ou du XIV-e siecle, qu'on
n'a pas fouillees. A la surface, on a recuperc deux
monnaies byzantlnnes coupees, datees 1204-1261 ă
l'epoque de la chute de Constantinopoli! sous les
croises. Dans le cimetiere du meme temps, on a decouvert un tombeau ayant un squellete assis sur
un banc de terre, rituel 'd'enterrement reserve aux
eveques. Au dessus on a trouve unc monnaie de
la meme epoque.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Ostrovu Mare-Porţile de Fier. 1 foyer
d'habitation de la couche epipaleolitiquc l du
)ml. 875 ; 2 foyer d'habitation du_ km. 873, niveau
· appartenant ă la ;;dvilisation Schela Cladovei.
Fig. 2. Ostrovu ·Mare-Porţile de Fier. Armes et
outils appartenant a la civilisation Schela Cladovei : 1-3 poignards en os d(•couvcrtes au km. 873;
4-5 points de fleche en os de km. 873; G-7
binette en corne de cerf de km. 873; 8 poignard
en os de km. 875.
Fig. :1. Ostrovu Mare-Porţile de Fier, 1 tombe
ă squelette assis sur un banc de terre et sabie ;
2 foyer d'habitation de type Schda Cladovei du
km. 875.
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Cercetări

în aşezarea neolitică
de la Ostrovu Mare-km. 876,
,,Portile de Fier II"

Staţiunea neolitică de la Ostrovul Ma11:e,
judeţul Mehedin1i, este situată la km fluvial
876 pe mwlul Dunării Mari, in capă·tul din

amonte al insulei.
Stratul de cultură se observă in malul
înalt, din care erodează in pennanenţă apele
Dunării şi care in final va fi acoperit de
viitorul lac de acumulare al HidrocentraJ.ei
PorţHe de Fier II.
Aşa eum se vede in malul Dunării, aşe-
zarea se intinde pe o lungime de 150 m, fiind
acoperită cu un strat masiv de nisip de natură eoliano-fluviatih1
cu vegetaţie abundentă.

Pentru inceput, a f~.t deschisă în ma! o
ca<>eti.1 de 5 X fl m, iar ulterior au mai fost
deschise in continup.\-el in ava1, alte dom1
ca<>-ete de aceleaşi dimensiuni.
De la bun început specificăm c<1 datoli1I1
permanentelor v:iitt.lli şi retrageri ale apelor
Dunării nu s-ruu putut face observaţii sti-atigrafice clare, în special la prime~le două casete.
Cu o uşoadt înclinare naturală spre Dunăre, stratigrafia celor trei ca<;ete este aceeaşi :
,
- La suprafaţă, un strat masiv intre'
0,50-0,()0 m de nisip eoliano-[luviat1:i~ cu vegetaţie.

- Un strat de pămînt negru, de 0,200,30 m steri!l arheologic.
Stratul de cultură, negru de 0,40-0,50 m
- La bază un strat masiv de pietre· şi ·bolovani de rîu cu urme m<1teriale epipaleoJ.itice.
Cele trei casete în ordinea deschiderii lor
au fost notate cu C 1, C 2, şi C 3 (fig. 1 şi 2).
Staţiunea se mai· păstrează IÎn pmfu111zime pe
o di..stanţi't ce variazi't înt1·e 2 m (C 1) şi 6 m
(C 2). Datorită acestui fapt şi poate condiţii
lor deQsebite de 'lucru nu am putut stabili
oon1nrrul nici unei locuinţe din ce'le t1·ei bă. hui,te. In orice caz, locuinţele sînt de suprafaţă şi prooobi[ de ditmensiuni mad. Numai
81 -

Materiale

şi cercetări

arheologice -

cd. 21

în C 1 în colţul de nord-vest, bănui:m existenţa unei groPi
de par cu diametrul de
0,10 m şi adincă de 0,30 m. In cele trei casete au putut fi sesi7.ate mai multe vetre (4)
a căror formi't pare in gene1·a.l rotundă cu un
diametru ce nu depăşeşte 1 m. ln general
vetrele sînt distruse şi dispersate pe o suprafaţă mare. Cea din C 3 e mai bine păs
trată, cu un diametru de 0,85 m, avind o
făţuială de pămînt ars, făinos, făr.i nimic în
amestec, groasă de 0,02 m. Nu am putut stabili o anume poziţie a vetrelor in locuinţe.
Materialul arheologic, bogat şi variat, este
imprăştiffi in general pe toată suprafaţa case~or dar masat în special in juntl vetrelor.
Ceramica. Este foarte variatii ca forme,
dimensiuni şi ornament, dar şi foarte f.ragmentară. De la bun înc~ut, frapeazi't aspectul general, gr"OSolan, al ceramicii, datorat fie
unei arderi superficiale, fie pregătirii neglijente a pastei, cu mult pietriş in amestec
şi prost frămîntate'\.
Forme. Tipul de vas cel mai răspindit şi
mai variat e.<>te strachina, de dimensiuni medii, cu buza dreaptă sau subţiată, curbati't spre
intelior, sau dt·eaptă şi uşor evazatit "Pl"e extedot·, sau cu um[tr şi ri'tsfrintă spre extelior.
Vasele acestui tip se remarcă din contextul
general, parcă printr-o atentă îngrijire a suprafeţelor, prin realizarea unui lustru găl
btd-roşcat, atit la interior cît şi la exteriOf'
(fig. 3).

Un aspect mai ingri,jit pau: a avea ~i ce.~
mai mult late decît inalte, cu gitul
inalt, profilat ele obicei printr-o linie circulară, bombate puternic sub linia meiliană. Pe
linia de maxim[t mtunjime, proeminenţe perforate vertical. Au dimensiuni intre 0,050,07 m lăţime şi 0,035, 0,050 m înălţime
(fig. 4).
Castroanele sint din pastă cu mult pietri-ş
in amestesc, cu pereţii drepţi, uşo1· evazaţi,
cuţele,
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Fig. 1. Ostrovu Mare. 1 caseta nr. 3; 2 detaliu (vatra din C3).

fundul mare, plat, cu înălţimi cuprinse într
0,045-0,085 m (fig. 5).
Numer~ase sînt şi vasele sferice cu gît cilindric, scurt, cu butoni mici, perforate verticail., pe umăr.
Tot din această categori,e par a face part"
vasele globu1are, ou gîtul mai puţin ronturat şi cu gura strânsă spre inteJ.ior (fig. 6).
Alte fragmente ceramice par a indica
existenţa numeroasă
a vaselor-borcan cu
două torţi lateral:e deasupra lini·ei mediane
(fig. 6).
Capacele sînt docume<ntate n1.1mai p rin
existenţa rmuilfl singw· şi acesta fragmenta·.
Bănuim existenţa numeroasă a vaselor ma ri
provizii, cu pereţii groşi şi de ·chidere·

m1r .

Pentru moment, s ta·rea fragmentaTă a ceramioi.i m• ne-a permis stabilire.:'\ sigură a
tutmor formelor de vase pe care le băruuim
mult mai numeroa<;e.
Ornamentaţia (fig. 7). Ornamentul cel mai
des întHnit, aşezat cu pn~dilecţie pe vasele
mai m <ui şi p e cele globulare, întotdeaurna
pînă la linia ce mâa"Chează gîtul, este cel în
"vîrei", realizat în barbotina crudă. Vîrcile
sînt nel'eguJ.ate, oblice, orizonta!lre sau verticale. UneO'T'i barbotina pare a fi ,,stropită" cu
o măturică. Mai întotdeauna este însoţit de
bu roni simpli saru cr€Staţi.
- Butoni alveolaţi sau cr'€S taţi, aşezaţi
oblic salU orizontal se gă,sesc pe vasele mai
mari cu sup rafeţe mai puţin îngrijite.
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Fig. 2. Ostrovu Mare.
Caseta nr. 3.
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Fig. 3. Ostrovu Mare. Profite de
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Fig. 4. Ostrovu Mare. Profite de

ce~ u ţc.
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Fig. 5. Ostrovu Mare. Castron.

Decorul în relief, "cu unghitC~" aşezat
în şiruri orizontale în special pe• vasele cu
corp gJoibular, întotdeauna pornind de sub
gît.
Canelurile, care uneori bine adîncite dau
impresia unor şănţuleţe, sînt întottlea!Una
aşezate pe umărul vasuJ.ui•căzînd Ve'I'tical sau

Fig. 6. Ostrovu Mare. Profile de vas-globular
vas-borcan.

şi

oblic. Pe un singur vas canelurile verticale
sînt intercaJ.ate cu canelruri orizontale.
- Decorul cu "part8!nteze", făcut probalbH
cu o tJ.'estie, aşezat în şir,Jri orizontale,
e
găseşte p c umărul unor va e de dlimensiruni
mai mici, cu suprafeţe mai îngrijit lucrate.
Uneori parantezele smt aşezate într-'Un şir
cu faţa înainte, în următorul invers, dînd
im;pre ia ge·neral5 de ,·al. Pe• unful elin fragmente este a odat un buton mic.
- AJ.t ornament• destuJ. de cl:e întU:niit,
e te I'epre.zen tat de crest<.lturile simple, fie pe!
buza ca·-;ttoanerror, fie pe lirua ele demarcaţie
a gîtului vaselor globulm'e fără aJt ornament.
Unelte. Sii!.exul e te materia primă cea
mai des folo. ită în confectionarea uneltelnr.
UneJte sau aşchii de silex ~în.t mat<~ate în specila.l în jurul ve.trelm.·. ( n nrum fir de 68 piese
şi un nucleu). Din ace tea numai opt înt de
culoare brună-ca!fenie a.parţinînd silexului
de Banat, celelalte tipului zis balcanic. !n
jurul vetrei din C 2, a fost gă ·it nrucll.eul de
siJ.ex, multe aşchii şi unelte, fapt ce poate
presupune existenţa unui mic atelier local.
Ca forme predomină gratoareJe, apoi dăJ
tiţe şi burine. Un singur străpungător este
făcut din piatră granitică de culoaiJ.'e neagră
(fig. 8).
Destul de numeroase înt şi Ull1eltele din
o. : dălţile lucrate din os ele anima~ mare,
străpungătoa1re făcute în speciali. din picior
de pasăre, dar şi din alte oa e de
animale mai mari. Toate uneltele din
os sînt foarte sfărîmicioa se datorită mediului umed în care au . tat (fig. 9).
Din metal a fost de coperită o singură suJ.ă
din cupru în patru muchii, cu vîrful destul
de asooţit, iar c~ătlul pa iv îndoi.t în .formă
de torHţă. !n C 2 şi C 3 a fost găsită o mare
cantitate ele stropitu~·ă de ar~ · Şi zgură,
fapt ce poalte indica. pr·ezemţa um..1i cuptor
primitiv de redus minereul de cupru, cuptor
care, fie că a fost distrus de apele Dunării fie
că nu a fost încă descoperit (fig. 9).
Greutaţi pentru pil..a a de pescuit au fost
descoperi·te numai două, rma conică din pă
mînt, a[ta din placă de gresie perforată.
Tarsul !'!Ste documentat numai printr-o
singură fusaiolă, pe jumăta,te păsti·ată, realizată dintr-un fragment ~J·a~ic.'
Ca obiecte de podo albă s-au găsit : un fragment dintr-o peii'lă de lut de fo-rmă ail.ungi,tă
şi o fail.angă ck la pitiorul anterior aJ. unui
cal, pedora1tă.
Din cele tre~ casete a fost recoltat un bogat material osteologie. Ce1e mai nume;roase
sînt oasele de cal, apoi de bou, ovi-cap1ine,
de .porc şi de ciine. Alături de ares.t ea au fost
găsite cmse de 1epure şi de căprioară.
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Fig. 7. Ostrovu Mare. Motive ornamentale pe vasele ceramice.
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Fig. 9. Ostrovu. Mare. Unelte de os
Fig. 8. Ostrovu Mat·e. Nucleu

~i

unelte de s ilc ..

Din cele prezentate mai su condudem că
lîngă meşteşugul olăritului,
o ocupaţie
impor.tantă era creşteJ.·ea anim8Jlelor şpoi vînatul, pescuitul şi ţesutul. Deşi nu este documentată arheologic,
bănuim
şi pil'ezeulţa.
unei .agricultul"i ptimiltiv.e.
pe

şi aram ă.

Cele mai apropiate analogii atâ.t în ceea ce
tehnica de luet,u, cît şi formele de
ornamentare a ceramicti, le găsim în cadrul
cuLturii .Sălcuţa la Piscul Com.işoruh.ri, mai
concret m faza Sălcuţa II c şi Sălcuţa III.
Cet~etările viitoare vor aduce noi date privind cunoaşterea acestei perioade.
priveşte
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Aşezarea

f eu dală din Ostrovu
Mare-km. 8?5

Cercetăr11e arheolOgice in zona Porţile de
Fier II - sectorul Ostrovul Maire -au fost
o:rientate şi in 197n dttre aoele puncte induse in urgenţa intii-a.
Cimi:th'ul feudal diescoperit în 1HIH în
man:ginea Dunării lingii km fluvial 875. la
nord de ~;atul Ostrovu Mare, din corn. Gogo/iu.
jud. Mehedinti punea problema exi~tenţei
unei <t~ez{J.ri contemporane, aşezaa·e identificat{\ în vara an ului 1979. Indicii pen~ru
stabilirea locului unde s{J. se înceapă cen.etarea alU fost sufidente : fr>a.gmente cet·amioe,
g1,erutăţi de plas{t şi chiaJ· un cuptor ele argiUI roş.ie a cărui parte superioar<'i se vedea
cîteva ore pe zi, cînd apele Dunării '-'e retră
geau.
Locul ales pentru sondare, l•at de 20-30 m
este cuprins înf4·e malul Dunării şi 6teva
dune de nisip ce se prelungesc c[J.tre interiorul i111sulei. In acest scop am tra"at opt
secţiuni in lungime totală de 6.5,5 m şi cu
lăţimea de 1,5 m, precum şi trei casete de
3 X 2 m fiecare (fig. 1). Direcţia de oriental--e
a secţiunilor a fost atît nord-SJUd cit şi est~
ve-;1, pentru a putea surprinde mai bine zona
locuită. După un str·at de nisip a~b ce merge
in jos pînă la -1,10 m urmează stratul de
cultură cu o grosime de 0,50 m, sub care înl
tiJnim nisip roşcat.
Cu excepţia secţiunii III, în care au apărut
în mod sporadic fragmente ceramice neolitice, din epoca bronzului şi dacice, în celelalte secţiuni materialul este în totalitate
feudal. Este cazul s<1 preciz[J.m acum dt nu
au ap[u·ut decît trei fragmente ceramice
prefeudaJ.e în S 1 b, S III şi S IV, material
insuficient pentnt a putea cliseU/ta despre o
locuire de mai mari propo·rţii din a>C&Ish'i perioadă în zo!na menţionam.
Au fost surprinse patru locuinţe - trei
întregi şi una ruptă de apă - cu dimensiuni
variind între 1,80X3,30 m eît are lOC1.1inţa
nr. 3•(fiir. 2), şi 3,25 X 5 m cit are locuinţa
~o. nr. 1 (fig. 3). Forma [oc este in general df:'!eptunghiiUlară. In iiilteriorul şi exterioru~ locu-

inţei

nr. 3 s-au găsit b:.tcăţi de chirpic ce ar
putea sugera modul die realizare a pereţilor,
de !<1 nivdul so1ulni în su~. Locuinta nr. 1
pare a fi avut un sistem de încălzire 'sugerat
de exist.:.>nţa unei gropi· clrephmghiulare în
colţul sud-v~tic, pline"\ cu cenuşă şi cărbuni,
ca şi de ~;trat:ul supetiiciaJ ele p[lmînt roşu din
apropi·erea gropH. Loeuinţele întregi avearu
cîte un cuptor. Dac<1 în locuinţa 1 cuptorujl
se afla in interior, în locuinţele 3 şi 4 cup;..
toarele erau pla·;ate în exterior. Locuinţa i
avea o vatr{J. în faţa cuptorului, pe cînc;l
in celeblte două, în faţa cuptoarelor
g<1sim cîte o albie1·e ce conţine multă
eenuş<'l şi cărb:me. Cuptoarele au diametrele
de 1,30-1,40 m. Cel din loC'llinţa 1, mai bine
păstm:t (fig. 4) ne sugerea,ză. o înălţime iniţ~ală de 0,70 m. Bolta e1~a construită din argilă roşie, ca şi vatra uşor sc-obittă la centru
şi aşeza:tă pe un strat de pietriş gros de 5 cm.
Lîngă vatra cuptorului 1 se afla un vas fragmentar. Pe vatră se af!Jau pietre şi cîteva
greutăţi de plasă făcute din c<1rămidă (fig. 5).
Pe locuinţe, inventarul se prezintă astfel :
locuinţa 1 cuptindea :' o strachină smălţuită,
două guri de va<> cu o pa11:€ din corp, trei
funduri de vas, un vas fragmentar căruia îi
lipseşte partlea superioa:ră, u111 vas a cărui
formă a fost reconstituită din cioburile găsite
sub vatra cuptorului, loc în care au fost
găsite ~i alte fr-agmente de vase, lucnt ce ar
putea să înse!IIlille că iniţial ouptonll s-a aflat
pe u111 suport la o oa:recare înăilţime. Pe vatn·a
acestei locuinţe au fost găsite şi cinci greutăţi de plasă din cărămidă, îngrijit şlefuite.
Locuinţa 2 (fig. 6) cuptindea mai multe fr.agmen te oeramice dintre care remarcăm doar o
gură de vas fragmentl3ră şi un fund provenind probalbi[ de· la aoeil.a.şi vas, precum şi
trei g1--eutăţi de pla<;ă lucrate tot din cără
mid,.j.

Pentru bordeiele 3 şi 4, pe care le considefaze ale aceleiaşi locuinţe, vom da inventarul comun.: un vas fragmentar cu înăl
ţimea de 10,5 em, două funduri de strachi111ă
răm

www.cimec.ro

648

GABRIEL CRACIUNESCU

o

SCARA

f
1m

N

OM 1979 IUUE Km 87'5

LOCUiNTA NR4

Fig. 2, Ostrovu

Mare-Mehedinţi. Locuinţele

srnăJ.ţui:te,

cinci funduri de va5e cu dil3metrUJl
8,5 cm, unele păstrînd o bun~i
parte din oorp, un funţi de vas cu o porţiune
din peretele ce este foarte gros 1a bază ~i se
subţiarză pe măsurJ oe se ridică şi pe care
il bănuim a fi un ulcior', şase guri de vas,
o greutate de plas<1, un arcer, o săg.eată, o
balama, un cuţit şi două monede schifate.
După cum se observă din această prezentare, ceramica acupă locul principal in cadrul materialului reZ'ultat din săpătură. Ea
poate fi împărţită în ceramică uzuală şi ce-

intre 3,8

şi

ramică smălţui.tă.

Ceramica uzuală are în gooeral culoarea
nelipsind nici culoarea neagră, pe cind
miezul pastei prezint.1 în spărtur•:'t diferite
nuanţe cenuşii. Forma cea mai des întîlnită
este borcanul, vas fără tm·ţi şi de dimert1;iuni.
varilalbiil.e. Raportul dintre gură, corp şi bază,
este asemănător celui intîln.iJt, la Coconi 1 ;
diamertrul corpului este mai mare1 urmind
cel aJ. gurii şi apoi al bazei. Decorul constă
din benzi de linii incizate, orizontale, intre
roşie,

care se

nr. 2

şi.

3.

plasează de regulă cite un şir de alveole executalte cu unghia sau cu o bucată
de lemn. Şirul alveolat este plasat in gen.eral
pe umărul vasului. In unele situaţii există
cite două şiruri alveolate dispuse pe umăruJ
şi sub umărul vasului. Intilnim o excepţie la
un vas pe a c<1rui buză, in partea extel;oară,
se află primul şir de alveol·e. O situaţie asemănătoare g[tsim şi la Păcui.uJ lui Soare, însă
cl·estă1luriie se arflă pe partea in~doară a
buzei2.
O altă f01n11ă ceramkă mai slab repr:ezentată este oala cu toartă. In săpătură nu au
fost găsite decit două trn:ţi : una întreagă,
prinsă pe pereţii vasuJui, şi alta fragmentară.
Nu au apărut fragmente cer:amice care să
prezinte urme de prindere a torţii. Ulcioarele consti1tuie o aJtă form;l ceramică întîlnită aici. Nu se păstrează exemplm·e întregi,
dar forma şi deooml fragmentelot· p-.lstrate
prezintă analogii cu cele de la Coconi11•
Cemmica smă!l.ţuirtil este redusă cantitativ,
in co1ll~Jl8.T'81ie cu cea uruală. Smalţul se
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GROAPA CONTININD CENUSE SI CARBU t~E
PAMINT ARS

SECTIUNE IN CUPTOR

,.

VAS FRAGMENTAR
GREUTATE DE PLASA
CAR AMI DA SI PIATRA
CARBUNE SI CENUSE
TEREN RUPT DE APA
Fig. :1. Ostrovu

Mare-Mehedinţi. Locuinţa

aplică pe interiorul şi pe o parte di:n exteriorul va.,ului, rămînînd nesmălţuHă treimea
inferioară. Se foloseşte mai mult verdele,
galbenul şi oafeniul, care adesea constituie
culoarea. de f0111d. Linia zgiriată ce contu.~ză desenul se acoperă cu vopsea~ua ce reprezintă nuanţe ale culoriJor de bază, S.3'll
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arheoloetce - cd. 25

nr. 1.

hltele, ca de exemplu albul. Motivele fJorale
întîlnite pe fragmentele ceramice de aici îşi
au analogii in descoperirile de la Drobeta
Tumu Severin, ce sint datate in secolul
al XII-lea. lmpleti'turile şi motivul stela1·
sint alte desene frecvent întîlnite. Găsim
analogii pentru acest tip de ceramic'J. la Ce-
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GABRIEL CRACIUNESCU

Fiq. 4. Ostrovu

Mare--:viehedinţi. Locuinţa

tatea Severinului\ Cosuşteac'i şi Vodiţa, cît şi

la Coconi şi Păcuirullui Soe['€.
Formele des întîlnite sînt străchiniae, fal· furiile şi uldoarreile. Mai bine pflstJ·ate s~nt
străchinile, un exempLar fiind aC"um între;:;it.
Ulcioare[e sînt decoraJt.e cu cerculeţe albe
sau cu pastiile 7, cuJom·ea eLe fond rămînjnd
veroele sau cafeniud.
Monedele schifate, prezentind un aYan. at
grndl de uzură, aQt fost emise în secolul
aJ XHI-lea (1261-1281 ; MIHAIL VIII PALEOLOGUL).
Fără îndoială că gnupul ele 1 octtinţe descoperit :în 1979 face pmi e dinta·-o a?e.zctre rurală el tul de în tins:\. In spri jinul acer.;te~
afirma ţii amintim faptuiJ. că în cimitirul elin

Fig.! 5. Ostrovu

nr. 1.

imediata apropiere, contemporan aşezării , au
fost dezveli:te 29 m orminte în ceJ.e două secţiuni di puse în cruce. Nll.lmărul mare de înmormîntări, pe care bănuim a le cuprinde cimitirul, cot,espunde unei comunităţi numeroase. In acel.aşi sens pi'ecizăm că în colecţia
Muzeului Regiunii PorţiJor de Fier . e ad'lă
lnventatiate alte monede schHart:e, idootioe
ou cele gă o;;ite în să pătură şi pentru care se
face pt··e cizarea că au fost găsite la km flu·
vioal 873, cu eloi km m ad. jos de centrul aşe
zării identificată prin săpă tură.
Pe baza. m~terialului rerarnic găsit, contempo1·an în hună part e cu cel de la Cosuş
tea, Cetatea SeN1erinuiui, Coconi şi Păcuiul

Mare-Mehed i nţi. Locuinţa
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Fig. 6. Ostrovu

Mare-MehedinţL Locuinţa

şi ţinînd seama dt? uzura pe care
cele două monede, începutul aşezării poate fi pla~at, in stadiul ac.tual al cercetărilor, că1n·e s-fîrşitul secolului al XIII-lea.

NOTE

lui Soare,

o

prezintă

Aşezarea

continuă

să

existe şi în secolul
al XIV -lea, cind pare să fie distn.1să prin incendiere. In sprijinul acestei· ipoteze, pledează stratul de cenuş{t şi cărbune ce se întindea la pa.rtea superioară a locuinţelor notate rn numerele 1 şi 3.

nr. 2.

t

1

N.

Con~tantinescu,

Homână

Coconi. Un sat din Cîmpia
in epoca lui Mircea cel Bătrîn, Bucureşti,

1972.
2 P. Diaconu. S. Baraschi,

Păcuiullui Soare, Aşe
razea medievală (sec. XIII-XV), II, Bucure~ti,
pl. 1/1.
1
' N. Constantinescu, op. cit., pl. 33.
" B. Slătineanu, Cernmica feudală româ-nească
şi originile ei. Bucureşti, 1958, p. 21, fig. 11.
'' Al. Bărcăeilă, HCMI, 1937.

6 Idem, UCMI, 86.
' P. Diaconu, S. naraschi, op .cit., fig. 77.
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Cercetările

arheologice şi
multidisciplinare
de la Ciuperceni-T.urnuMăgurele
Jud. Teleorman

ln campania anului 1079 la Ciupe,J·c~ni, juTeleorman, s-au continuat cercetările
multiclisciplinareL din punctele Carieră, Vii I
~i Vii Jf'.. S-a insistat mmpra problemelor de
stratignuie ~i înoad3:are geologică a în tre,gii
coloane stratigr.afice, precum ~i asupnt problemelor ele pedologie ~i mic-mpla~>tia .'iolurilor.
Carieră. Pentru a se putea reco.Jta probeJe
pentm stllCliile sus menţionat~ a fost nevoie
de h1c1·ări de clegajare pe sectoare a protfilelor principale, în va:let·ea corelării lor eleoarece nu se putea realiza o coloană stJ·atigrafi.că continlllă într-un singm: loc. AstfeJ
s-a săpat cu o draglină, sub malul înaH din
buza carierei, o secţiune pină la al doileH
ciclu de sedimentare a prutr1dişului. Profihll
a fost terasat manual în trepte pentru a se
putea studia de pedologi şi E,r.eologj. S-a extins apoi, în carieră secţiunea 1 p:înă acolo
unde depoziltrul intră sub cimen:tarea naturală (pJaca de prrurndiş) ad~ndntdlu-se pînă la
stratul de cr·etă. S-a săpat apoi cu draglirna
o secţiune intermt~iarii pe aceea11i direcţie
care să dea po~ibilitatea urmiiririi succesitmii
depunerilor.
Pentru obţinerea de dalte m :crostratigraJfice
şi recuperarea întregului material micropaleontologic şi arheologic s-au executat două
secţiuni în suprafaţă de 10 m:!. Din ace6>tea
numai 3 m:l aJU fost săpaţi p'înă la stratul de
cretă. Săparea s-a făcut cu şpaC'lul şi cuţitul,
ia~r materialul rezultat a fost cernut în intre-gime, spăJat şi triat. In aceastc:"1 secţ.iurne s-a
practicat şi o soruloare 'de 1 X 1 m îrn stratul
de cretii pînă la adincimea de 0,75 m pentru
a i se cuno~te textura, structura şi pentru
recoltru:ea de probe pentru analirze micropaJeontologice şi polinice.
In urma alee51or lucrări s-a obţinrut un pl'Ofil cumulatirv care prezintă următoarea succesilllne : dea..<>upra soclul'Ui de calcar se află
o argilă Ve'l"Zttie (alpl"'Ximativ 20 cm, grodeţul

sime) supl'arptt<i de un depozit \ ,m-,tituit în
principrul din silex uri mai mul 1 s.au mai puţin
rulat.e şi ni.sip~tri, clep11Ke în di>ll<l c·icluri
(gro~-;ime aproximativ 2,10 m) care din cauza
in tercalărilor de ;u·gilă prezin tCt un <t.'ipect
v{trgat. Acest ciclu ~e încheie printr-o depunere de argilă care nu acoper{\ toată suprafaţa depozitului cu sHex:.11·i (gro:<iirne alpl'oximativ 10 cm). llrmeaz~\ un str:at cu clepunev:i
de prundi-:;uri ~; apoi ni-.;tpuri. Cel dintii este
alcătuit din pnmdi~uri ele compoziţie variată
co:-~soliclat in baz{l
c~t
carbonaţi de calciu
avînd a'-'pectul tmei pltki. Dim.ensi'llnile pietrişm·ilor scad spre supnufaţli. Ciclu! al doilea ·de se~limenta1·e este aJ.C'ătuirt elin nisipuri
care în partea ~1.1.pe1'Îooră sînt foarte fine
(prăfoase) (grosime a.proximartirv fi m). Acest
ciclu de sedimentare se încheie· printr-o alte!J.nanţă de ni~'>iiPuri şi argiJe în d.epuned
subţiri (între 5 şi 15 cm grosime). Peste stratul cu prundişuri şi ni~ipuri se află cuvertum ele loess, care cunoaşte şi ea două cicluri
mai mari în care se înscriu o sede de episoade (circa 4-6 m). In ciclul inferioar in
bază se constată un proceont mMe de nisip
uneori de grarnulaţie· medi,e. Pe m<lsură ce
depozitul creşte detvine mai fim iar proporţi~t
de matetiaJ loessoid ~te. In ciclul superior predomină materialul leossoid. In ambele cicluri sînt acumulări de carbonaţi de
calciu sub formă de })ă-'Puşi.
Din toate depuneri'le s~aJU recoltat probe
ee urmează a fi anali.zate in laiboratoarelle de
sp._"3(jaJitate. Aceste probe pentru unele din
sedimente au doar caracter informativ, ur~
mind ca tn campaniile viitoare, după aceasta
primă investigaţie prqspectivă, să fie studiate măi în amănunt.
Semnail.ăm că prin săpătrurile din anul
acesta S-alU pus· în ervirlenţă pelltlîl prima
dată, la zi 1sau aproape la zi, în Cîmpia
Română f.a.ciesul de depoz:i:te cretoase ale
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Fig. l. Ciupetceni. Vedere

generală

a

rezeryaţi

senonianului superior (maestrichtian, cunoscut p~nă acum în ţara noastră numai în Dobrogea de S pe valea ,C arasu). Ele sînt însă·
prezentate la zi - vis a vis pe malul drept
a[ Dunării în Bulgaria:~ .
Cercetăl"iJe parreontologke
întreprins·e în
depozituil. din bază C'l1 silexllli au dru.s la descoperi'L~ea a două asociaţii de mamilfet·e care
definesc o · ucc esi•um~ de două faze cllmatice
(corespunză,toru·. e celor două c:iduri sek:limentare) aparţinînd pliocemu:u i su perim·. Aceste
forme insumează 25 de pecii şi cupi~d
p1intre ailtele Dicel'orhinus of. Mega1·hinus
(de Chris:tol) m,airele rinocer de climă caMă,
cervide pdmi'tive' din S'Llbfami\lia Muntjadneiloa·, .Cast01ide arhaice· (? Trogon therium
minus Newfun), strămo~ i ai orbeteJui (PHosp1a.x macoveii Simionescu) şi cîteva specii
noi pentru fauna României ca Mimomik.
Stheli111i Kolfllloş, rozător d-e climă ca1dă şi
rela!ttiv 'UScată, OchotonoD.des csaTnotam.1s
Krewi, un i~pure fluierător populînd spaţii
deschise, ·găsit pînă în prez·e nt numai în bazinul mi1Jociu ai Dunării · · (Csa:rmota Ungaria) şi îrr bazinul .i:nfelior (Ciupe1"'ce~1i

arheologice

şi

paleontologice de la

"Carieră".

România), Pliopentalagus sp., un iepure arhaic C'l1 smalţ foarte cutat ert:c. Ca specie nouă
pentru istoria faunistic.:i a continentJului
menţionăm De5mana, speiCie ce popul;ează pă 
duriile mlăştimoas·e, cu viaţă s emiacvatică .
Documentaţia pailleontol01gkă, pe caire o
avem pînă în PJ:eţenlt, arată că nivelul cu
instrumente pri1mitiJVe s-a constituit sub un
climat cald şi uşor ru.i.tl (ou tendinţe de continent'a lizare), cînd a putut exista în zonă o
ambi• anţă cu sawmo-stiepă pe malluJ.·i1e lacul ui din bazinul Dacic.
!n depozitul loessoid l'emani•ait care acopeJ·ă în partea ele S depozitul de si·l e•x (în
zonH dienudată până la terasăriue an tropo. gene) s-a identificat Microtus gregalis Pallas - şoarece de climă rece şi uscată, Cricetus crilcet:us L şi CJ.icetJus migratori.u s
Pa[J:as• specii· de hîrciogi., Citellus sp - popîndăul, care pot să fi ajuns •a ici din stratul
de Joess care inclu.de şi o fază rece a ultimei
giLaciaţiuni. Ele consti<1:Jui1e o noutate ;pentru
Cîmpia Română atestînd un climat continen:...
nal rece, de Sltiepă mai. mwt sau mai puţin
arildă .
·• ·
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Fig. 2. Ciuperceni. 1 staţiunea pale o liti că VI fii. aspect din timpul prelevării
probelor pentru studiul de mic roplastie a solur.i.lo1· ; 2 \' dcre genera lă din
timpul săpăturilor.

S-au descoperit şi o ser-ie de neverteb.rate
fosiile, foraaniniJeri, spongieri mroi, oelenterate, vite nmi tubiculari, gasteropode, cafopode, lamelibranchiate, cefalopode, bri -.
zoare, brachipode, ec hinod~·me, dru: cărua-a
le amin_tim doar ·famiQia dîn lip ă de s paţiu.
Mawl:altul arheologic rezultat provine din
partea su!Perioar·ă a celui de~al doiaeJC ciclu
de sedimentc1.re 'a ·tl'atuJui cu silex. Este oa-racterizat printr-o pn~hl.C'l'lare sumară, ptin
retuşare tipiJoă a unor a'Şchii saru bolow:nl
sparţi nat'U!OOJl. •lnce·rcări mai· puţin t•euşite
se află şi in partea infe1·ioară a ace ·tui ciclu.

Tipologk e-le se incadl·ează în .·e1ia cea mai
veche găsită (după bib1iogr·afia pe care o
aiVem) la. Oldowa.y şi anum~C Bed I".
Vii 1. Deoarece în anii precedenţi din
cauza lirpseli de mină de lu t'LL S'ltficientă nu
am putut adînci secţiuni le pînă la tratul cu
prundişuri şi nisipuri, pent~·u a putea cor-ela
depozi:teile de aici cu ceile din cariteră, în ooul
acesta s-a săpat cu d.rag1ina sub mal în dreptul secţiunii I. S-a procedat apoi la o săpare
în tPepte, manuală, plin lă~·gitrea secţilllnii I
din anH pl,eced~ţi, a întregului profil. S-a
urmălit dacă în depun~il.a necercellate
e
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Fig. 3. Ciuperceni. Vedere

generală

află dovezi de locuire paleolitică şi I'€aJ.izan"€a
unui pro~il n~ontaaninart: pentru studîul pedoJogic ŞI recoltarea de probe pentru anaili'Ze
granuilo:metri.ce, chimice etc.
Dovezi de locuh"€ paJ,eolitic~ mai jos decît
cele găsite în anii precedenţi nu au apărut,
dar s-au i.tlentificat în stratul de JoessuJri
'
pab,u momente de încăl.zire şi patru mom ente de răch'e n climatuluL Urmele de locuire paleoli tică aparţinind facies ului specific
Cîmptei Române a aurlg10ada:n,uJui încep S:
fie prezente din ceil. de-al tn~.iJea moment de
răci~·e a cllinart:uilui. S-au recoltot pr~be p <!ntru analizele arătate şi pentru C 14 al căror
rezultat î~ ru;;·teptăm cu nerăbdare.
Vii II. La Vii II s-a lucrat doar în secţi
unea IV care a fost cre~ntă c u scopul d~ a
vedlea caDe este, situaţia stratigracrică s~-e
poaJJe[e deal:ului. S-a constatat că aici a <l!vut
loc un proces de acumulare de pantă cu depuned mai noi în CaQ'Ie materi~alul pa'leoliJtic
este prezent pe toată profunzimea profilului

655

a profilului din punctul Vii

L

săpat,

chi,ar şi în orizonturile superioare unde
se afl<i. amestecat cu materiale din secolele
XVIII-XIX. La bază se află în poziţie stratigrafică normatl.ă. Inventerul recoltlat aparţine faciesului aul"ignacilanului prezent pe
pantă şi la Vii I. De aici nu s-au recoltat
probe.
• Cercetările ce au loc la Ciuperceni împre~
ună cu analizele ce vor fi executate credem
că vor fi de natură să dovedească caractlarul
de profil de referinţă penh·u arheologia, geologia şi paleontologia Oîmpiei Române, pentru evoluţia plio.,pleist:ocenului din ţara
noastPă şi din DJceastă pc11·te a Eumpeis.
NOTE
1

Analizele de pol n pentru straturile din casînt în curs de efectuare de că tre · Ştefana
Roman şi C. Antonescu, iar cele din loessuri de
că tre M. Cârciumaru. Pentru problemele de geocronologie au mai fost co nsultaţi prof. Traian
Naum ş i P. Coteţ. Pentru fauna neozoi că I. Andreesc:u.
rieră
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Fig. 4. Ciuperceni. Profilul
2 V. Boroncanţ, 1. Vlad. /?aport preliminar pr ··t "ind ce 1· ce tăril l' c:rheolo9i ce şi multid·i scip/ina r e de
.la Ciuperceni (jucl. Teleo1 man, campa1iiu 19î8).

~ E. Prisnca, Analele R0mâno-Sov4 ti · c. Sct·ia
g eologie-gcogt·a fie, 1962, 2.
" Origines ele l'homme - c:atu lo"u l expoziţi( i
,,Musee de l'homme'·. Pari s. 1976, p. 100.
& Adu ·em m ul ţ umi ri din partea intregului cclecti v co ndu cerii de pa rtid ~i dl' stat din Judeţul
Teleorma n. pre , um l! i Com i telul ui d<' e ul tu ră ~i
educaţi e soc ial istă a judeţului, Comitetului Executiv a l Consiliului Pc)p ular din municipiul Turnu
Măgure le !!i co munei Ciup rceni pentru aj utorul
dat in acest an, în special p entru utilajul pus la
dispoziţie in vederea d ezvclirii prol:ilelor n eccs<Fe
studiului.

secţi unii

din punctul

"Carieră".

RAPPORT SUR LES RECHERCHES ·
ARCHf:OLOGIQUE ET MULTIDISCIPLINAIRES DE CIUPERCENI T RNU MAGURELE,
DEP. DE TELEORMAN
RESUME
1\ Ci;mer e ni, dans le di•pat tnment de T c leornwn on a co nt in ue les fouille · archeolog iq ucs de
sau vetagc dans les points Carieră , Vii I et. II. Cette
ann cc - ici on a mis !'accent s ur la n~col te des
cpreuves pour les d.isciplines auxil iaire s a insi que
sur t·nc fo uill e altenli ve qui vise la microstratigruphiC'.
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Au point Cariera on a trace une section de 3 m2
en employant uniquement le couteau et le riflard,
et le materiei obtenu a ete tamise, lave et trie. A
cOte du materiei archeologique appartenant a la
Culture de gravier une faune interessante est
apparue. Dans le nlveau infcrieur on remarque
quelques nouvelles especes : Mlmonys Stehlini
Kormos, Ochotonoides csarnotanus Krezoi, Pliapentalagus ainsi qu'une espeC'e de Desmana, toute
nouvelle pour !'Europe.
On a effectue aussi des travaux plus amples
d'amenagement des profils, pour obtenir un "profil
cumulatif". Dans le point Vii 1 on a degage le
profil et on a fait une verdfication stratigraphique
pour l'etude pedoclimatique, en inaistant sur la
microstratigraphie et la microplastie des sols.
On a recolte des epreuves pour des datations
C14. Dans le point, "Vii Il" on a organise des
trauvaux qu.i ont contribue a l"enrichissement de
l'lnventaire archcologique concernant l'Aungnaclen. D'autres donnces qui modlflent les hypotheses

emises en 1978 n'ont paş encore apparu. Nous remarquons la mise en evidence pour la prem1ere
fois dans la Roumanie des calcars senoniens (Maestrichtăan), ainsi que l'indentification dans des remaniments postcuaternaires de Microtis gregalis,
Pallas, Cricetus cricetus L, Cricetus migratorius
et Citellus sp.
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Ciuperceni. Vue generale de la reservation archeologique et paleontologique de la station
,.Carieră".

Fig. 2. Ciuperceni 1 station paleolithique "Vii 1"
aspect pris durant la prelevement des echantillons
pour l'etude de microplastie des sols ; 2 vue geneI·ale des fouilles.
Fig. :J. Ciuperceni. Vue generale du profil de la
station "Vii 1".
Fig. 4. Oiuperceni. Profil de la section de la
station .,Carieră".

f

•
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Săpăturile

pe linia de fortificatii
transaltttană

In cadn1l planului de <tp<Hl!l; minim<:~J,
aldthiii;t pentru a cunoaşte struetura, tehnkn
ele construcţie şi dat.area el.~mentelor constitutive ale sistemului fortificat transalutan,
am efectn.J:<tt sondaoe în cac;h"ul de la Fli•mînda (Poia:na), în cclstellum mic ele la Putineiu şi în turnu~ de la Scrioaştea. Mai. urmează să aboa·dăm in viitorul apropiat unuJ
din castellum-urile mari, şi anume cel de la
Uduieni, unde rămîne de lămurit şi existenţa
simultană sau succesivă a două castella. In
concepţia nostră vom a:vea astfel cercetate·
cî.te unilll din fiecat·e element de fortificaţie
identificat pe linia transaJ.utană şi vom deţine
minimum de informaţii nec-esare pentru a
trece la interpretarea istoddi a ei.
Oac;t.r~tl de la Fli'tminda ~e afhi. pe. terCWJ
joasă. inundalbilă a Dun;1rii la ckca 3 km
de Tura1u M<i.gurele. Cam o treime din suprafaţa eastrului a fost distwsc'i de Dun<lre
pinc'"'t la sfirşitul secolului XIX. Din junii
<milor 50 ali secolului noc;h·u, malul nordic <11
Dunc'"'trii nu mai este ameninţ:1t de et"oziune,
alici depunindu-se, probabil ca urmare a lucTăl;Jor de· îndiguh'e,
nic;ipuri <11luvionare.
Suprafaţa oost~rului care m<'lc;oarC:i acum aproximativ 225X300 m a fost lăsată în afara
ZOI!lei protejate de dig, fiind, cu excepţia 1&turii vestice. plant.ată cu o pădure de plopi.
In toponirnia locală casttrul e<;te înregil-itrat
cu numele La Culă şi anterior impăcluririi
locul era plantat cu vii ; de-a lungul anilor
s-au descop2rit şi ri~ipit numeroa<>e obie«:1.e·.
Săpăturile noa~t.re au ţinti't !'<l cercetez-e latura de e:;t a castruJui, ţinînd cont de faptul
că ea este mai puţin distrusă şi că are acelaşi tJ-ar;eu cu va[ul lren~>alutan. lnC>eipind cu
1978 săpătura s~ extins, ea devenind si'lp{ltură de salvare ca urmare a faptrului că supnufaţa OMtnlll:ui va fi acoperită de lacul de
acumlli.l.al"e al hiJdroeentraJei de la Tunm
Măgurele.

Din cauza lipsei miinii de lucn1 s-au efet:'tuart doar două secţiuni pe latura de ve>t şi
pe latura de nord şi una oaien tată nord--...Jd

in cent ruJ castrul ui cu !'cop:tl ele a cunoaşte
'-'istemul ele fortificaţii şi de a obţine date
privind perioada de funcţionare H ca-..;tl·ului.
Pe colţul de nQ!'d-es:t s-au ti·a<>at adte h·ei
secţiuni pentru a se determina relaţia stratjgraficc'"'t între castru şi valul transalutan.
Am constatat c,-, treim~a norclicii a suprafeţei ca'itralui a fo·..;t în întt'egimo• distruc;{t
pină la pămîntu:l viu cu oca.z.ia. ccmstruirii
digului, a~ încît in afara unm· mici porţiuni,
în secţiuniJe S l, S II şi S IV nu am put:u1
culege informaţii privind f'ittuaţia stratignlfică. Sub un strat de humus, amestecat cu
nisip aluvi01nar, pe latura de ve;t la 0,50-0,70 m se află un strat supedidal, in
care am găsit frabrmente cemmice, feud<tle
şi moderne româneşti ; urrriează stratt1a ele
cultură ant6.c, gros de aproximativ 0,40 m,
bogat în bucăţi de chirpic şi e<"utnme, fmgmentele ceramice romane fiind în ge111eral
ne:;emniifioative şi reduse ca num[tl'. In exteriorul şanţulu.i, la - 1,60 m peste nivelul
de călcar~ antic am descoperit o monedă
(identificată de M. Chiţescu) emisă de Volusianu<> la Viminacium. Stratul de cultură
roman se află direct pes-te p.:'imîntul vi:u.
Agger-ui e:;te construict din p<'lmîn t negru, cu
foarte puţine lentdie de pă'mint galben ; în
structura agger-ului nu se observă dispunerea spedfid1 unei construcţii cu caespites.
Sîntem de p.:-'irere că agger-ui are la barză o
l[Jţime de 8--10 m, fiind demarcat spre est
vizibil de straturile de aluviuni succesi,ve,
iar ~re vest de două lentile de pc_-1mînt cu
cărbune şi pămînt ars ; urma unui stilp de
lemn carbmi.izat se afli\ la circa 1 ,50 m de
marginea de vest a agger--uhti, făi'it să pă
trundă însă în pămintul vh1. In faza actn.Jală
a cercetării putem interpreta lenti'lele· de
cărbune şi pămint ars găsite în pan1t:l. interioară ca urme ale unei ma111tale de lemn şi
pămînt. Fossa are o deschidere de 4,50-5 m
şi o a:dînc!me de- 1,90 m. In S II pe nivelul de că.kare, la - 1,30 m, s-au descoperilt
resturile carbonizate aJe unor st.Hpi căzuţi
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paralel, probabil de la suprastructura aggc·rului. Datorită faptului că secţiuni~e nu au
putut fi suficient de largi rămîn de rezolvat nenumărate chestiuni ddieate de tipul
de construcţie.
Spre deosebire de S I, S II şi S V, unde
Jos~a era umplută cu humus, şanţul în S III
este umplut cu pămînt de diverse naturi,
avînd a<;pectu[ unei umpleri intenţionate. In
partea superioară a umpluturii am gă"it
fragmentul unei fibule de fier de tip provincial roman, datată în secolul I e.n., da1· folosită şi în sec. II (Almgreen. Nm·deuropaische
Fibelformen, 1923, pl. 1, fig. 15, p. 106). In
S IV, tracată în centntl eastt·ului, partea su:..
dică, mai puţin afectată de construcţia digului, sub o succesiune de stratm·i aluvionare,
la - O, 70 m, s-a g<'lsit o locuinţ<'l incendia El,
şi, la 1,80 m, nn bordei sau pivniţă irncendiată. Materi~u[ ceramic întregibH se poate
data în a doua jumătate a secolului XIV e.n.
Stratul roman este aici la - 1,80-2 m şi
la fel de sărac ca şi pe latm·a de est.
Capacitatea mare a castrului (iniţial
7-8 ha) ne face să presupunem că a1c1 au
staţionat mai multe trupe, eventuatl chiar
vexillationes de legiuni care să apere punctul
de trece•re pe Dunăre şi si'1 controleze vestul
Munteniei. Sperăm ca prin cercetărille viitoa~·e să putem lămmi pr'Oblemele privind
perioada de funcţionare a cast!rului.
La PUTINEIU, în campania 1977 am secţionat nord-sud fortul şi am termin:1t secţi
unea pe latura de vest. Fiind primul foa·t mic
cercetat pe linia tran<;aJutană, ne inte•J:e--.eaz[l,
în afara elementelor de fortificaţii de la incintă, şi dispunerea interioară a construcţiilor, dimensiunile barădlor, numărul lor :
aceste din urmă elemente pot aduce ştiri despre natura şi mâdmea trupei. Profi[ul pe
latura de sud (Limcs, Szekesfehervar, 1978,
p. 349, 3/b) d[t imaginea elementelor de fortificaţie in zona p:Jrţii, trnde şanţurile se
micşorează, în vedeorea întrerupetii. Socotind
că poarta este la mijlocul lra•turii de sud, hmi
gimea acesteia este de 53 m (incluzînd şi
agger-ul), fiind egaJă cu latura de vest.
Agger-ul este alc[ltuit din pămînt bnm roş
cat cu rare lentile de pămînt galpen : pe
coama ~a a existat o palic~;adă de lemn fă
ţuită cu lut, care a fo'it incendiată, şi resturile ei au căzut, marcînd panta agger-ului şi
a şanţului. Deocamdată putem afirma că lagărul are doar două .poeţi, pe l.aturi~e de nord
şi sud ; pe latu!'a de vest nu am identificat
încă urmele porţii sau ale drumului. Poarta
de sud este încadrat<\ de o construcţie ele
lemn, puternic incendiată ale c[lrei urme au
început a fi dezvelite în suprafaţ[1. Agger-ul
îrn dreptul porţii este mai larg, oc-upînd şi
be!rrmi care a fost observată doar în secţiunea
pes1e Jatura de vest şi de nord. Urmele in-
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cendiului au fost constatate pe incintă in
toate punctele cercetate; curios, ele li~c
in interiorul. fortului. In castellum există
doar un strat de cultură şi doar un singur
nivel de locuire, totuşi pe mici porţiuni am
constatat existenţa succesivă a două faze pentnt via sagularis. Pe latura de vest şi nord
via sagularis este lată de 1-1,5 m. Castellum
are pe laturra de sud şi vest două şanţuri ; ceil
interior lat de 3 m şi adinc faţă de nivelul
antic de 1,5 m, are o formă ce aminteşte
aşa-numita fossa punica, oel exterior are o
deschide~·e de 4 m şi o adîncime de 1,75 m,
aflîndu-se la 2 m de primul. Pe latura de
nord ,cwre se afl[l doar la circa fi m de panta
accentuatf1 spre valea largă a Călmăţuiului,
şanţul intedo~· este urmat la o distanţă de
7,5 m de un şanţ (sau numai o groapă ?)
foarte deranjat de conducta de apă actuală.
In 1978 şi 1979 am efectuat primele suprafeţe de 4 X 4 m cu scopul de a dezveli pa1·tea
de sud-ve;t a lagărului.
Stratigrafia: sub stratul arabil gros de
0,40 m se află un strat de pămînt brun-roşcat
cu urme arheologice, între - 0,60-1 m se
află st.ratul roman, foarte bogat în unne arheologice. Din cauza culorii pămîntului, urmele construcţiilor de lemn sint aici foarte
greu de sesirzat. La - 1 m s-au g-.:bit fragmente de vase întregibi[e, unelte, arme, o fibulă şi o monedă Sever Alexander.
După cum am mai spus via sagularis are
două faze distbncte, prima marcat<i. de un
strat de pietre calcaroase, cea de a doua
'1Um!li cu pămînt oătut şi pietriş. In prim<'
fază este răspîndită, atît în vecinătatea laiturii sudice, cît şi a celei vestice, o mare cantitate de cenuşe. Distrugerea fortului are loc
după o perioadă mai lungă de funcţionare,
c-hirpic din palisadă căzînd pe faza a doua a
viae-i sagularis. Rămîne să precizăm p!anul
con-,trucţii!lor interioare secţionate. Menţio
năm că în S II s-a găsit o fîntînă, pe care
însă n-am dezvelit-o decît pînă la 3 m.
In pămîntul scurs din profiJ s-a descoperit
un sesteJ-ţ Antoninus Pius într-o stare• de
conservare foarte proa!"tă, aşa încît nu se va
putea pt·eciza exact anul de emisiune.
SCRIOAŞTEA. In nord-vestul satului, pe
pLatoul înalt de la vest de lunea 1iului Vedea,
în punctul de leg[ttură vizuală între Ro.şiodi
de Vede şi castellum de la Gresia, am identificat urma unui tu1·n de semnalizar·e. Am
sâpat o suprafat<-1 de 10 X 10 m cu scopul de
a deeveli turnul în întregime: înb·eaga suprad'aţ<"t a fost marcau\ de o cantitate impi·esionantă de chi1:pic. Din cele observate se
poate deduce c<:'l turnul depăşeşte mărimea
presupu.să ele noi pe baza dimensiunilor
movilei de la supmfaţa twenului, aşa incit
pentru definkea tuturm· elementelor componente (eventual 1ianţ) săp<'lturile trebuie
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continuate. Am putut staibili existenţa a dooă
momente de funcţionare a unor turnuri in
acest punct. Turnul in prima fază a avut o
groapă mare de proviiZii in partea de nord,
iar în partea sudică, unde frecvenţa stîlpi~or
este mai mare, presupunem că a existat o
scară pentru nivelurile superioa11--e.
Sintem
înclinaţi să credem că spaţiiU! de la suprafaţa
sol:ului antic nu era folosit, deoarece lip6esc
practic urmele de1 locuire, madoritaitea martermlului roman fiind răspîndit in jurul turnului. Cep; de-a doua f~ se pare că are dimensiuni mai mici şi o a!tă orientare.

RECHERCHES SUR LA LIGNE
FORTIFIEE TRANSALUTAINE
Pour connaitre la structure, la technique de construction et la datation des elements constitutifs
de Ia lignP fortifiee transalutaine nous avons con~u

un programme minimal en commanc;:ant des fouilles a Flămînda (Poiana), Putănaju et â Scrioaştea,
dep. Teleorman.
A Flămînda ont ete sectionees la cOte est et nord
du castrwn en terre et bois, partiellement dctruit
par le Danube et le dlgue moderne. Pour l'instant
il nous rnanquent les moyens ă etablir le periode de
construction du fort, mais probablement la fibule
en fer (Almgreen. Nordeuropiiische Fibel/ormen,
Pl. 1. fig. 15, p. 106) trouvee dans le rempli.ssage
de la fossa au coin nord-est peut servir comme
terminus antequem.

Plus au nord, ă Putineiu, ont ete contlnuces les
recherches dans le petlt castellum; on peut affirmer que celui-ci avait seulement deux portes sur
les c6tes sud et nord ; les deux fossa.e s'interrompent en face de la parte sud. Le plan des constructions interieures en bois reste ă etre complete.
Traces d'lncendie sant partout sur le rempart : seulement pour la via sagularia il y a deux phases.
A Scrioaştea, dans le point qui assura la Jiaison visuelle entre Roşiorii de Vede et la castellum
de Gresia la fouille qui se poursuivra a mis au
j'our deux tours en bois, construits succesivement
et tous les deux incendies.
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Cercetările

de teren şi săpăturile
arheologice efectuate pe linia
de turnuri In sectorul de nord-vest
al limesului Daciei
A

ilncepind din. anul 1977 cem·cetările de suprafaţă şi sondajele arheologi~ee din sectoruJ
de nord-vest al limesului Daciei se efectuează în zona care aparţine co'mpUexului de, ~a
PoroJissum 1• In anul 1979 cercetările· s-au
efectuat numai in zona trecă:tocii proprilllzise, "poarta meseşană", şi s-au concretizat
în controllul terenului în întreaga zonă şi lucrări de cercetare la ta'eli din oibirotiJVele identificate.
ConstatărHe fi1cute cu priJejuJ sărpăturilor
din anu!l 1976 şi 1977 pe vîrfuJ Poguior2
(pa;rtea de N a strimtmilo1· Me!>eşului) ne-au
indicat exis.tenţa pe latura oiJusă a versantului a unm· fOJiifieaţiP. Ace!'itea aill constitult obiective ale s{lpirturHor din anul 1979.
1. Vîrful Măguriţa; turn pr·esupus pe baza
observaţiinor· de supt·ld'aţi"t" ; a fost executat{l
o secţiune transversal[• (1 OX 1,50 m) ; executarea ei a fost difidlil şi parţială din cauza
oopaci~or em·e <Tes<"llsel·;, mai ales pe marginea n1inelm·; a fost idl~ntificat un turn cu
zid de piatrit ; p(' laturile de est şi nord a
foşt urmftri t t>X tt•ri.,rul pentru a stabili form,
turnului; zidud an• ~!~·~·imea de 1,10-1,20 m
şi a fost consln•il in ll'llltica IJ]JUS incertum;
turnul are pl:111 p.dr;d ..,a11 patrulater; dimensiunile lui 1111 ali ro ... t precizate; in interiorul lui a ro ... t id••Jilifil·;ll, mai ales de-alungul zidurilor 111\•·1"1 .!1· lcwuire; nederanjat; nu au ap:h11t ··l•·n••·11l•· l';tn• sit precizeze
da tarea.
2. La capiH11l "'''.t'" 'l•l<'l•·c (... 11burbie a
munidrpiuJu1 /.ni,,,,, '" •h•1JI11l ultimelor
case, pe malul ch ••1'' .d · .111 <h·t··lt>cllhli tell"enul iese dea... up•··· ·. ''" .•.. '"" r." 111;1 111111i mi<'
promon<to.riu ;

'.,., .... ':

teren arabia ; ,..... 1111

f~•·

1" .. m .. · .... ., 11111 i
,. 1~•1 l•· ol!:1

t"''i1 e

p;uluu•.

Pe capătul promontoriului a fost identificată
urma unei fortificaţii patrulateTe ; laturile
eti, n.iş'OO dlîl:me ~ai ridicate decit restul terenului: se văd mad bine în pădure ; partea
care este teren agricol a fost nivelată, iar diferenţJell.e de înălţime sînt astăzi totaJ. estompate. Forti!icaJţia~ an!' plan patrultastleir; oclţuriJe s.int orientate pe direcţia pun.otell.or
cardin:ale principale; de-a~l!unguJ ilartrurii de
nord-vest se află o adîncitură avînd aspectul unui şanţ spre latura de sud-est terenu'l
coboară spre cursu~ Ullll.li i~or puternic
numit "Fin1Sna Suşigullui:''. A fost executartil
secţiunea. 1 (10+5X1,50 m); secţi·unea a
ide111tilficat elementele de foctificaţie ~ la~
turii : ou două faze de constn.J.cţie: in prima
fază un val de pămînt avînd în faţă un şanţ
de a.păr:are ; în cea de a doua fază în Wllu!l
de pămînt a fost plantat un zid de piaJtră ;
dimensiuni~e fo:rtificaţie!i, (măsuratte la cuamea d!'llmelor) sint : 50 X 50 m. Silngurele materiale care sugea-earză info.rmaţii în legătură
cu datralrea sint fragmentele de ceramică
ştamp:ill·ată de tip Porolissum; acestea arată
că for11ificaţia funcţiona in secolul III e.n.
Cercetările vor contdn~ua.
3. In continuarea laturii de nord-vest a
fortificaţiei mai sus amintite porneşte în direcţia sud-vest o dlj'}mă înaltă de peste
1-1,50 m şi lată oam de 6-8 m ; unnele
ei pot fi urmădte liber cam 200-250 m. La
55 m de latura de sud-vest a fortificaţiei a
fost executată o secţiune de 15X 1,50 m.
Secţiunea a idlellltif'icat un zid de' pitatră ;
grosimea de 1,25 m ; construit în tehl!1itca
opus incertum ; deocamdată l'ipsesc elemente
de da1Jare ; singu~ul fapt care sug·ea·ează da-
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ORTELEC

scara 1' 10Q.()(X)
Fig; 1. Porolissum. Sectorul din

tarea este legarea de fortificaţia, care este
sigur romană.
Cercetarea zonei ~i a obiectivelor este în
curs.
NOTE
1

Cercetarea zonei înaintate a turnut·ilor din
sectorul de nord-vest al limesului Daciei a inceput
în anul 1968 cu cercetări de suprafaţă şi sondaje
sistematice de la turnurile din faţa cash·ului de la
Bologa şi Crişul Repede ; cercetările au av<1nsat

faţa

complexului militar.

anual spre nord pe sectoare corespunzătoare castrelor situat(• pe Yaka Agrişului.
2 SCtpătura pfeduată la Poguior a identificat un
turn roman constntit în incinta unPi fortifil'alii
mai \'Cehi dacice.
·
:: La ('Pn·ptările din sectorul de limPs înaintat
din zona Zalăului a partioipat şi Alexandru V. Matei, muzeograf la Muzeul de Istorie şi Artă din
Zălau. Contribu~ia sa a fost de· multe ori foarte
importantă şi a luat pP cont propriu unele din
obiedi \'CIP cer('etate.
4 Turnul a fost identificat mai demult : cf.
Şt, Ferenczi in ErdMuz, 46, 1941, p. 208 ; TIR, L 34,
p. 86.
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LIMESULUI DACIEI

BERICHT UBER DIE AN DER VORGESCHOBENEN LINIE DER TURME
IM NORD-WEST ABSCHNITT DES LIME~
IN DAKIEN DURCHGEFOHRTEN
BODENFORSCHUNGEN UND ARCH.i\0LOGISCHE:'Ii AU3GRABL1NGEN
ZUSAMMENF ASSL'NG
Gegenwărtig haben wir in Jahre 1968 im, Gebiet
des Hoemrli!gers von Bologa am Crişu Repede begonnPnen Forschungen zur Bestimmung der Vorgcs<'hobenen Linie der Wacht- und Beobachtungstiirme im Nord-West-Abschnitt des Limes in Da-

kien ein vorgedicktPs Stadium erreicht. Sie befinden sich im Zustande der Erforschung des dem
Komplex von Porolissum vorgelagerten Gebietes.
In Jahre 1979 wurden folgende Punkte untersucht :
<1. l'in flher den eigentlichen Engpass "Poarta Me~eşului~
auf den ,,Măguriţa"-Gipfel gelegener
Turm ; b. eine viereckige Befestigungsanlage
(Durgus odcr Custellum), die in Engpass selbst,
im .,Sul> Fintina .Suşigului" genannten Punkte gelegen i,t; l". eine Steinmauer, die vom Burgus
( =Castellum) ausgcht und den sanfteren Abhang
der .. M<1guriţa" abriegelt.
ABBILDUNG VERZEICHNJS
Abb. 1. Porolissum. Absl'hnitt des vorgelagcrten
Komplcx.

milităr
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Săpăturile

de la Gherla

•

unităţii ala
(judeţul Cluj)

II Parmoeste cunoscut încă din secolul al XIX-l,ea. O serie
de cercetători, pr:illlvr-e care amintim pe
J. Orns~in (sfîrşituil veacului trecu:t),
E. Orosz (începutul secolului nostru),
Gh. Pin11ea (1937) şi, mai reoent, D. Prot.ase,
au efeK:tuat o serie dle săpătuti arheo1ogice,
de dumtă sanJ temporare, fie în principia, fie
în zona incintei de .apăran.1e a fortilficaţiei.
Acest oa.s.tru este situat pe malul drept aJ. SomeşulJui Mic, pe teritorbul şi în afara (aici, in
partea sud-estică, se găseşte aşemlt'ea civilă)
Combinarbului de inrlustrializru~e a lemnului
din localitate (fig. 2). Importanţa castrului rezidă şi din .f.aptul că două dilplome mili tau:e
(una din anul 123 e.n., cealaltă din 133 e.n.)
cu importante implicaţii în lă mUlirea unor
Cast'flul auxiUw: al

niorum din Gherllia

măsuri

au fost

organi~ZaQ'e a Dacieli Porolissensis,
d~copeti1e în acest loc.

de

Săpăturile de salvru·e din toamna anului
1979 s-au da,t orat lucrărilor de exti.nde<Q-e a
combinatului spre ·ud. De la bun început
am stabilit că zona cea mai afectată de dis trugeri este cea ituată p11e mijlocul zidului
estic de incintă al ca trului, porţiunea şan
ţ.Ulilor şi valudlor de apărare. Gropi.J.e de
fundaţie au distrus în întregime o suprafaţă
de circa 20 X 10 m, afectînd în parte şi zidul
estic de incintă . Profilul tăiat prin lucrările
de construcţie (fig. 3) a.t•ată că exi<;ta un
dublu şanţ şi val de apărare. De asemenea,,
în afara curţii combinatului, lingă drumul de
ţa.J'ă, paralel cu a~Şa-'Ilumitul "Oanal al mocii",
la răsădt de fOJ·tificaţia romană şi a rampei
de încărcare în construcţie, alătw·i de calea

Fig. 1. Gherla . Parte din zona estică a zidului de incintd..
distrusi:i de lucrările de c o n s tru cţie.
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Fig. 4. Gherla. Vedere
ferată industrială,

a apăt'Ut o importantă cantitate de fragmente ceramice, resturi de
obiecte neidentificabile< din metal etc., vestigii provenite din aşezarea ci vil ă adiacentă
castrului.
Dart:ori1tă înaintării rapirlet' a luc~·ărhlor cl:e
construcţie, nu am putut trasa decît o secţiune (secţiunea I), lungă de 14 m şi lată de

generală

secţiunii

I.

2 m (cme pe parcw:s S-'a lăt~it treptat în
funcţie de necesităţi), perpendicula1ră pe labura estică a zidului de incintă, în pm·ţiunea
lui sudică (fig. 2 şi 3). Cercetările noastre nu
au putut prinde colţul de sud-est al cetăţii
antice din cauza culturii de porumb, ca deal•tfel, şi să pătwile e~e<eutate în wnă de către
D. Protase, în deceniiUl al şaptellea al seco-

Fig. 5. Ghe rla . Zidul estic c!c
84 - Material el c rcctlrl arheologice - cd. 25

a

in c intă.
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•

Fig. 6. Gherla. Zidul de

incintă estic
răsă.riteană.

lul:ui nostru. In proifilluJ secţiunii s-a prins
agger-ul, zidul de incintă, berma şi o porţi
une diln primul şanţ de apărare al eastrului.

Pentru stabilirea istemului defensi'V este inrereSI8!Ilt de amintit faptul că în aceas t<:1 parte
t erenul a fost am.en.mjat prin crearea unei
pante arti!ficiale. In int.eriorul fortifkaţiei,
lingă zid, -a obse:t'Vart un şanţ a tupat, presupus a fi şanţul oas1'ruliui dirn faza de pă-

al castrului -

latura

mint, m ărit şi reclăcclit în piatră in juPui onului 140 e.n. Zidtul d·e incintă (fig. 5- 6) are
1,20 m lăţime şi e <>te p ăstrat pe o înăilţime de
1,40 m. El se gă.c:,e-şte la adîncimea de 4050 cm de la nivelrul adual de călcare. Tehnica
sa de construcţie es te următoarea : peste pă 
mîntul s teri.J, alc;Huit aici din nisip şi prundi~ aD..veoilar, s-a aşternut un strat de prundiş şi piettre mici, peste care urmează o porţi -

Fig. 7, Gherla. Vas ceramic surprins in situ.
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nne de nis~p amestecat cu pămint, apoi nn alt
strat de pi;etre, iarăşi o fîşie de pămi!flt ~;ucce
~t d~ ,un nou şir de pietre rna,i mat·i cioplite._
Peste acest nivel urmearză un ~tl·at ele bolo:..
vani ecarisaţi, prinşi cu mortar (fig. 3).
Pe toată suprafaţa secţiunii I · au apărut
fragmente ce1:1amice roman2 de el!loare roşie,
cenuşie, cărămizie, lucrate L.1 roat[l şi cu
mîna, aparţinînd uno~ Vaf>e de diferite tipmi.
O oală întveagă, ou gura în jos (fig. 7), giisitcl
lîngă zidul de inci111tă,
înspre inte,rior, la
1,60 m adîncime (a fost l'idicaF1 in situ),
olane, cărămizi, ţigle fragmentare, cuie şi piroane, resturi osteologice animalie~·e, o br[;ţară torsionată, confecţionată din bronz (descoperită în partea superioarră a primului şanţ
de apărare, la 1,40 m adincime) şi cîteva
fragmente de obiecte neidantHicabile din
bronz, cqmpletează lista descoperkilor.
In aşezarea civilă, sirtuată în estu~ şi sudul
castrului, am făcut două sondaje (fig. 2).
Primul (secţi'I.Ulea ·II), avind dimensiunile de
4 X 2 m, se găseşte la circa 20 m de gardul
combinatului, .şi la 5 m de marea gr'Oapă a
fundaţiei castelului de apă amintit. Aici,
printre numeroase dărimătuli, fragmente tegul3!l"e .şi ceramice, J.a 0,60 m adîncime, chiar
în centrul secţiunii, am surprins un drum
antic (lat de 1,50 m), construit din lespezi
de piatră, aşezate pe un strat de prundiş. A
doua ceroetare (secţiunea III, cu dimensiunil-e
de 5 X 2 m, s-a făcut lîngă baraca în cm·e
muncitorii Trw;tului de conc.trucţii depozitati uneltele, edilficiu aflat la Circa 80 m de
zidul estic de inCintă al castrului şi phFat pe
marginea micului drum parale-l cu calca ferată industrială) a dat apmximativ ao:-,e.lea"?i
rezultate, constind dintr-0 gamă variatft de
resturi ceramice şi o ţiglă înti~eag<l.
Desigur, rezul1late1e s.:'1păturilor de salva!·e
de la Gherla din campania arheologică a
anului 1979 n'll sint atit de s.pectac'Uloase pe
cit ne-am fi aşteptat.

Cercetarea planificată pe'I11tru anul 1980
în castrul de la Gherla îşi propune să restudieze §i să verilfice, pe cît este posibil, vechile r-;ăp.l.turi de la sfîrşitui ve31C'Ului treoutînceputul secolului nostru pentru a le racorda noilm· cercetări în cadrul unui plan
general ele situaţie topografic cît mai minuţios alcutuit, apoi sc'i completeze cu date inedite cunoştinţele despre fortificaţia ala-ei II
Pannoniorum şi s~1 efectueze prin cîteva sondaje perimetrarea aşez[trii civile. Din păcate,
ruinele descoperite nu vor putea fi conservate şi protejate, ştiut fiind faptul că săpătu
rile noastre de salvare sînt dependente de
necesităţile lucrărilor de construcţie a proprietarului terenului, Combinatul de industrializare a lemnului din Gherla.
LES FOUILLE,5 DE SAUVETAGE
··oE GHERLA

Lt.-s Iouillc·s de sauvetage de 1979 de Gherla
ete Cffectuees dans la zone du sud de la muraille est du charnp fortifie de !'unite alla II Pannoniorum.
La 1• section a surpri les elements de la defense de fortlfication : l'agger, la muraille, la berme, la tranchee double et le repli.
De merne, on a fait quelques sondages (sections II-III) dans !'habitat civile de voisinage.

ont

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Gherla. Partie de la zone est de la rnut'llille d'enceinte, detruit par les traveauK de
construction.
Fig. 2. Gherla. Plan general des fouiUes.
Flg. 3. Gherla. Profil de la Section 1.
Fig. 4. Gherla. v'ue generale de la Section I.
Fig. 5. Gherla. Le mur est d'enceinte du camp.
Fig. 6. Gherla. Le mur est d'enceinte du camp<ote est.
Fig. 7. Gherla. Vaisseau ceramique in situ.

,
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Săpăturile

arheologice de la Ulmeni

In vara anului 1978 am recoltat pri11112'1e
matteriale arheologicoe de· p~ t:ereonu[ siit~uat la
sud de satul Ulmeni, I'eşedinţă de comuni't,
din judeţul Buzău. Descoperirea a foc;t prilejuHă ele exocutarea lrucriitiJor pentnu realizarea sistemului de desecări, ameHorare.a
sărătruri•lor şi in traducerea. iriga ţmor in ZQIHl
dintre bazinele ptîraie[m· Săratla şi Călmăţui.
Materialul arheologic r.ecoH1at p~·ovenea
dintr-o aşezare, datînd din epoea bronzului,
dÎln oa:re au fo-<;t deranjate mai multe gropi cenuşare şi dinb·-o necropolă, dataibilă, lm:g,
in sec. III-IV e.n.
Pentru cilarificarea problemel(Jr l"ldicate ele
această descoperire, în val'a anului 1979 s-a
deschis şantierul arheologic "Ulmeni". Obiectivele arheologice menţionate ocupi't o suprafaţit de cirC<'1 50 hectare, în junil punctului "Movila lui Reteşan", pe fosta moşi~
"Brădeanca". (Fig. 1).
Datorită unor condiţii obiective, în c•ampania 1979 lucriu·ile pe acest şant!ier s-au
desfăşurat timp de numai 11 zile, vizînd, în
primul rind, cercetaa•ea necropol·ei. Continuarea lucri'trilor hid~·otehniee combinată cu acţiunea factorilor climatici a impus necesit.Htea sailv<"trii invenLarului unui mm·mint de
incineraţie M. 1 - oare a apărut în t~ll
vegul canal'dlui principal (fig. 1).
In punctul A, situat la 40 m sud şi 300 m
vest de Movila lui Reteşan am deschis prima
s-ecţiune- S. 1 - C'U clim.ensiuni~e 50X 1,5 m
(fig. 1). Secţiunea este amplasat[! la sud de şi
paraleil cu canalul p~:incipal can·e sk[toote necropo~a şi aşezarea de la vest spt·e est.

Stratigrafia
Succe5iune<t stratigraficit constataU\ în secS. 1 este următoarea :
1. strat de pămînt arabil, negn1-manmiu,
măzăros, cu grosimea de 0,18-0,25 m; pe
alocuri, peste acest strat, a fost depus un strat
de pămînt seos din canal ; grosimea acestui~t
variază intre 5 şi 1O cm ;
ţiunea

2. strart de depuneri aJuviona.re su~ive
de nbip şi argih"1 ga!libenă ou grosimoo de
0,90-1,00 m; în depunerea aJuvi0111ară, l a ·O, 70-0,80 m faţă de ni1Vel1ul actual au fost
anta-enate oase de anilmaile, fragmente eeramire antic·e şi medi.evwle, o mare cantitate dle
concreţiuni siJicioase, calcaroase şi metlaJ.ifere;
3. strat de pimint negru, compact, cu grosimea de 0,55-0,75 m conţine fragmente ceramiee antice, oase de animaJ etc. ;
4. strat d.e pămînt galben, u~or maroniu,
steril arheologic.

Dezvoltarea

săpăturii

Au fost s[Jpate ~i îndepărtate prime[e două
strat-mi pe intreaga supmfaţă a secţiunii. In
jumittatea de vest a secţiunii a .fost săpa.t şi
stratul de pămînt negru, din care s-au recoltat fragmente ceramice lucrate cu roata, de
culoare roşie şi cenuşie.
In caroul 8 (caroiaj11l s-a făcut la 2 m de
la vest sp!·e est) l a - 1,70 ma apă~llt un pachet ele oase de animal, depuse intr-o groapă
cu diametral de O, 78 m. In stratul de pămînt
C"<'.re acoperea oasele erau mai multe fragmente ceramice lucrate cu roata, de culoare
roşie şi un fragment dintr-o toa1·t.:1. de amfm·i'l, ele aceenşi cuJoare.

Mormîntul ele

incineraţie

Mormîntul !-'alvat a ap[trut în talvegul sudic: al canalului pri111cipal, la 280 m spre est
de punctul în care a fo~;t ampl:asa,t.:1. secţiu
nea S. 1. In aoeastă zonă stratul de depuneri
aJuvionare este mult m.:.i subţire, măsur'ind
între 0,35-0,60 m. Groapa mormîntului, de
fonn[l rortund[\, cu diametPUJ 0,70 m, a fost
săpat<1 de la 0,85 m faţă de nivehtl actual.
Fundul gropii se află la - 1,43 m.
Pe fundul gropii a fost depus un strat subţire de cenuşii şi cărbuni, peste care era ~e
zaUt, uşor înclinată spre sud, urna in care
au fost depuse, împreună, cenuşă, căr'ouni,
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Cetatuia
NONTEORU

Il

'\

'

\

SANTIERUL ARHEOLOGIC

ULMENI
Scara. 1: 50.000
LEGENDA

canale drena} A E=-=-=-~ necropola corpico
sectiune
'

B~ aşezare ep. bronzulw

mov ilo
Fig. 1. Ulmeni.

Şantierul
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Fig. 2. Ulmeni.

Ceramică

restuti de oas·e calcinate şi cîteva fr·agmente
dintr-un alt va .
Inventarul mormîntului M . 1 se compune
din:
.

1. Urnă oenuşi~ cu două torţi, modetlată l a
mată, din pa ·tă fină bine a~easă . Rittua,l : în
vechime, i s-a spart gîtul şi pa~·tea ~mper i
oară a corpului, pmă La barza to.rţilor. Un
fragment din

buză

(fig. 2/2) a fost depus în

urnă împr~nă cu resturille de 1a rug. lnăt
ţimea părţii păstrate

(a urnei, r'ffita.urată),
este de 33,3 cm ; diametJ.,Ltl maxim ~ 31,8 cm.

din m ormintul de

incineraţie .

Are fundul inelar şi partea iruferioară
a cm·pului bombaltă. Deasupra maxim~i
cw·bu.ri, între două canelw·i Late odzonta~e. a
fost 11ealizat un btiu în val, Î!l1 a~i tehnică
(fig. 2/1). P.e gît, vasul a aiVut un deoor lus tl,uit, în benz:i vertioa.Le. Co:rpw uraei a fost
acopeoJ.·it ou un slip de cuo'Lare mai închisă, .
vizibil mai ales pe partea inferioară a vasului. Forma vasu.tlui este frecventă în medillll
car;pic1 , cLar decorul menţionat este mai puţin
întîlnLt :la acetSt tip de vas.
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2. Vas-borcan, fragmentar, modelat cu
mîna, din pastă grosolană cu cioburi pisate şi
pietricele, arsă la ga.lben-c·ărămiziu. Buza
este simplă, uşor adusă spre int,erior. Sub
buză, la 3 cm, are un brîu, în relief alveolat
·(fig. 2/3). Form1 specific<i. a ceramicii getodadce, vac5ul este frecvent întâlnit în cultura
carpică 2 •

•

*

par a aparţine fazei clasice a culturii getodacice (sec. II î.e.n. - 1 e.n.), printre care şi
două fragmente de amforă Coss.
NOTE
1
Uh. Bkhir. C:ulti'ra carpică, Bucureşti, 1973,
p. 80-81, pl. 77/2, 112/4 (se încadrează in grupa
il. II, tipu:-ile a/2-a/3).
2 Gh. Bichir, op. cit., p. 64-68, pl. 57/9, 13 ;
pl. 58/5.

*

Materialul ceramic recoltat şi ritul funerar
identificat ne permit, în acea~>tă primă farză
a cercet~u·ii, să formulăm ipoteza că necropola a fost folosită, în. sec. III e.n., de o populaţie carpic<"t. DeocamdaU1 nu putem preciza
unde se află a.o?ezarea locuită de această

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE
D'ULMENI
A lllmeni, les fouilles archeologiques ont mis
au jour les vestiges d'une n(>cropole d'incineration
du Ilie siecle, atribuee aux Carpes.

..

EXPLICATION DES FIGURES

populaţie.

Menţion<i.m că,

am recoltat

şi

de pe Movila lui Het-2:;a::-~,
cîteva fragmente ceramice ce

Fig. 1. Ulmeni. Le chantier archeologique.
Fig. 2. lllnwni. C:l•ramique pt·ovenant d'une
tombe d'in< inP:-ation.
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