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DIN PARTEA REDACŢIEI
Volumul de faţă cuprinde în primul rînd rapoartele preliminare
asupra săpăturilor arheologice efectuate pe teritoriul patriei noastre în
cursul anului 1956, pe baza planului general de lucru întocmit de Jn,
stitutul de arheologie din Bucureşti în colaborare cu Institutul de istorie
din Cluj şi cu M uzeul de antichităţi din laşi şi aprobat de Subsecţia
de ştiinţe istorice a Academiei R.P.R.
1n linii generale, rapoartele se publică în ordinea vechimii obiec,
tivelor cercetate, dar se cuvine să precizăm că această ordine n,a putut
fi respectată întotdeauna cu toată stricteţea, deoarece la multe şantiere au
fost descoperite, aşa cum este şi firesc, resturi din mai multe epoci. Desigur
că de cele mai multe ori şi în aceste cazuri s'a avut în vedere descope,
·rirea cea mai veche, pentru înscrierea în sumar a raportului respectiv ;
dar atunci cînd rest-urile mai vechi erau cu totul sporadice şi de mai mică
importanţă, s,a ţinut seama de obiectivul principal al şantierului. De aceea,
la prima lectură a sumarului acestui volum, s'ar putea părea curios că
rapoartele privind activitatea unor şantiere nu au fost trecute acolo unde
cititorul s'ar fi aşteptat să le găsească, ţinînd seama de cuprinsul rapoar,
telor anterioare asupra aceluiaşi şantier. Un exemplu grăitor în această
privinţă îl reprezintă raportul asupra cercetărilor de la M oreşti, aşezare
cunoscută în Primul rînd prin bogatele sale resturi prefeudale, dar care
acum este trecut printre rapoartele asupra săpăturilor neolitice: aceasta
tocmai pentru că în anul 1956 cea mai mare şi mai importantă parte a
descoperirilor aparţin acestei epoci.
1n partea a doua a volumului sînt publicate cîteva contribuţii privind
săpături mai vechi sau cercetări de suprafaţă, ale căror rezultate n'au
fost încă cunoscute mai .amănunţit sau n'au fost încă privite în chip
sintetic şi de aceea socotim că merită să fie publicate în chip cît
mai complet.
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LISTA LOCALITĂŢILOR ŞI PUNCTELOR ARHEOLOGICE
ÎNSCRISE ÎN HARTA ALĂTURATĂ (p. 1 2)
1. Capul Midia

27. Doboşeni

53. Largu

2. Topalul

28. Porumbenii Mici

54. Spinoasa

3. Cheia
4. Gura Dobrogei

29. Porumbenii Mari

5. Peştera

31. Odorhei

6. Nandru
7. Cremenea - Sita Buzăului

32. Valea Lupului

55.
56.
57.
58.
59.

8. Mitoc

34. Cîrna

9. Ceahlău

35. Histria

30. Păuleni

33. Bonţeşti

Il. Buhalni�a

37. Andrieşeni

12. Izvorul Alb

38. Popeşti

13. Vădastra

39. Bucovăţ

14. Verbiţa

40. Birseşti

15. Moreşti

41. Ferigele

16. Dudeşti

42. Murighiol

17. Cernavoda

43. Grădiştea Muncelului

18. Bogata

44. Caşolţ

19. Boian-Vărăşti

45. Calbor

20. Tangîrul

46. Bumbeşti

21. Spanţov

47. Soporul de Cîmpie

10. Hangul

36. Tariverde

22. Alexandria

48. Alba Iulia

23. Truşeşti

49. Şard

24. Traian

50. lghiu

25. Brăiliţa

51. GilAu

26. Sf. Gheorghe

52. lsaccea (Noviodunum)
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Bucov
Ileana Podari
Sărata Monteoru
Someşeni
Balta Verde
60. Satu Nou
61. Mirculeşti-Viişoara
62. Dridu
63. Capidava
64. Garvăn (Dinogetia)
65. Păcuiul lui Soare
66. Suceava
67. Putna
68. Tîrgşor
69. Bucureşti
70. Gura Motrului
71. Mamul
72. Cotmeana
73. Roşiorii de Vede
74. Piatra Neamţ
75. Constanta
76. Tumu Severin (D1ubeta)
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R A P O R T P R E L I M I N A R A S U P R A C E R C E TĂR I L O R
PAL E O L I T I C E D I N A N U L 1956

A

I

de lucru pe 1 956 al Sectorului paleolitic al Institutului de arheologie
au fost înscrise :
I. Cercetări asupra paleoliticului din Dobrogea ; Il. Continuarea săpă�
turilor din peşterile de la Nandru ; III. Cercetări şi săpături asupra paleoliticu�
lui de terasă de pe valea Bistriţei, în cadrul Grupului de cercetări complexe Bicaz.
În prezentul raport vom înfăţişa pe scurt, în ordinea cronologică a exe�
cutării planului, atît obiectivele cît şi realizările.
N PLAN U L

1. DOBROGEA

Această provincie fiind mai puţin cercetată din punct de vedere paleolitic,
sectorul nostru a înscris în planul său de lucru o scurtă campanie de orientare în
această problemă 1•
Obiective :
a) verificarea celor două puncte în care s�au semnalat descoperiri paleoli�
tice : Capul Midia şi To palu ;
b) cercetarea unora din masivele calcaroase pentru inventarierea peşterilor
şi alegerea acelora care, întrunind condiţii de locuire, urmează a fi atacate în viitor
(realizare parţială) ;
c ) stabilirea zăcămintelor naturale de silex, care ar fi putut servi eventual
ca centre de aprovizionare cu materie primă (realizare parţială) ;
d) verificarea punctelor cu descoperiri de faună cuaternară (realizare parţială) ;
e) un sondaj restrîns ca suprafaţă în peştera de la Gura Dobrogii bogată în
resturi arheologice postpaleolitice, spre a verifica dacă acest adăpost a fost locuit
şi de omul paleolitic.
Realizări :
a.

1 Capul M id ia. Aici descoperă

I. Băncilă pe litoral, la baza loessului, un

pretins silex paleolitic, pe care, din punct de vedere tipologie, l�a plasat în muste�
rianul superior 2• Fără vreo altă cercetare, această descoperire a figurat într�o
serie de publicaţii de mai tîrziu 3•
1 Cercetările din Dobrogea s-au făcut in colaborare

Secţia de antropologie, colectivul speologie Bucu
reşti şi Comitetul geologic. Cheltuielile materiale au
fost suportate de Sfatul Popular al regiunii Constanţa
in folosul Muzeului regional.
2 1. Băncilă, Asupra unui silex paleolitic din Do·
brogea, în Buletinul societăţii studenţilor In ştiinţele
cu

naturale din Bucureşti, V- VII, 1934---1936, p. 137140.
3 N. N. Moroşan, Dove<;i!e
existenţei oamenilor
fosili în Dobrogea, în Vasile Adamachi, voi. XXIII.
laşi, 1 937; C. S. Nicolăescu-Plopşor, Le paleolithique
en Roumanie, în Dacia, V -VI, p. 59; Radu Vulpe,
La Dobroudja dans l'antiquite, p. 43.
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Cum stau lucrurile la Capul Midia? Deasupra depozitelor de calcar sarmatic,
slab ondulat într,un larg anticlinal de origine epirogenetică, se suprapune un
orizont de argile şi marne roşiatice calcaroase, în care se găsesc frecvent bolovani
de silex. Peste acest strat urmează depunerile de loess, înalte de circa 10 m. Cal,
carul sarmatic fiind puţin peste nivelul mării, a braziunea . este mai înceată aici,
fapt care explică şi apariţia Capului Midia 1. Pe vreme de furtună, valurile în
înaintarea şi retragerea lor pe plajă izbesc bolovanii de cremene între ei, precum
şi de bancul de calcar, dînd naştere multor aşchii şi spărturi, pe care le aflăm cu
uşurinţă pe plajă.
Cercetarea atentă a întregului mal de loess de aid nu a dus la descoperirea
nici a celei mai vagi urme de locuire paleolitică. Deşi descoperitorului i << se pare
cu totul exclusă posibilitatea ca acest silex să fi luat naştere printr,un joc de forţe
naturale >>, în favoarea acestei teze pledînd << lipsa locală a materialului silicios >>
şi << forma generală >> perfectă a piesei, ca încheiere, de vreme ce noi am descoperit
aici materia primă pe loc, iar acţiunea mecanică a valurilor este cunoscută ca gene,
ratoare de aşchii şi spărturi, propunem ştergerea de pe harta descoperirilor
paleolitice a punctului Capul Midia.
a. 2 Topalu. Din carierele de calcar jurasic în exploatare, situate pe malul
Dunării la circa 5 km nord de Topalu, semnala N. N. Moroşan, în 1 928, o peşteră
din care << vreme de un an s'a extras pămînt cu oase şi silexuri, fără să se poată
explica provenienţa acestora >>. După oasele fosile, este vorba de prezenţa unor
specii cuaternare ca : mamutul, calul sălbatic, cerbul cu coarnele mari, cerbul
comun şi bourul sau zimbrul. În ceea ce priveşte uneltele din piatră ş:. os, este
vorba numai de cîteva aşchii cu totul atipice pe care le atribuia aurignacianului 2•
La Topalu, exploatarea calcarului continuă, distrugîndu,se o dată cu înain,
tarea carierei şi cetatea romană de deasupra şi unele peşteri ca cele de la Scrofeni
şi de la << Cariera mică >>, în care au apărut << oase mari şi măsele de animale vechi >>.
Prin anii 1 927-1928, s,a distrus o peşteră lungă de peste 8 m, largă de circa 3 m,
în care se putea merge în picioare. Evident este vorba de peştera amintită de
N. N. Moroşanu 3•
Avînd în vedere situaţia geografică prielnică locuirii umane şi existenţa
materiei prime, din belşug şi de bună calitate, ce apare în calcarul de la Topalu,
credem că peşterile de aici au fost locuite.
b. Cele cîteva petece calcaroase dobrogene aparţinînd mezozoicului nu sînt
lipsite de peşteri care au oferit omului paleolitic adăpost. Unele din ele au fost
distruse de exploatările de calcar (Topalu), altele (Casian, Capidava şi Slava Rusă)
s,au astupat. S,au cercetat cele de la Casian, Cheia, Gura Dobrogii, Mireasa şi
Peştera, urmînd ca în viitor să fie cercetate cele de la Cochirleni, Dobromiru,
Gîrliţa, Enisala, Filimon Sîrbu, Mangalia şi poate şi altele.
După observaţiile făcute, convingerea noastră fermă e că peşterile dobro,
gene ascund nebănuite mistere arheologice, începînd din paleolitic pînă spre
vremurile noastre, de aceea cercetarea lor trebuie să continue cu toată stăruinţa�
c. Silexul organogen este prezent aproape pretutindeni în depozitele de
calcar, precum şi în aluviunile şi terasele apelor ce le străbat. s,a identificat pre,
zenţa silexului la Baş,Punar, Băltăgeşti, Capidava, Cîrjelari, Cernavoda, Cîşla,
Dunărea, Grădina, Horia, Greci, Mihail Kogălniceanu, Mihai Viteazu şi altele.
1 C. Brătescu, Pămîntul Dobrogei, În Dobrogea.
Cincizeci de ani de t•iaţă romineascci, Buc. , 1 928,
p. 3 - 65.
2 N. N. Mo ro ş an , O staţiune

paleolîtică în Do-

brogea: Topalu, în Academia Romînă, Memoriile
secţiunii ştiinţifice, seria III, t. 5, mem. 3, Buc.,
1 928.
3 După informaţiile culese la faţa locului.
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În două locuri, la Peştera şi pe valea Carasu, lîngă Medgidia, s�au descoperit
şi urmele unor ateliere de cioplire paleolitice 1.
d) ln 1853, Boucher de Perthes, călătorind în lungul Dunării în trecerea
lui prin deltă, se întreba << aluviunile fluviului, ca şi acelea ale fluviului Arno,
n�ar fi cuprinzînd oseminte fosile de hipopotami şi alte rase antediluviene ? . . . )).
<t Castorii, care au trăit lîngă toate rîurile şi fluviile noastre mari şi care trăiesc încă
lîngă apele Rhonului, vor fi existînd în apele Dunării ? )) Răspunsul la această
întreb;: re avea să se dea mult mai tî�u"2.· '':;
In 1910, Grigore Antipa amin�te în deltă mamutul şi rinocerul siberian 3,
iar cercetările noastre mai înscriu pe �:arta Dobr:.Qgii prezenţa mamutului la Nazar�
cea 4 şi la Suhat între Babadag şi Eni$la 5, câJ;ti fosil la Seimenii Mari 6 şi, printre
animalele de curînd dispărute, prezen�ului la Cernavoda 7, a elan ului la
Dinogetia 8 şi a castorului la Cernavoda 9 şi Păcuiul lui Soare 10•
e) Gura Dobrogi i. Peştera de la Gura Dobrogii a fost descoperită de Vasile
Pârvan încă din 1 9 1 2 11 şi bănuită a fi peştera Keiris, în care s�a refugiat populaţia
getică în vremea regelui Dapyx în faţa generalului roman Crassus 12• Cercetată
mai apoi de Radu Vulpe ea a fost repusă în atenţia arheologilor prin cercetările
speologilor Margareta Dumitrescu şi Traian Orghidan care, pătrunzînd într�o
galerie greu accesibilă, au descoperit bogate dovezi de locuire postpaleolitică 13.
Peştera e situată în pintenul de calcar jurasic, pe dreapta vîlcelei ce curge
dinspre Tîrguşor şi se varsă în Casimcea.
Un sondaj în galeria A a dat la iveală un strat de cultură postpaleolitică,
subţire, cuprinzînd fragmente ceramicc reprezentînd un facies dobrogean timpuriu
al culturii Gumelniţa, un facies hallstattian şi urme slabe din Latene�ul dacic,
epoca romană şi feudal tîrzie. Stratul subiacent de 20-50 cm a oferit resturi
de urs actual. Pînă la 2 m adîncime, unde încă nu s�a atins patul peşterii, urmează
un strat steril din ambele puncte de vedere (fig. 1 ).
Două sondaje în galeria B au mers pînă la 3 m adîncime, descoperin,
du�se dovezi de locuire şi refugii neolitice hallstatiene, Latene dacice Şl
romane (fig. 2 )
În ordine cronologică, avem întîi trei nivele neolitice, în care cultura Haman�
gia (faza Ceamurlia de Jos), predominantă în primul, apare în al doilea în asociere
cu un Boian tîrziu şi, în al treilea, şi cu o Gumelniţă de început.
Hallstattul este slab reprezentat. Remarcabile sînt cele trei nivele următoare
de vetre dacice, în care, alături de ceramica locală, apare şi ceramică elenistică (de
import). Nu este lipsită de interes si prezenta a trei fragmente de ceramică pictată
arhaică din secolul VI î.e.n. Într� obiectei e caracteristice de metal, menţionăm
:

.

1
Atelierul de la Peştera , descoperit de N. N. Za ·
haria, şi cel de la Medgidia, lîngă valea Remus
Opreanu, descoperit de N. Harţuchi şi Sebastian
Morintz, membri în colectivul Şantierului Cernavoda.
2 Boucher de Perthes, fn Dobrogea în 1853 , Analele
Dobrogei, IV, 1 93 3 , p. 1 8 7 - 188.
3 Grigore Antipa, Regiunea inundabilă a Dunării,
1 9 10. La Grindul Caraorman, între materialele scoase
de la dragaj , la 3 -7 m adîncime au apărut : « măsele
şi dinţi apărători de mamut (Elepha< primigenius)
şi o măsea de Rhinoceros antiquitatis, precum şi
alte oase de mamifere ». Resturile fosile fiind prezen ·
tate în tabela XVI , recunoaştem cu uşurinţă ş i calul
fosil. După consideratele lui Gr. Antipa, aceste fosile
« au cu totul aparenţa de a proveni de la animale
moarte î n aceste locuri şi nu a fi aduse de ape ».
� Molari în colecţia Muzeului regiunii
Constanţa.

1

Fragmente de apărători la Muzeul din Tulcea.
Pe terasele din preaj ma izlazului lui Gherlan,
împreună cu lame paleolitice.
7 Cercetările Şantierului Cernavoda.
' Î n straturile de cultură ale veacului XIX (cercet,i·
riie Şantierului Dinogetia).
" Î n neoliticul de tip Hamangia, semnalat de
N. Haas.
1" Î n straturile aparţinînd veacurilor X - XI, sem
nalat de P. Diaconu.
11
V. Pârvan, Descoperiri nouâ în Scythia Minor,
pl. XII şi XIII.
12
V. Pflrvan, Q etica, p . 89; Radu Vulpe, o p . cit.,
p. 103.
13
M. Dumitrescu şi T. Orghidan, Peştera de
la Gura Dobrogei, Comunicare la Comitetul geologic,
1 956.
8
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Peştera Gura Dobrogii. Galeria B. Porţiunea din profilul peretelui de S al şanţului I.
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Pl. I. - Peştera Gura Dobrogii. Fragmente ceramice: 1 , din epoca dacică ; 2, arhaic grecesc ; 3 -4, elenis
tice ; 5-6, hallstattiene ; 7 şi 1 2 , cultura Boian tîrzie ; 8 - 9, cultura Gumelniţa A ; 1 0 - 1 1 , cultura
Hamangia, faza Ceamurlia de jos.
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două vîrfuri de săgeată de bronz şi apanţla unei monede histriene autonome,
care ar data vatra mijlocie dacică în veacul I I I î.e.n. 1.
Refugiul roman este foarte slab documentat prin cîteva fragmente de amforă
şi vase cu decor canelat. Nici sondajele din galeria B nu au atins patul peşterii (pl. I).
Ţinînd seama de bogăţia şi varietatea materialelor arheologice descoperite
în sondajele noastre de la Gura Dobrogii, materiale perfect ·rînduite stratigrafic
în vetrele de locuire nederanjate, ce s'au succedat în timp din neolitic pînă în epoca
romană şi chiar şi mai tîrziu, ţinînd apoi seama de întîlnirea sigură a unor faze

1.!1:AJ!m.tn - PJmir.l �cal 6pn11J

?.. Sleril

Fig. 3.

PJminf IJIIIben inr/ll.r CIIpipfre spre/lt!Jile wpenwJ

I.PDS/pB/IJtJ/ik - Pi..W n'V" <Inchis

o

-

-

Peştera Cheia. Profilul peretelui de E al şanţul u i I.

din cele trei culturi neolitice dobrogene şi a împletirii culturii dacice locale cu cea
grecească şi romană, Gura Dobrogii reprezintă imaginea stratigrafică cea mai
bogată a trecutului arheologic al Dobrogii. Săpăturile trebuie să continue pentru
a se atinge stînca vie, spre eventuale straturi paleolitice, iar rezultatele, prin impar,
tanţa lor, merită a fi prezentate pe larg într'o lucrare specială.
Cheia. Pe dreapta pîrăului Cheia, la vărsarea lui în Casimcea, sculptată
iarăşi în calcar jurasiC superior, se află o peşteră mică, lungă de numai 15 m şi
lată de 6 m, aşezată ca înălţime abia la un metru mai sus de cumpăna luncii pîrău,
lui. Numeroase fragmente ceramice aflate în faţa şi pe suprafaţa peşterii ne,au
îndreptăţit să executăm un mic sondaj care, cu unele lărgiri pe lături, a acoperit o
suprafaţă de 1 2 m 2• Grosimea depozitelor peşterii nu depăşeşte un metru (fig. 3).
Direct pe patul viu al peşterii, pe o grosime care variază între 20 şi 60 cm,
se aşterne un strat de cultură musteriană bogat în dovezi de cultură materială
şi faună caracteristice epocii. Spre deosebire de musterianul peşterilor carpatice
ale cărui unelte de muncă sînt lucrate de obicei în cuarţit, care predomină, şi în alte
roci silicioase de proastă calitate, musterianul de la Cheia, cioplit în minunatul
silex dobrogean, a dat o serie de unelte de o nebănuită perfecţie a tehnicii. Vîrfu�
riie de mînă, de obicei cu planurile de lovire faţetate, prezintă pe amîndouă laturile
puternice retuşe de reascuţire şi uzură. Pe cîteva aşchii se observă şi aici lovitura
de desprindere dată la intersecţia a două planuri ce se întîlnesc în unghi mai închis
sau mai deschis. O serie de aşchii atipice, neregulate, prin ştirbiturile de între�
buinţare ce sînt prezente pe marginile tăioase, au servit evident ca răzuitoare.
Atît din punct de vedere tipologie, cît şi al faunei cu care a fost descoperit în aso�
ciere, ne aflăm în faţa unui musterian superior, documentat pentru prima dată
în această parte a ţării (pl. I I).
1

Identificată de C. Preda.
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Pl. 11.- Peştera Cheia. Unelte de muncă musteriene ; 1 -4 , 8, Il, vîr fur i de mînă; 5
9, fragment de lamă.
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1 0 , răzătoare;
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În asoc1apa faunistică a acestui strat sînt prezente următoarele elemente :
Ursus spelaeus Blb., Canis lupus L. fossilis, Vulpes vulpes, Hyaena spelaea Goldf. ,
Felis spelaeus Golfd., Rangifer tarandus, Bos s. Bison, Sus scrofa, Capra ibex,
Equus caballus fossilis Cuv., R hinoceros sp.
Nivelul musterian este acoperit de o lentilă de depozite sterile, peste care
urmează în amestec dovezi de locuire aparţinînd culturilor Hamangia, Gumelniţa
tîrzie, precum şi dacice, elenistice, romane şi feudale timpurii. Rezultatele sonda�
jului de la Cheia îndreptăţesc continuarea săpăturilor şi cercetarea altor peşteri.
Alte descoperiri. In peregrinările noastre în căutarea paleoliticului dobro�
gean, putem semnala prezenţa lui sporadică pe terasele de la Gura Dobrogii 1 ,
Seimenii Mari 2 şi Mangalia 3 - paleolitic superior aurignacian - , şi cîteva aşezări
pe valea Carasu, între care cea mai importantă este aşezarea szeletiană de pe Dealul
Turcului la Saligny 4 •
Aparţinînd unor vremuri mai noi, s�a descoperit la Tîrguşor o întinsă aşezare
neolitică de tip Hamangia, cu urme romane 5 şi slabe urme feudale timpurii 6,
iar la Baş�Punar, bogate urme romane 7 •
Cercetările asupra paleoliticului dobrogean, deşi de scurtă durată şi cu
fonduri reduse, au dus dintr�o dată la rezultatele de mult aşteptate de sectorul
paleolitic. E un sănătos început, care trebuie continuat pe linia colaborării cu
Muzeul din Constanţa.
C. S. NICOL Ă ESCU-PLOPŞOR, AL. PĂ UNESCU
şi AL. PAUL-BOLOMEY (paleontolog)

II. NANDRU

Obiective : atingerea patului viu al peşterilor şi lărgirea suprafeţelor săpă�
turilor pentru obţinerea unui cît mai bogat material şi înlesnirea unor observaţii
stratigrafi.ce cu privire la problema naşterii szeletianului din musterian.
Peştera Curată. S�a lărgit tranşeea longitudinală cu încă 1 m, croindu�se
şi o tranşee perpendiculară pe aceasta spre a obţine şi un început de înţelegere
a depozitelor şi a locuirii în curmezişul peşterii. Patul ţeşterii, uşor înclinat dinspre
fund spre o veche ieşire, acum astupată, a fost atins abia la adîncimea de circa 5 m.
Intrarea principală actuală, ridicată cu 4,80 m peste patul din interiorul peşterii,
reprezintă desigur un fragment dintr�un ciclu superior de eroziune (fig. 4 ).
Direct pe patul peşterii se aşterne un strat musterian, a cărui grosime osci�
lează între 0,80 şi 1 ,60 m, fiind qespărţţt la rîndu�i, după nuanţe şi componenţa
depunerilor, în două nivele.
Nivelul I. a) Î ntre 0,40 şi 0,70 m are în partea lui superioară, în dreptul
pătratelor 15-17, pe o grosime de circa 10 cm, bogate urme de cărbuni în amestec
cu oase sparte, ceea ce documentează prezenţa unei vetre de foc.
Cultura materială este reprezentată de numeroase aşchii şi spărturi atipice,
în majoritate din cuarţit. Un vîrf de mînă cu baza rotunjită, păstrată din suprafaţa
unui bolovan de rîu, poate fi. încadrat în tehnica bifacială, avînd urme de lovituri
de desprindere pe amîndouă feţele. Nu lipsesc răzuitoarele în formă de D. Pe
majoritatea aşchiilor de cuarţit şi cremene se văd ştirbiturile de uzură. Fauna acestui
1 Î n sat, pe dreapta văii.
Vezi nota 6, p. 17.

2

3

4

Două lame în Muzeul regiunii Constanţa.
Alte aşezări s -au identificat de către N. N. Zaharia

6 Lîngă saivanele oilor G.A.S. de la Punctul Urs,
pe stinga văii Sitorman.
8 La locul numit Rigani.
7 Pe platforma în jurul Cişmelii.
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nivel este reprezentată prin următoarea asociaţie : Aves ; predominante, Ursus
spelaeus Blb., Canis l upus L. fossilis, V ulpes v ulpes, Hyaena spelaea Goldf. , Equus
caballus fossilis Cuv.
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Fig. 4 . - Nandru. Peştera Curată. Fîşie din profilul peretelui de S al şanţului 1.

b) Gros de 0,40-0,90 m. Creşte proporţia uneltelor de silex. Prezente
vîrfurile de mînă, răzuitoarele în formă de D şi numeroase aşchii şi spărturi atipice
cu ştirbituri de întrebuinţare pe laturile tăioase active. Demnă de semnalat în pro�
blema care ne interesează este apariţia unui vîrf mic trhmghiular de silex lucrat
www.cimec.ro
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Baza rotundă e
în tehnica bifacială cu desprinderi neregulate pe amîndouă fetele.
'
păstrată din însăşi suprafaţa bolovanului.
Răzuitoarele în formă de D încep să se desprindă ca o formă intentionată
realizată prin anumite lovituri în urma cărora cioplitorul obţinea cu siguranţă întot,
deauna forma voită predeterminată. Partea curbată, lată, uşor de mînuit, este
pelto'.lţ,c
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5. Nandru. Peştera Spurcată. Fîşie din profilul peretelui de S al şanţului 1.

păstrată din însăşi marginea bolovanului de rîu ; partea activă e tăioasă, cu evidente
ştirbituri de uzură. În secţiune ele sînt triunghiulare.
Fauna : Ursus spelaeus Blb., Canis lupus L. fossilis, Hyaena spelaea Goldf.,
Equus caballus fossilis Cuv.
Proporţia materiei prime în care s'au executat piesele tipice este : 64,29 %
silex şi 35,71 % cuarţit.
Peste stratul musterian 1 se aşterne un strat subţire steril de O, 15-0,35 m,
conţinînd şi pietre desprinse din tavanul peşterii, strat sărac în faună din pricina
unei perioade climatice reci care a provocat desprinderile din tavanul peşterii,
fenomen observat şi la Ohaba,Ponor (fig. 4).
Deasupra urmează al doilea strat de cultură musteriană, gros de 1-1 ,80 m.
Din punct de vedere cultural, industria litică este aceeaşi ca şi în nivelele inferioare ;
vîrfuri de mînă, răzuitoare, aşchii atipice.
Fauna : Ursus spelaeus Blb. , Canis l upus L. fossilis, Hyaena spelaea Goldf. ,
Equus caballus fossilis Cuv.
Peste musterianul II, se aşterne un puternic strat steril de 1 ,20-1 ,40 m,
neasemuit de bogat în resturi fosile. El nu reprezintă altceva decît tot o prăbuşire,
datorită evident iarăşi unei perioade climatice reci.
Fauna : Ursus spelaeus Blb., Hyaena spelaea Goldf., Canis l upus L. fossilis,
Vulpes q,;ulpes, Equuş cahal lus fosilis Cuv.
www.cimec.ro
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Nandru. Peştera Curată. Unelte de muncă musteriene ; l - 2, 4 , 6, virfuri de mînă ; 5, 7 , riizătoare i
3 , 8, aşchii.
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Ultimul strat, gros de 0,05-0,90, aparţine postpaleoliticului, prezent atcJ ,
după cum ştim, prin material aparţinînd culturilor Criş, Coţofeni, Hallstatt
şi feudal.
Peştera Spurcată. S,a atins patul viu al peşterii în tot lungul şanţului longi,
tudinal, croindu,se şi un şanţ perpendicular pe primul în cotul din stînga peşterii.
Aceste două şanţuri şi o mică lărgire la intersecţia lor ne,au permis atacarea unei
suprafeţe de 27 m 2• Primul strat de 0,40-0,95 m e steril, doar cu cîteva resturi
fosile de Ursus spelaeus Blb., Canis lupus fossilis L. şi o vertebră de pasăre.
Stratul al doilea, de O, 10-0,30 m, reprezintă stratul de cultură szeletiană,
cu o suprafaţă de circa 14 m2, care nu a oferit anul acesta decît cîteva aşchii şi
spărturi atipice, şi un vîrf de mînă tipic musterian, retuşat pe amîndouă laturile.
Avînd în vedere că în Peştera Spurcată nu avem decît un singur strat de cultură
paleolitică, cele două vîrfuri musteriene descoperite în 1955 în pămîntul de
azvîrlitură al săpăturilor lui Mallasz sînt de atribuit sigur tot stratului szeletian.
Fauna szeletianului : Aves, Rodentia, Ursus spelaeus Blb., Canis lupus
L. fossilis.
Stratul de cultură szeletian este acoperit de un strat steril, gros de 1-1 ,35 m,
bogat în faună care cuprinde următoarele specii : Ursus spelaeus Blb. , Canis l upus
L. fossilis, Vulpes vulpes, Hyaena spelaea Goldf. , Equus caballus fossilis Cuv.
(pl. I II şi IV).
Ca şi la Peştera Curată, el prezintă iarăşi o puternică prăbuşire de ordin
clima tic.
Proporţia mate�iei prime în care s,au executat piesele tipice este : 50 %
cuarţit, 40 % silex, 10 % opal.
Ultimul nivel postpaleolitic distrus în bună măsură de săpăturile anterioare
abia mai are o grosime de 0,06-0,30 m. În el au apărut numai cîteva fragmente
ceramice neolitice si Cotofeni.
'

'

*

Cîteva simple observaţii speo,meteorologice asupra celor două peşteri de
la Nandru ne îndreptăţesc a ajunge la unele concluzii în înţelegerea deosebirilor,
atît între depozitele lor, cît şi a frecvenţei locuirilor paleolitice şi postpaleolitice.
Peştera de Sus, Spurcată, situată în susul apei, la numai 1 79 m faţă de prima,
are o diferenţă de 5 m înălţime în plus faţă de Peştera de Jos, sau Curată. Avînd
în vedere că media depunerilor din Peştera Spurcată este de circa 2,25 m şi a celor
din Peştera Curată de circa 5 m, sîntem obligaţi a admite o diferenţă de minimum
7 m între paturile acestora. Ştiind cele ce se petrec în peşterile actuale, nepărăsite
încă de apele subterane, se poate admite o pantă de scurgere atît de mare faţă
de o distanţă atît de redusă. De aceea, noi considerăm că cele două peşteri aparţin
aceluiaşi nivel de eroziune subterană şi ca atare apele au fost nevoite să,şi caute
un echilibru mai jos. De unde rezultă atunci diferenţa atît de mare între depozi,
tele lor, precum şi diferenţa intensităţii de locuire ?
Peştera Spurcată este o îngustă galerie cu două ieşiri. Profilul său ascendent,
cu o diferenţă de circa 1 ,65 m între cele două guri, a îngăduit crearea vîntului
de peşteră, care în prima fază nu a oferit un bun adăpost pentru om : de aceea
ea a fost ocolită. Stratul inferior steril, cuprinzînd doar urme răzleţe de urs şi
lup, sînt o dovadă că din cauza curenţilor peştera a fost evitată chiar şi de
animalele sălbatice.
Peştera Curată e închisă, largă, spaţioasă, avînd iarăşi profil ascendent,
devenind prin aceasta în epocile climatic e reci un adevărat hambar de căld ură .
www.cimec.ro
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4, Peştera Curată ; 5 , Peştera Spurca tii ; 1 , 2, 4 toporaşe bifaciale ; J, 5 , vîrfuri de mînă.
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Ca şi la Ohaba,Ponor, peşteră cu profil ascendent, aerul rece se scurgea în afară
pe patul viu al peşterii, alimentîndu,se în partea superioară cu aer mai cald din
afară. Acesta este motivul pentru care atît peştera de la Ohaba,Ponor cît şi Peştera
Curată de la Nandru au fost luate în stăpînire de om, imediat după ce au fost
părăsite de ape, vetrele de locuire aşternîndu,se de,a dreptul peste patul peşterii.
Diferenţa între dimensiunile interioare ale acestor două peşteri şi condiţiile speo,
meteorologice variate lămuresc şi deosebirea între grasimile sedimentelor lor.
Dezagregările datorite apelor de infiltraţie şi prăbuşirile datorite îngheţului ar fi
trebuit să producă un material de umplere de aceeaşi grosime în amîndouă peşte,
rile ; aceasta în raport cu volumul lor.
Dar aporturile umane şi animale în Peştera Curată, favorabilă locuirii,
precum şi aporturile eoliene favorizate de slaba circulaţie a aerului faţă de viteza
cu care erau obligaţi curenţii să circule călători prin Peştera Spurcată, şi calcarul
mult mai slab, deci mai uşor de dezagregat din Peştera Curată au dus la o diferenţă
de aproximativ 2, 75 m între depozitele celor două peşteri.
Cu toată diferenţa între grasimile depozitelor celor două peşteri, corupa,
rînd profilele lor stratigrafice observăm totuşi, cum este şi normal, unele izbi,
toare analogii.
Dacă ne referim numai la faptul că atît stratul I I musterian din Peştera Curată,
cît şi stratul szeletian din Peştera Spurcată sînt acoperite de un puternic strat de
prăbuşire, ne poate fi îngăduit să ne gîndim că această prăbuşire nu reprezintă
altceva decît o perioadă ultimă glaciară. După cum se cunoaşte din studiile lui
Lais, reluate mai apoi de L. Vertes, numai în perioadele climatice reci acţiunea
îngheţului putea da naştere unor astfel de prăbuşiri . Calcarul mai dur din Peştera
Spurcată a permis desprinderea unor adevărate stînci şi bolovani avînd în general
colţurile tăioase. Calcarul mai slab, cu sedimentare paralelă şi cu linii de clivare
din Peştera Curată, s,a prăbuşit în plăci asemănătoare celor de la Ohaba,Ponor.
Ţinînd seama că atît în stratul steril de deasupra szeletianului din Peştera Spurcată,
cît şi în stratul steril, corespunzător, din Peştera Curată, situat deasupra muste,
rianului II, au apărut resturi de Hyaena spelaea, sîntem îndreptăţiţi să atribuim
ambele depuneri sterile stadiului Wtirm II, întrucît conform ultimelor cercetări
Hyaena nu mai apare în Wtirm I II.
Către aceasta ne duce şi observaţia că cele cîteva dovezi de locuire aurigna,
ciană de la Baia de Fier, Boroşteni, Ohaba,Ponor, şi singurul exemplar din Peştera
Curată, se situează stratigrafic deasupra sterilului, care acoperă dovezile mustero,
szeletiene. Prin aceasta ajungem fără să vrem la concluzia că atît musterianul II
din Peştera Curată cît şi szeletianul din Peştera Spurcată aparţin interstadiului
\Xltirm I - Wtirm II. De unde provin e, atunci, diferenţa între faciesurile cultu,
rale ale celor două peşteri ?
În problema pe care o urmărim, şi anume naşterea szeletianului din muste,
rian, observăm că în Peştera Curată ca şi la Ohaba,Ponor şi Baia de Fier, apar
încă din musterian unele forme bifaciale premergătoare frunzelor szeletiene. Cu
toate acestea Peştera Spurcată a oferit, spre deosebire de celelalte, patru frunze,
dintre care două mult superioare ca realizare tehnică, înscriindu,se fără tăgadă
în szeletian. Această constatare nu poate duce decît la două ipoteze : surprindem
aici momentul în care un cioplitor musterian mai dibaci izbuteşte să perfecţioneze
toporaşul de mînă, ducîndu,l pînă la forma de frunză, sau surprindem, în mediul
pur musterian final, influenţa tehnicii szeletiene dinafară, tendinţa către forma
de frunză observată în straturile inferioare din peşterile amintite, ceea ce ne face '
să înclinăm mai mult către prima ipoteză.
www.cimec.ro
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Evident sînt simple ipoteze, care urmează să fie confirmate sau infirmate de
cercetările viitoare. Prin problemele pe care le pun rezultatele cercetătorilor de
la Nandru, reiese necesitatea continuării săpăturilor, precum şi atacarea altor
peşteri carpatice.
C. S. NICOL ĂESCU-PLOPŞOR

şi AL PAUNESCU

I I I . CREMENEA

A fost descoperită în 1910 de lulius Teutsch, în urma unei indicaţii topo�
nimice aflate pe o hartă care arăta în hotarul comunei Sita Buzăului un pîrău cu
denumirea Valea Cremenei. Teutsch, bănuind că o serie de piese de silex aflate
aici aparţin paleoliticului, se adresează, pentru verificarea impresiei, cunoscuţilor
specialişti din vremea aceea M. Hoernes, S. Szombathy şi Routot, care întăresc
presupunerea lui. Entuziasmat de această descoperire, Teutsch se asociază cu
bijutierul J. Grăf, şi cu sprijinul avocaţilor C. Lacea şi V. Ola Roman, obţin
permisiunea fraţilor Rusu, proprietarii terenului, de a face săpături, pe care le încep
în iunie 1 9 1 1 .
L a o adîncime d e 1 ,60-1 ,80 m ating un strat d e cultură de numai 3-5 cm,
bogat în resturi de cultură materială aparţinînd aurignacianului Atras de această
descoperire, R.R. Schmidt soseşte în 1 9 1 2 la Braşov, dă sfaturile şi îndrumările
necesare unei comunicări, executînd la Tlibingen desenele pieselor celor mai
caracteristice 1•
Cu un astfel de preţios sprijin, Iulius Teutsch a dat la iveală o succintă şi
preţioasă notă asupra descoperirilor paleolitice de la Sita Buzăului încadrîndu�le
în aurignacianul tîrziu. Fără a mai fi. lăsat vreo ştire tipărită, Teutsch a mai cercetat
Sita Buzăului şi împrejurimile : dovadă unele obiecte descoperite pe valea Chichi�
răului şi afirmaţia lui Roska Marton că acesta a săpat şi la Crăciuneşti 2•
În 1 924, abatele H. Breuil cercetează colecţia de la Braşov, acordîndu�i în
studiul său asupra paleoliticului din Transilvania o deosebită importanţă, înca�
drîndu�l în aurignacianul mijlociu tardiv, poate prelungit 3•
Cum această vizită a învăţatului apusean a alcătuit un impuls în cercetările
paleoliticului nostru, arheologul Roska Marton, care l�a însoţit în cercetările
sale din Transilvania, reia firul cercetărilor pe Valea Cremenei şi împrejurimi.
Socotind distrus locul unde a făcut Teutsch săpături - pe un mic platou în dreapta
pîrăului Cremenea, în dreptul unde acesta primeşte de pe stînga apele Pîrăului
Rău - Roska sapă în grădina lui Dinu Buzea asezată în dreapta rîului Buzău,
în colţul pe care îl face cu malui drept al pîrăuiui Cremenea la vărsare. După
sondajele restrînse din 1 924 şi 1 9 26, Roska Marton atacă în 1928 o suprafaţă
de 48 m2, constatînd un singur strat de cultură într�o argilă loessoidală, gros de
60 cm, în care a găsit material paleolitic pe care îl încadrează în aurignacian. Sapă
apoi la Crăciuneşti şi la Chichirău pe locul numit Otecu, unde găseşte iarăşi bogate
urme din aurignacianul mijlociu 4 •
Văzînd importanţa pe care abatele Breuil a dat�o unui << instrument grosier
în forma unei mici foi de laur fabricată prin percuţie >>, pe care o aseamănă cu acelea
descoperite în nivelele inferioare din peştera de la Szeleta, Roska Marton dă o
1 lulius Teutsch, Das Aurignaci en t•on Magyar·
bodza Barlangkutatas 1 9 1 4 . Bu dapesta, 1 9 1 4 .
2 Marton Ro s ka , Paleoliticul Ardeal ului, î n Anuarul
Institutului geologic al Romîniei, XIV, 1 92 9, p. 1 00 .
3 H . Breuil,
Stations palJolithiques en Transyl -

vanie, în Buletinul Soci etăţii de Ştiinţe din Cluj,

II, p. 1 97 - 208.
4 Marton Roska, în Dacia, l, 1 92 4 , p.

2 97 şi
urm. precum şi Notă prelimi nară asupra cercetărilor

paleolitice făcute in Ardeal in cursul anului 1928,
în Anuarul Institutului geologic al Rorn iniei, XIV, 1 92 9.
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Pl. VI. - Piesele mai caracteristice de la Cremenea : 1 , vîrf de tip Fiera ; 3, trapez ; 2, 7, ceram1ca ncolitică
timpurie ; 4, 1 2 , 1 4 , 1 6 - 1 7, gratoare microlitice ; 6, 1 1 , 1 5 , burine ; 1 3 , lamă cu vîrful teşit pieziş ; 8 - 10,
15, vîrfuri Gravette ; 5 , 20 - 2 7 , gratoare ; 1 8, lamă cu latura teşită ; 19, lamă.
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deosebită atenţie Chichirăului, descoperind şi el piese asemănătoare care întăreau
pe atunci, pentru prima oară, existenta
solutreanului în Transilvania 1 •
În urma rezultatelor săpăturilor ' noastre din aşezările paleolitice de p e tera�
sele Ceahlăului, reluarea cercetărilor din Valea Cremenei şi împrejurimi s�a impus
ca o necesitate. Pentru început s�au studiat materialele rezultate din cercetările
anterioare aflate la Muzeele din Cluj , Oradea şi Oraşul Stalin. Majoritatea fiind însă
fără indicaţii stratigrafice şi multe dintre ele fiind descoperiri de suprafaţă, culese
din mai multe locuri şi aparţinînd tipologie mai multor faze de dezvoltare ale
paleoliticului superior, o verificare stratigrafică nu mai putea să întîrzie. Aceasta
cu atît rr.ai mult cu cît aproape toţi acei care s�au ocupat de paleoliticul de la
Cremenea au căzut în greşeala de a�l socoti - cu excepţia descoperirilor de la
Chichirău - drept aparţinînd unei singure faze de dezvoltare a paleoliticului
superior 2•
Dorinţa Sectorului paleolitic al Institutului de arheologie de a relua aceste
cercetări a găsit nu numai înţelegere dar şi sprijin din rartea Sfatului Popular al
Regiunii şi a conducerii Muzeului regional din Oraşul Stalin. Asigurîndu�ni�se
condiţiile materiale, săpăturile au început, cu toată vremea nefavorabilă, la 6 noiem�
brie 1 956, fiind obligati să le întrerupem din cauza înghetului la 22 noiembrie.
În urma unei pre�labile recunoaşteri de teren, am soc�tit că primul obiectiv
ce trebuie atacat este terasa cuprinsă între pîrăul Cremenea şi rîul Buzău, în partea
dreaptă a confluenţei, pe locul numit Malul lui Dinu Buzea. Cele şase şanţuri
săpate de noi reprezintă o suprafaţă de 90 m2•
Observaţiile şi concluziile la care am ajuns, le schiţăm în cele ce urmează :
1 . Primul strat îl formează aluviunile de bază, de culoare galbenă închis,
nisipoase, cu granulaţie fină şi cu intercalaţii de lentile şi chiar bancuri puternice
de pietrişuri, care nu reprezintă altceva decît luturile şi prundişurile viiturilor
mai slabe sau mai puternice ale pîrăului Cremenea, depuse în conul său de dejecţie.
Ca grosime acest strat oscilează între adîncimile de 1 , 70 şi 3 m.
2. Strat de culoare roşie închis, clisos, în amestec cu pietriş mărunt, rezultat
al ultimilor viituri. Grosimea lui este de 0,30-0,60 cm.
3. Strat roşcat�gălbui, în medie de 1 m grosime, puternic străbătut de intrîn�
durile penelor de gheaţă periglaciare, compact, cu desprindere în bulgări mad,
pe care îl socotim drept un sol fosil.
4. Strat de lut galben deschis, prăfos, cu textură fi n ă, loessoidală, gros de
0,20-0,35 cm. Limita inferioară a acestui strat nu poate fi trasată pe o linie dreaptă .
El pătrunde în stratul inferior sub forma unor pene largi la bază şi subţtindu�se
spre vîrf, ca nişte triunghiuri foarte ascuţite. E vorba de golurile penelor de gheaţă
perenă, care ating uneori adîncimea _de 2 rp de la linia de pornire. Dacă în partea
superioară unele din aceste goluri sînt umplute cu pămînt din stratul acesta,
avînd atît nuanţa cît şi constituţia identică, în partea lor de bază ele devin albăstrui
avînd �r..arginile roşcate, puternic pigmentate cu oxizi de fier. Direcţia lor obişnuită
1 Marron Roska , Le Solutn!en en Transylva ni e ,
în Buleti nul societăţii d e ştii n ţ e d i n Cluj, III, 1 92 7

p . 1 '13 - 1 96.

2 În vreme ce Jene Hillebrand îl socoteşte un aurig
nacian tîrziu, iar Maria Moltel, un aurignacian dez
voltat, singur Roska Marton în ultima sa lucrare,
făcînd observaţia justă că este vorba de « ateliere
care au funcţionat timp îndelungat>>, plasează o parte
din descoperirile de la Cremenea şi împrejurimi în
tr-un aurignacian dezvoltat şi alta în aurignacianul
tîrziu de caracter gravettian ; cf. Marton Roska,
A . S�itabodzai Aur i gna ci M u h elyek. Unele precizări

topice sînt neces a re : a) Se pronunţă Chichirău,
nu Chiscereu sau Chichcreu. b) Nu există un sar
Crăciuneşti : satului respectiv i se zice Gîlma, tiind
împărţit în două - Gîlma Mare şi Gîlma Mică. Este
adevărat că locuiesc în el urmaşii unui anume Crăciun
şi se spune cite o dată « mergem la Crăciuneşti >>,
adică la neamurile lui Crăc i un , dar nu acesta e numele
satului, botezat arbitrar de cercetătorii anteriori.
c) Din punct de vedere topic, săpăturile de pe Malul
lui Dinu Buzea trebuie trecute la satul Cremenea,
pendinte de comuna Sita Buzăului.
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este verticală, despărţindu,se nu arareori în şuviţe, dînd aspectul unor rădăcini.
La punctul de contact cu aluviunile se lărgesc în forma unor tubercule. Feno,
menul periglaciar care a dat naştere acestor pene este ultimul îngheţ peren.
5. Stratul al cincilea de O, 15-0,20 m , avînd o linie sinuoasă la bază, e bogat
în humus, care îi dă o nuanţă galbenă-cenuşie, avînd o textură afînată, desprindere
în grăunţe măzărate, uşor friabile.
6. Ultimul strat, gros de 0,08-0, 10 m, reprezintă stratul răscolit de fierul
plugului şi muncile agricole ; negru închis, el constituie solul vegetal actual.
Aplicîndu,se schema geocronologică obţinută la Ceahlău şi ţinînd seama
că şi aici ne apare fenomenul periglaciar al penelor de gheaţă, caracteristice
ultimului stadiu glaciar Wtirm III, am obţinut următoarea schemă geocro,
nologică.
Din punct de vedere arheologic, cele mai vechi dovezi, cu totul sporadice,
le,am aflat în aluviunile de bază. Un fragment de lamă, două aşchii şi un nucleu
microlitic ne atestă că în vremea în care aurignacienii se aciuiaseră pe un tăpşan
mai sus, unde a săpat Teutsch, aici puhoaiele apelor antrenau în sedimentele
conurilor de dejecţie şi unele produse paleolitice. De o locuire în vremea aceea
în acest loc nu poate fi vorba, întrucît regiunea aceasta era continuu supusă inunda,
ţiilor. Tipologie, piesele se situează în aurignacianul mijlociu prelungit, descoperit
de Teutsch.
Primul semn de viaţă aşezată apare aici în partea de început a depunerilor
interstadiului \X.'Urm I I-Wtirm I I I , în solul roşcat,gălbui, cînd apele Cremenei
îşi croiseră albia mai jos, aluviunile conului de dejecţie fuseseră cuprinse de vege..
tatie, iar pericolul inundatiei
' trecuse. Maximum de adîncime în care s'au desco,
p�rit aceste dovezi este de 1 ,20 m, ele concentrîndu,se în marginea dinspre Bu2.ău,
sub forma unor vetre mai întinse sau mai restrînse. Sîntem în faţa unor ateliere
puternice de cioplire, de pe urma cărora au rămas nenumărate aşchii şi spărturi.
Materia primă (cremenea) se aducea din Dealul Negru, de pe Gîlma, unde
găseşte
în abundenţă în stare naturală. E vorba de un silex de origine hidro,
se
termală, ce apare în lanţul vulcanic Harghita,Călimani. Locuirea continuă se întinde
în suprafaţă, cu unele oscilaţii, atingînd maximum de intensitate în stratul IV,
atribuit de noi stadiului Wlirm I II.
O dată cu sfîrşitul stadiului glaciar Wlirm I I I şi începutul actualului, surprin,
dem pe această terasă o asociere a ultimelor ecouri paleolitice cu unele manifestări
ale începuturilor neolitice, care pătrund adînc în depunerile lui Wtirm I I I.
Urmărind evoluţia uneltelor tipice, constatăm între adîncimile 0,80 şi 1 ,20 m
apariţia unor gratoare mai mari, cu patină puternică şi dendride. Obişnuit,
lamele sînt mai mari şi mai late. Între 0,50 şi O, 70 m adîncime, racloarele încep
a se micşora şi apare primul burin lateral dublu. Uneltele încep a se microlitiza,
între 0,35 şi 0,50 m apărînd chiar două gratoare microlitice neobişnuit de mărunte.
Se microlitizează şi burinele, şi ne apare primul vîrf tipic Gravette microlitizat.
De la 0,35 m în sus, pînă în patul arăturilor, creşte numărul vîrfurilor de tip Ora,
vette, din care s'au găsit trei exemplare. Apare un vîrf de tip Fiera, un trapez şi
două burine microlitizate.
Încă de la adîncimea de 0,40 m încep să apară sporadic fragmente ceramice,
pe care le întîlnim iarăşi pînă spre patul arăturilor.
Deşi deosebită ca pastă de ceramica neolitică timpurie care ne,a apărut precis
stratigrafic, în asociere cu forme tipice ale gravetianului de sfîrşit, în cele două
locuinţe,bordeie de la Ceahlău ptofilele şi ornamentele sînt aceleaşi. Frecventă
este ceramica, a cărei pastă a fost frămîntată în amestec cu pleavă. Avem apoi
3 - c. 72l
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o ceramică cu mult nisip mărunt şi chiar pietricele. O altă deosebire constă în
faptul că în general este mai bine arsă.
Avînd în vedere faptul că la Cremenea apar şi unele forme caracteristice
neoliticului nostru timpuriu, ca trapezul şi vîrful Fiera, este evident că ceramica
trebuie să fie întrucîtva superioară aceleia de la Ceahlău. Totuşi, se menţin formele
şi decorul. Î n stadiul actual al cercetărilor, deşi convingerea noastră este că ceramica
este contemporană cu elementele gravetiene de sfîrşit, supuse aici la Cremenea unei
influenţe swidero,tardenoisiene, lăsăm ca această problemă să fie rezolvată de
săpăturile viitoare, cînd sperăm să atingem şi o groapă de locuire.
Deşi restrînse ca suprafaţă, săpăturile noastre de la Cremenea au dus, dato,
rită metodelor folosite, nu numai la descoperirea unor elemente care apar pentru
prima oară aici - ca trapezul, vîrful Fiera şi ceramica - , dar şi la prima înţelegere
a evoluţiei culturale de aici. Straturile de cultură nu au, precum s,a spus, numai
0,60 m adîncime, ci 1 ,20 m. Urmărirea fenomenelor periglaciare, precum şi obser,
vaţiile sedimentologice, ne,au înlesnit şi încadrarea geocronologică a descoperirilor.
Sprijiniţi pe astfel de elemente, este normal să ajungem la concluzia că nu
este vorba de aceeaşi cultură, care nu putea rămîne în aceleaşi tipare neschimbate,
începînd din interstadiul Wiirm I I - Wiirm III, pînă în actual.
Privind statistic, la circa 3 000 piese descoperite în partea inferioară, observăm
că nu a apărut nici măcar un singur fragment de vîrf Gravette, în vreme ce la circa
5 000 piese descoperite în partea superioară, apar patru vîrfuri întregi şi unul
fragmentar, deci 1 /1 000.
În vreme ce pe valea Bistriţei, primele vetre gravettiene apar la sfîrşitul
depunerilor stadiului Wiirm I I şi începuturile interstadiului Wiirm II - Wiirm
I II, ele ne apar aici mult mai sus şi anume în Wiirm III.
Concluzia firească nu poate fi. alta decît aceea că, la Cremenea, valul gravet,
tian a pătruns mult mai tîrziu.
Din cele expuse mai sus, credem că nu scapă nimănui importanţa descope,
ririlor şi observaţiilor de la Cremenea, precum şi necesitatea continuării cercetă,
rilor aici şi în împrejurimi. Şi aceasta, evident, tot în strînsă colaborare cu Muzeul
Regiunii Stalin.
C. S. N ICOLĂ ESCU-PLOPŞOR şi ION POP

IV. MITOC

Existenţa paleoliticului la Mitoc a fost semnalată încă din 1885 de către
geologul Gregoriu Ştefănescu.
Făcînd unele cercetări asupra depozitelor cuaternare în lungul Prutului,
el a găsit << în malul Prutului la Metocu, la mai bine de doi metri de la suprafaţă,
mai multe silexuri lucrate, indicele unei staţiuni preistorice >> 1•
Tot aici, geologul Ion Simionescu, cercetînd în 1 902 depozitele cretacice
de pe malul Prutului, confirmă afirmaţia lui Gregoriu Ştefănescu, scriind : << Creme,
nele serveau oamenilor preistorici din acele locuri la facerea de arme şi unelte
casnice, deoarece şi geologul Gr. Ştefănescu şi eu am găsit la Mitoc bucăţi cioplite >> 2•
Mai apoi agrogeologii P. Enculescu în 1 908 şi Em. Protopopescu,Pake în
1 9 1 2 culeg şi ei silexuri lucrate, aproape de Mitoc, în preajma stîncii de la Ripiceni,
1 Gr. Ştefănescu, Relaţiune sumaril de lucrăril e
Biroului Geologic i n campania a n . I , 1 885, n r . 1 ,

Bucureşti, 1888.

2 I. Simionescu F., Constituţia geologicil a ţdr•
mului Prutului din Nordul Moldovei, în Academia
Romînd Publ. Fund. V. Adamachi, Buc., 1 90 1 .
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iar în 1917 C.S. Nicolăescu�Plopşor descoperea la Stînca Doamnei de la Ştefăneşti
cîteva lame paleolitice de silex.
Pornind de la una dintre aceste preţioase informaţii şi anume de la prele�
gerile profesorului I. Simionescu, care aminteau studenţilor la cursul său de geo�
logie şi paleontologie de la universitatea din Iaşi despre urmele lăsate de omul
paleolitic la Mitocul Dorohoiului, dînd îndemnuri pentru cercetări pe teren în
această regiune, tînărul geolog N.N. Moroşan se apleacă cu rîvnă, atenţie şi înţe�
legere asupra paleoliticului şi problemelor cuaternarului acestei regiuni, făcînd
importante descoperiri paleolitice şi observaţii geologice pe amîndouă malurile
Prutului.
Pînă în 1 940, aproape întreaga activitate privind paleoliticul :Nfoldovei a
fost legată exclusiv de această regiune şi de acest vrednic cercetător.
Lucrarea de sinteză privind cuaternarul şi paleoliticul Moldovei de NE
oglindeşte rezultatele acestor cercetări 1 .
Războiul a întrerupt aceste preocupări. Dar după război, o dată cu avîntul
cercetărilor arheologice îndrumate de Academia R.P.R. , s�a i mpus şi reluarea
cercetărilor paleolitice în această regiune ; aceasta şi sub impulsul rezultatelor la
care au ajuns în acest domeniu, pe teritorii apropiate de noi, cercetările şi săpă,
turile arheologilor sovietici 2•
De aceea, în cadrul planului de lucru al Academiei R.P.R. , filiala Iaşi, şi
al Muzeului de antichităţi din Iaşi, între anii 1 952 şi 1 956, N. Zaharia a întreprins
o serie de cercetări metodice pe unităţi geografice în părţile de N ale Moldovei
şi cu deosebire asupra văii Prutului şi a afluenţilor săi Volovăţul şi Ghirenii, unde
în afară de cele cincisprezece puncte &emnalate de N.N. :Moroşan, a mai descoperit
alte peste 30 puncte ; din punct de vedere tipologie, ele atestă toate faz.ele de
dezvoltare ale paleoliticului din paleoliticul timpuriu de aspect clactonian pînă
în gravettian inclusiv.
Dintre toate aceste descoperiri, s'a impus mai cu deosebire atenţiei noastre
Mitocul, prin bogăţia şi varietatea materialelor descoperite chiar la suprafaţă
şi prin deschiderile naturale care cuprindeau mai multe nivele de locuire paleolitică.
Ţinînd seama � i de datoria ce o avem pe linia reclarificării primelor descoperiri
paleolitice din Moldova, cît şi pentru cinstirea memoriei înaintaşilor, cu sprijinul
şi înţelegerea conducerii Institutului de arheologie, Sectorul paleolitic a înscris
în planul său suplimentar de lucru reluarea cercetărilor de la Mitoc în plină iarnă
a anului 1 956.
Obiectivele au fost : un sondaj pe << Dealul Sărăturii )) de la Izvor şi o taluzare
la rîpa << Malul Galben )), amîndouă urmînd a atinge roca de suport pentru urmărirea
tuturor etapelor de locuire paleolitice şî înlesnirea unor observaţii stratigrafice
pentru încadrarea geocronologică a descoperirilor.
A) Son dajul de pe Dealul Sărăturii, executat în inima unei aşezări descoperite
de N. Zaharia în 1 955, a atins 4,50 m adîncime, fără a ajunge la roca suport.
Deşi suprafaţa atacată (20 X 1 m) este infimă faţă de întinderea aşezării,
întindere documentată prin prezenţa numeroaselor aşchii, spărturi şi unelte ce
apar chiar la suprafaţă, putem deocamdată vorbi de o succesiune tipologică pe
baza cîtorva piese mai caracteristice. S,au surprins şase nivele de locuire.
Nivelele I,III, fiind atinse printr,un sondaj de numai 2 m, au dat prea puţin
material pentru o încadrare. Primul, la 4,30 m, al doilea, la 3 , 1 0 m şi al treilea,
1 N. N. Moroşan, Le pleistocime et le paleolithi·
que de la Roumanie du N-E, în Anuarul Institutului
geologic al Rominiei, XIX, 1 938, nr. 5 şi urm.

2 P. I. Boriskovskii, IlareoJUIT YHpa.HHbi, MlA, nr.40,
Moscova, 1 953.
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între 2 ,40 şi 2 ,30 m adîncime, au dat numai cîteva aşchii atipice, unele dintre ele
avînd un caracter musteroid.
Nivelul IV, atins pe toată suprafaţa săpăturii între 1 ,60 şi 1 ,30 m, ne�a
furnizat 105 aşchii şi spărturi de caracter musteroid, între care baza unui vîrf
musterian tipic, pe care se observă unele încercări timide de realizare a unui
vîrf bifacial.
Nivelul V, între 1 ,30 şi 0,80 m, a dat 828 piese de caracter musteroid şi unele
fragmente tipice de frunze bifaciale, cu baz.a rotunjită şi vîrful slab arcuit sau ascuţit,
şi un vîrf musterian. Nivelul VI, între 0,80 şi 0,50 m, deci strîns legat de precedentul,
denotă din plin un caracter lamelar. Printre cele 1 34 piese apare un nucleu prismatic,
aşchii nucleare, lame, păstrîndu�se şi vîrful musterian.
De la această adîncime, pînă la patul arăturilor, caracterul lamelor este eate�
goric, cu o sinpură excepţie : apariţia unui fragment de frunză bifacială, la numai
0,50 m adîncime.
Privind schema frecvenţei pieselor descoperite, ultimele trei nivele apar
legate între ele, denotînd o continuitate de locuire cu două faze mai slabe, cea mai
puternică fiind aceea mijlocie, cuprinsă între 1 ,30 şi 0,80 m, în care apare tehnica
bifacială superioară de caracter szeletian, ceea ce ne permite să vorbim de un muste�
rio�st:eletian.
B) Malul Gal ben. Aici s�au făcut două taluzări : prima pînă la 13,75 m adîn�
cime şi a doua pînă la 7, 70 m, fără a se atinge roca suport.
a) În prima taluzare s�au surprins 1 2 nivele de locuire paleolitică.
I. La 1 2,40 m au apărut cîteva aşchii grosolane cu vîrful ascuţit şi marginile
tăioase, avînd urme evidente de rulare. Acestea sînt sigur spărturi naturale, alese
intenţionat de pe prundişurile Prutului spre a fi. folosite ca· unelte. Cum ele se
află într�un strat loessoid , nu poate fi. vorba de un aport aluvionar, ci numai
de un aport uman. O singură aşchie atipică prezintă dovada începuturilor
de cioplire.
II. La 1 1 ,40 m, apar bolovani de rîu rostogoliţi, pe suprafaţa cărora se văd
lovituri intenţionate de detaşare.
I I I. La 10 m, bolovani de carieră, cu urme sigure de încercări de detaşare
şi o aşchie groasă desprinsă intenţionat. Se renunţă la culegerea bolovanilor de rîu,
în favoarea silexului negru de carieră.
IV. La 9, 10 m, se menţine aceeaşi situaţie.
V. La 8,55 m, apar nuclee neregulate din bolovani de carieră şi o aşchie lată.
VI. La 8,05 m, apar şi bolovani de rîu şi de carieră cu urme de detaşare.
Aşchiile desprinse intenţionat devin mai frecvente.
VII. La 7 , 25 m, predomină silexul de carieră, aşchiile atipice se înmulţesc,
tehnica cioplirii se îmbunătăţeşte, apare planul de lovire, aşchiile afectează un carac�
ter levolloisian.
VIII. La 6,40 m, se renunţă la silexul negru de carieră, în favoarea unui silex
gălbui de bună calitate. Unele aşchii tind spre caracter lamelar.
IX. La 5,35 m, predomină un silex vînăt�albicios : debitarea este sigur lame�
Iară ; se trece în paleoliticul superior.
X�XII. La adîncimile de 4,50, 3,05 şi 1 ,80 m se menţine tehnica lamelară.
b) A doua taluzare, tot în rîpa de la Malul Galben, a atins după cum
am spus numai adîncimea de 7, 70 m, surprinzîndu�se nouă nivele de locuire
paleolitică.
I. 7, 7C-7 ,35 m. Materia primă, silex vînăt-negricios, cu aşchii plate, nere
gulate, cîteva lame late şi două nuclee prismatice : caracter musteriano�aurignacian.
www.cimec.ro
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Pl. V l l . - Mi toc. Malul Galben ; 1 -3 stratul inferior, aşchii m.turale folosite în paleoliticul timpuri�,
La Sărături ; 4 - 7, ştraW! !nU�tero·szeJeţi"n.
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I I . 7 ,25 m. Foarte bogat, acelaşi silex, nuclee prismatice, lame. Faună
nedeterminată.
I II. 7 m. Aceeaşi situaţie.
IV. 6-5,50 m. Silex vînăt�alburiu în aşchieri plate, groase şi neregulate ;
o aşchie cu ciopliri bifaciale. 1v1ulte oase nedeterminate.
V. 5 m. Silex negru�vînăt, patinat albăstrui, debitat în lame late.
VI. 4,20 m. Urme rare necaracteristice.
VII. 4,30-3,70 m. Aşchii plate neregulate, lame.
VIII. 2,30 m. Aceeaşi situaţie.
IX. 0,45-0,25 m. Deşeuri de aspect microlitic.
Vremea tîrzie de iarnă, cu ploi, îngheţ, vifor şi zăpadă, şi posibilităţi materiale
reduse nu ne,a permis să atacăm suprafeţe mai mari şi nici să atingem roca suport.
De o încadrare geocronologică a acestor nivele de locuire paleolitică nu poate
fi încă vorba.
După observaţiile stratigrafice sumare, impresia noastră este că loessul
recent 3, cît şi ultimul strat interstadial, au fost spălate, etapele de dezvoltare paleo�
litică de aici fiind incluse în loessul vechi şi în primele două loessuri recente, cu
interstadiul respectiv. Dispariţia loessului recent 3 şi a depozitelor ultimului inter�
stadiu pare a se confirma nu numai prin absenţa nuanţei şi texturii caracteristice
acestor depozite, dar şi prin absenţa gravettianului.
Apariţia la suprafaţa arăturilor a numeroase aşchii şi chiar unelte, din ce în
ce mai frecvente spre piciorul pantei către Izvor, este încă un argument în favoarea
ipotezei noastre · potrivit căreia straturile superioare au fost spălate, cernoziomul
formîndu,se în dauna loessului recent 2. O taluzare în trepte, executată în aşa fel
încît săpătura să cuprindă cît mai mult din suprafaţa nivelelor de locuire, pînă la
roca suport, ne�ar da posibilitatea unei alte înţelegeri.
După cunoştinţele noastre, ne aflăm în faţa unor depozite loessoide care
cuprind cele mai multe nivele de locuire paleolitice din Europa.
Din sumara prezentare preliminară a rezultatelor cercetărilor noastre de la
Mitoc, se desprind cu deosebire două elemente de prim ordin în cunoaşterea
paleoliticului : primul (dacă impresia noastră e justă, şi nu vedem de ce ne�am
înşela), surprinderea paleoliticului timpuriu în faza lui de început, cînd cetele
preumane îşi alegeau din natură uneltele potrivite nevoilor lor ; al doilea, naşterea
szeletianului în mediul musterian.
Avîndu�se în vedere importanţa acestor constatări, continuarea cercetărilor
de la Mitoc şi împrejurimi se impune ca o necesitate ştiinţifică de mîna întîia, cu
mijloace potrivite unei astfel de întreprinderi.
C. S. NICOL Ă ESCU-PLOPŞOR şi N. N. ZAHARIA

IIPE.UBAPI1TEJihHhiH OT4ET O IIAJIEOJII1Tl1qECKI1:X
l1CCJIE.UOBAHI1.HX 1 956 rO.UA
1.

KPATKOE CO,IJ;EP)I(AHHE

/Jo6pyiJ:Jica

MbiC MH;:urH . Ha ocHoBaHHH TIQaTeJILHoro Hccne�oBaHHH Ha Mecre, aBTOpbi npHlliJIH I<
3ai<JIIOlleHHIO, liTO HaH�eHHblH 3�eCb npe�MeT, I<ai< npe�llOJiaraJIOCb, MyCTbepCI<OrO llpOHCXO>K�eHHH,
HBJIHeTCH pe3yJibTaTOM MeXaHHlleCI<OrO �eHCTBHH BOJIH . l13BeCTHO, tiTQ OHH o6pa3ylOT ecTeCTBeH
Hbie OTIQeiibi H OCI<OJU<H.
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TonaJiy . Yt.�HThiBaH 6naronpHHTHoe ,n;JIH qenoseqecKHX noceneHHii reorpa<l>Ht.�ecKoe nono
meuHe H H306HJIHe BhiCOKOKat.leCTBeHHOrO CblpbH, aBTOpbl llOJiaraiOT, '-ITO B MeCTHhiX neLQepax,
pa3pyrneHHhix B pe3yJILTaTe ,n;o6biBaHHH H3BeCTHHKa, o6HTaJI naJieoJIHTHt.�eCKHH qenoseK . Bo
MHOrHX MeCTHOCTHX o6uapy>KeHO HaJIH'-IHe KpeMHH B HaTypaJibHOM BH,n;e, 6biJIH Haif,n;eHbl ,n;a>«e
cne,n;LI naJieoJIHTH'-IeCKHX KaMHeTecHhiX MacTepcKHX B IlerriTepe H ,n;oJIHHe Kapacy 6JIH3
Me,n;mH,n;HH.
qTO KacaeTCH MJieKOllHTaiOI.QHX '-leTBepTH'-IHOrb nepHo,n;a, a TaK>«e TeX, KOTOpble HCt.le3JIH
B rOJIOQeHe, TO HCCJie,ll;OBaHHH aBTOpOB ycraHaBJIHBaiOT Ha KapTe ,Uo6py,n;>«H CJie,ll;bl MeCTOHaxom,n;e
HHH MaMOHTa B Ha3apqe H CyxaTe, HCKonaeMoro KOHH B CeiiMeHH-MlpH, 3y6pa B qepHaso,n;e,
JIOCH B ,UHHOreQHH H 6o6pa B qepHaBo,n;e H B Il:myHyJie-Jiyii-Coape .
rypa ,Uo6pO,ll;lliHH. 3aJIO>«eHHhie B nemepe rypa ,Uo6po,n;mHH myp<l>hi BhlHBHJIH TpH HeOJIH
THt.leCKHX ropH30HTa . B nepsoM npeo6na,n;aeT <Pa3a qaMypiiHH-,n;e-)l(oc KYJILTYPhi XaMau,n;mHH ;
BO BTopoM oua coxpaHHeTCH B cot.�eTaHHH c noJ,n;HHM o6JIHKOM KYJILTYPhi Eoiiau, a B TpeTLeM 
c paHHHM o6JIHKOM KYJibTYPhl ryMeJibHHQa . raJiblliTaTcKaH KYJILTypa npe,n;cTaBJieHa CJia6o . 3aTeM
CJie,n;yiDT TpH ropH30HTa ,n;aKHHCKHX oqarOB, B KOTOpbiX HapH,n;y C MeCTHOH KepaMHKOH llOHBJIHeTCH
3JIJIHHHCTHt.leCKaH , a TaKme aBTOHOMHaH HCTpHHCKaH MOHeTa, ll03BOJIHIOI.QaH ,n;aTHpOBaTb cpe,n;HHH
oqar I I I seKoM ,n;o H . 3 . PHMCKoe y6emHme cna6o ,n;oKyMeHTHposauo .

KeiiH . IIIyp<PosaHHe B neLQepe KeiiH BhiHBHJIO uenocpe,n;cTseuuo Ha ,n;ue nemepbi cnoii
MYCTLepcKoii KYJILTYPhi, no,n;TBep>«,n;aeMoii o6HnHeM npe,n;MeTOB MaTepHaJihHOii KYJILTYPhi H xapaK
TepHoii ,n;JIH 3noxH <Payuoii . MycrLepcKliii ropli30HT nepeKphiBaeTcH cTepHJihHhiM cnoeM, ua,n;
KOTOphiM uaxo,n;HTCH cne,n;hi noceneHliH KYJihTYPhi XaMaH,n;>«HH, noJ,n;ueii KYJILTYPhi ryMeJILHliQa,
,n;aKliHCKoii , 3JIJiliHliCTHt.�ecKoii, pliMCKOH H pauue<Peo,n;aJILHOii KYJILTYP · ABTOphi TaK>«e OTMet.�aroT
cnopa,n;li'-IeCKOe HaJili'-IHe CJie,ll;OB Bepxuero naJieOJiliTa Teppacuoro Tlina B rype ,Uo6po,n;mliH,
CeiiMeHli-Mapli H MaHraJilili, a TaK>«e HeCKOJihKO Haxo,n;oK B ,n;OJiliHe Kapacy, B t.�Hcne KOTOphiX
ynoMHHaeTcH ceneTliHCKoe noceneHlie Ha xonMe TypKynyii B CaJiliHhli .

I I . Hmtopy

Ilemepa KypaT3 . Henocpe,n;crseHHO Ha ,n;He nemephi paccTliJiaeTCH MycrLepcKliii cnoii,
MOLQHOCTh KOTOporo KOJie6JieTCH Me>«,n;y 0,80 H 1 ,60 M ; B CBOIO oqepe,n;h, OH no,n;pa3,n;eJIHeTCH Ha
,n;sa ropH30HTa .
B ropli30HTe I MaTepliaJILHaH KYJILTypa npe,n;crasJieHa MHorot.�liCJieHHhiMli aTHnlit.�ecKHMli
OCKOJIKaMli li OTLQenaMli, rJiaBHhiM o6pa30M li3 KBapQliTa . Haif,n;eHHhiH OCTpOKOHet.IHHK MO>«HO
CBH3aTh c ,n;sycropOHHeii TeXHliKoii o6pa6oTKli . Haii,n;eHhi cKpe6Kli B Bli,n;e JiaTliHCKOii 6yKBhi D .
B ropH30HTe I I B03pacTaeT npoQeHT KpeMHeBhiX opy,n;liii. Haii,n;eHhi Tlinlit.�eCKlie ocTpo
KOHet.IHHKli li cKpe6Kli B BH,n;e D . Cne,n;yeT OTMeTliTh noHBJieHlie He6onLmoro ,n;sycropoHHe o66li
Toro KpeMHesoro TpeyroJILHoro ocrpHH . MycrLepCKliH cnoii I noKphiT TOHKliM crepliJihHhiM cnoeM,
Ha,n; KOTOphiM 3aJieraeT II MyCThepCKHH CJIOH MOLQHOCThiO B 1-1 ,80 M . C TO'-IKli 3peHHH KYJILTyphl
o6pa60TKa KaMHH Ta me, t.ITO H B Hli)I{HliX ropH30HTaX : OCTpOKOHet.IHliKH, CKpe6KH, aTlillH'-IeCKHe
OTI.Qenhi . B nocne,n;HeM nocnenaneOJiliTlit.�ecKOM cnoe noHBJIHIOTCH ocTaTKH KYJILTYP KpHm, KoQo
<PeHli, raJihlliTaTCKOH H <Peo,n;aJihHOH .
Ilemepa CnypKaT3 . .UocTHrHyTo ,n;Ho nemepbi . Y ocHoBaHliH ycraHOBJieHo HaJili'-Ilie crepliJih
Horo enoH , 6e,n;Horo ceneTHHCKoro enoH, a TaKme 6oraToro <PayHoii apxeonorlit.�eCKli crepliJILHoro
CJIOH ; 3a HliM HaXO,ll;HTCH CTepTbie CJie,ll; bl llOCJienaJieOJiliTHt.leCKOH 3llOXli. TaK KaK pet.lb H,n;eT 06
O,ll;HOM Jilillih naJieOJiliTlit.leCKOM CJIOe, TO Haif,n;eHHhie B npOlliJIOM ro,n;y B OTBaJiaX ,n;Ba MYCTbepCKliX
OCTpliH CJie,n;yeT C ,ll;OCTOBepHOCThiO OTHeC'{li K 3TOMY CJIOIO . HeCMOTpH Ha pa3Jili'-IHYIO MOI.QHOCTh
OTJIO>«eHliH, B o6eliX nemepax BCe >«e OTMet.laiOTCH HeKOTOpbie pa3liTeJibHbie aHaJIOrHli ; KaK
MycrLepcKHii cnoii I I B Ilemepe KypaT3, TaK H ceJieTHHCKliH cnoii B Ilemepe CnypKaT3 nepeKphiThi
MOI.QHhiM cnoeM o6sana, B KOTopoM npe,n;cTaBneHa Hyaena spelaea, ,n;aiOI.QaH npaso OTHeCTli o6a
OTJiomeHliH K BropMcKoMy 3Tany I I . Enaro,n;apH 3TOMY MomHo JaKJIIO'-IliTh, t.ITO KaK MycrLepcKliii,
TaK H ceneTliHCKHH cnoii B Ilemepe KypaT3 OTHOCHTCH K npoMemyTot.�Hoii cTa,LJ;liH Mem,n;y I li I I
BropMCKliMH 3TanaMli .
B CBH3li c liJyqaeMhiM asTopaMH sonpocoM, a liMeHHO o npolicxo>«,n;eHliH ceJieTliHCKoro enoH
113 MYCTLepcKoro, OHli OTMet.�aroT, t.ITO B Ilemepe KypaT3, KaK li B Oxa6a-IloHope li Eaii:e-,n;e-<l>Hep,
yme B MycrLepcKoM cnoe noHBJIHIOTCH ,n;sycropoHHe o6pa6oTaHHhie <PopMhi , npe,n;mecTBYIOLQlie
<\JopMaM ceJieTliHCKOrO Tlina ; B Ilemepe CnypKaT3 TeXHliKa Bhi,ll;eJIKH JIHCTbeB ropa3,ll;O COBepmeHHee ;
HeCOMHeHHO, HX MO>«HO OTHeCTli K CeJieTliHCKOMy TlillY . 3TO Ha6Jiro,n;eHlie npliBO,ll;liT K ,ll;BYM npe,n;no
JIO>«eHliHM : JIH60 3,ll;eCh CXBat.leH MOMeHT, KOr,n;a HCKyCHOMY MYCTbepCKOMy KaMHeTecy y,n;aJIOCb
ycoseprneHCTBOBaTh pyt.�Hoe py6HJIO H ,n;osecrli ero ,n;o <\JopMhi JIHcra, Jili6o B t.lliCTO MYCTLepcKoii
cpe,n;e KOHet.�Horo nepHo,n;a y,n;aeTCH ynoBHTh BHemuee B,JIHHfiHe ceJieTHHcKoii TeXHHKH . AsTophi
CKOpee CKJIOHHIOTCH K nepBOMY npe,n;nOJIO>«eHHIO .
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I I I . KpeMeH!I

,UpeBHeHIIIHe COBeprneHHO CIIOpa�HlleC!<He CJie�bl IIaJieOJIHTa o6Hapy>I<HBalOTCH B OCHOBHblX
HaHocax . 0HH CBH�eTeJibCTBYlOT O TOM , liTO KOr,z:(a HOCHTeJIH OpHHbH!<CKOH HYJILTypbl CeJIHJIHCb Ha
BepxHeH Teppace, r�e paC!<OII!<H BeJI TeHTll, IIOTO!<H BO):(bl YHOCHJIH B OTJIO>I<eHHH HaMbiBHOrO
!<OHyca Ta!<H<e He!<OTOpbie IIaJieOJIHTHlleC!<He IIpe):(MeTbi, OTHOCHlllHeCH !< IIpO�OJI>I<eHHlO Cpe):(Hero
OpHHbHKCKOrO nepHO,z:(a .
IlepBbie npH3Ha!<H >I<H3HH noceJIHBWHxcH 3�ecb JilO�eil: B03HH!<alOT yme B Hat.IaJie BlOpM
cKoro 3Tana 1, Kor�a BOAbi pe!<H KpeMeHH npoJIO>I<HJIH pycJio HHH<e . Hau6oJibiUaH rey6nHa, Ha
KOTOpOH IIOHBHJIHCb 3TH IIpH3Ha!<H, - 1 ,20 M .
Cbipbe AJIH HaMHeTeCHbiX MacTepc!<HX �o6biBaJIOCb B 6JIH3 pacnoJiomeHHOM .UHJiyJie-Herpy .
06HTaHHe IIpO�OJI>I<aeTCH C He!<OTOpblMH nepe60HMH , ,z:(OCTHraH Ma!<CHMaJibHOH HHTeHCHBHOCTH B
ABYX BepXHHX CJIOHX, OTHOCHMbiX aBTOpaMH !< rOJIOQeHy . B HHX 06HapyH<HBaeTCH COlleTaHHe IIOCJie,n;
HHX <t>opM KOHeliHOH CTa,z:(HH IIaJieOJIHTa C He!<OTOpbiMH IIpOHBJieHHHMH paHHero HeOJIHTa .
IJpOCJieH<HBaH pa3BHTHe THIIHlleC!<HX opy�HH aBTOpbl 06Hapy>I<HBalOT Ha rJiy6HHe 1 ,20--0 ,80M
HaJIHt.IHe 6oJiblllHX cHpe6HoB c TOJICThiM HaJieTOM H HPYIIHbiMH Jie3BHHMH . Ha rJiy6HHe 0,70--0,50 M
c!<pe6HH Ha..mHalOT yMeHblllaTbCH H IIOHBJIHeTCH nepBbiil: �BOil:Hoil: 6o1<osoil: pe3eQ . MeH<AY 0,50
H 0 , 3 5 M HaliHHalOT IIOHBJIHTbCH 6oJiee MeJI!<He !<aMeHHbie opy):(HH . IlOHBJIHeTCH nepsoe THIIHlleC!<Oe
OCTpHe rpaBeTT . 0T 0,35 M �O IIOBepXHOCTH t.Iallle BCTpet.IaiOTCH OCTpHH THIIa rpaBeTT . IloHBJIHeTCH
OCTpHe THIIa <l>Hepa, TpaiieQHH H ):(Ba MeJI!<HX KaMeHHbiX pe3Qa .
Yme Ha rJiy6nHe 0,40 M uat.IHHalOT cnopaAHt.IecHH IIOHBJIHTbCH <t>parMeHTbi KepaMHKH ,
06Hapy>I<HBaeMble IIOliTH �O ypOBHH IIOBepXHOCTH . XOTH IlO xapa!<Tepy TeCTa OHH H OTJIHllalOTCH
OT paHHeHeOJIHTHlleC!<OH I<epaMH!<M, IIOHBHBllleHCH TOliHO crpaTHrpa<t>Ht.IeC!<H B COlleTaHHH C
THIIHlleC!<HMH <t>opMaMH II03,z:(Hero rpaBeTT B ABYX 3eMJJHH!<aX B qaXJI3Y , HX IIpo<t>HJib H OpHaMeH
TaQHH npe,a:craBJIHlOT y�HBHTeJibHOe cxo�crso . EcJIH yqecrb , liTO B KpeMeHH o6HapymnBalOTCH H
He!<OTOpbie <t>opMbi, xapa!<TepHbie AJIH paHHero pyMbiHCHoro ueoJIHTa, HaK TpaneQHH H ocrpne
<l>nepa, TO ot.IeBH�Ho, liTO yHa3aHHaH HepaMH!<a HeCHOJib!<O II03�Hee KepaMH!<H B qaXJI3Y . XoTH
aBTOpbl H CliHTalOT, liTO · !<epaMH!<a CHHXpOHHa He!<OTOpblM 3JieMeHTaM !<OHeliHOH CTa,z:(HH rpaBeTT 1 ,
coxpaHHlOlllHMCH BIIJIOTb ):( 0 rOJIOQeHa H HaxO):(HlllHMCH IlO):( BJIHHHHeM CBH):(epo-Tap):(euya3C!<OH
HYJibTypbi, OHH O>!<H):(alOT pa3perneHHH :noro BOIIpoca B IIpOQecce ):(a.JlbHeHUIHX paCKOIIOK, Ha):(eHCb
OT!<pbiTb TOr,z:(a H H<HJIHlllHbie HMhl .
IV . MumoK

Jf3 liHCJia IIOCJie�HHX IIOBepXHOCTHbiX IIaJieOJIHTHlleC!<HX OT!<pbiTHU, IIpOH3Be,z:(eHHbiX 3a
nocJie�HHe rOAbi Ha cesepo-socroKe MoJI,a:aBHH, oco6eHHoro BHHMaHHH 3acJiy>I<HBaeT MHToK H3-3a
6oraTCTBa H pa3H006pa3HH MaTepHaJia, HaH,z:(eHHOrO ,a:aH<e Ha IIOBepXHOCTH, H H3-3a HarypaJILHbiX
OTBepCTHU, B!<JilOllaBlllHX HeC!<OJib!<O H<HJibiX CJIOeB . qyBCTBYH ce6H 06H3aHHbiMH HCIIOJib30BaTb
nepBbie OTKpbiTHH H IIOliTHTb IIaMHTb CBOHX npe):(llleCTBeHHHKOB, aBTOpbl B0306HOBHJIH HCCJie,z:(O
BaHHH B MHTO!<e . 0HH 3aJIOH<HJIH rnyp<t> H IIpOH3BeJIH 2 !<OCbiX cpe3a. rJiy6HHa, ):(0 KOTOpOU OHH
AOlllJIH , He 3aTpOHYB ynopHoii nopo):(bl , paBHHJiacb 1 3 ,75 M . B OTJiomeHHHX Jiecca 6biJIO o6Hapy
meuo ,z:(BeH�QaTb ropH30HTOB IIaJieOJIHTHlleC!<OrO 06HTaHHH. Jb BaH<HeUlllHX pe3yJibTaTOB Ha6JIIO
,a:eHHH B MHTOKe oco6eHHOrO BHHMaHHH 3aCJIYH<HBalOT CJie):(ylOlllMe : 1) eCJIH BIIet.IaTJieHHe aBTOpOB
npaBHJibHO, TO OHH YJIOBHJ,H HallaJibHYlO <Pa3y paHHero IIaJieOJIHTa, !<Or,z:(a Op):(bl 6JIH>I<aUlllHX
npe�!<OB t.JeJIOBe!<a HC!<aJIH B IIpHpO):(e COOTBeTCTBYlOlllHe HX IIOTpe6HOCTHM opyAHH H 2) 3apOH<,z:(e
HHe ceJieTHHC!<HX <t>opM B MYCTLepcKoif cpe):(e .

OE'b.SICHEHHE PHCYHKOB

Puc. 1 . - Tiewepa rypa .Uo6po.r:�muiî . rannepeH A. Tipocl>HJib aana,[IHOH CTCHbl TpaHrneu 1 .
Puc. 2. - Tiewepa rypa .Uo6po,[l)f(Uii. rannepeR B . tiaCTL npocl>HJIR JO)f(HOH CTCHbl YpaHrneu I.
Puc. 3. - Tiewepa Keil:H . Tipocl>unL BOCTO'IHOH CTeHbi TpaHrneu I.
Puc. 4 . - HaHAPY . Tiewepa KypaT3. tiaCTL npoct>unH JO»<HOH CTCHbi TpaHrneu I .
Puc. 5 . - HaHAPY · Tiewepa CnypKaT3. Bu.r:� JO»<HOH creHbi TpaHrneu I .
Ta6nm.1a I . Tiewepa rypa .Uo6po.r:�muu . <t>parMeHTbi KepaMuKu . 1 , .r:�aKulicKoli anoxu ; 2 , rpeqecKoH:
apxauqecKoii anoxu ; 3--4, aJIJIHHHCTHtJecKoli anoxu ; 5 - 6, ranLlliTaTcKoro nepuo.r:�a ; 7 u 1 2, noaJIHeli KYJILTYPbi EoRH ;
l:!-9, KYJibyYpbl ryMeJibHH[.Ia A; 1 0--1 1 ' ct>aabi tiaMypnua-Jie-)i(oc KYJibyYpbl XaMaHJI»<HR.
Ta6nu1.1a II. Tiewepa Keu11 . MycrbcpcKue opyAHH TPYtla. 1-4, 8, I l , ocrpoKOHe'IHHKu ; 5-7, 10,
CKpe6KU ; 9, OCKOJIOK llJ13CTUHbl .
Ta6JIHI.Ia I I I. HaHAPY· Tiewepa KypaT3. MycrLepcKue opy.r:�un Tpy.r:�a. 1 -2, 4, 6, ocrpoKoHetJHHKu ;
5, 7, CKpe6KU ; 3, 8, OTLL\Cllbl.
Ta6JIH[.Ia IV. HaHAPY. 1 --4, Tiewepa KypaT3 ; 5, newepa CnypKaT3; 1 , 2, 4, He60Jlbi1lUC ABYCTO
pmme o66HThle py6HJJa; J , 5, O�p0!l9HC'IHHKU.
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Ta6JIH!la V. KpeMeHii. CxeMaTJNecKHii pa3pe3 xpaHHJIHIUa naneoJIHTH'lecKoii CTOIIHKH. 1 , paCTHTeJJ bHBII
qepHall noqaa ; 2, Chlnyt�all )f(eJITall rJIHHa ; 3, npHJie):IHHKOBbJe KJIHHbll ; 4, KpacHall noqea; 5-7, HBMbiB, rJIHHa,

Ta6Jmue VI.

necoH H me6eH&. Umppbl B Kpy)f(KaX yKa3bJBaJOT crpaTHrpa<PH<�ecKoe noJio)f(eHHe npeAMeToB, H3o6pa)f(eHHbJX B

Ta6JIHQa VI . HaH6oJiee xapaKTepHbJe npeJ:tMeTbl H3 KpeMeHII . 1 , oCTpHe THna <l>Hepa ; 3, TpaneQHII ;
2 , 7, pBHHeHeOJIHTH'leCKBII KepaMHI<B j 4 , ] 2, 14, 1 6, 1 7 , MHKpOJIHTH'leCKHe CKpe6KH j 6 , 1 1 1 1 5, pe3!lbl j
13, llJIBCTHHa C KOCO OTCe'leHHbiM OCTpHeM j 8-10, J 5 , OCTpHII rpaaeTTj 5 , 20--2 7, CKpe6KH j 1 8, OJIBCTHHB
CO CHOWeHHbiM KpaeM j 1 9, OJIBCTHHa.
Ta6JIH!la VII . MHTOK. ManyJI ran6eH. 1-3, HH)f(HHH CJIOH, HarypanbHbJe OTI!lefibl, ynoTpe6JIIIBWHeCII B
Jnoxy paHHero naneoJIHTa . Jla C3p3rypH. 4-7, MyCT&epo-ceJieTHHCKHii CJIOH.

RAPPORT PRELIMINAIRE
SUR LES RECHERCHES PALEOLITHIQUES EN 1956
RE SUME

I. Dobrogea

Le Cap Midia. Des recherches attentives, effectuees sur place, ont abouti a la condusion
que la pn!tendue piece mousterienne qu'on y aurait trouvee est due a l'action mecanique des
vagues, generatrice d'eclats et d'eclats naturels.
Topalu. Tenant compte de la situation geographique favorat.le a !'habitat humain, ainsi
que de l'abondance des matieres premieres de bonne qualite, l'auteur est d'avis que les grottes
locales, detruites par l'exploitation du calcaire, furent habitees par l'homme paleolithique. On
a pu identifier, dans plusieurs localites, du silex a l'etat naturel et l'on a meme fait la decou
verte d'ateliers paleolithiques pour la taille du silex, a Peştera et dans la vallee de Carasu, pres
de Medgidia.
En ce qui concerne les mammiferes de la periode quaternaire et ceux disparus durant
l'holocene, les recherches inscrivent sur la carte de la Dobrogea la presence du mammouth,
a Nazarcea et a Suhat, du cheval fossile, a .Seimenii Mari, de l'aurochs, a Cernavoda, de l'elan
a Dinogetia et celle, enfin, du castor, a Cernavoda et a Păcuiul lui Soare.
Gura Dobrogii. Les sondages effectues dans la grotte de Gura Dobrogii ont mis au jour
trois niveaux neolithiques. La civilisation de Hamangia (phase de Ceamurlia de Jos) predomine
dans la premiere, se retrouve, dans la seconde, associee a un aspect tardif de la civilisation de
Boian et est, dans la troisieme, associt�e a un aspect du debut de la civilisation de Gumelniţa.
La periode hallstattienne n'est que faiblement representee. Viennent ensuite trois niveaux de
foyers daces, ou, a câte de la ceramique locale, apparaît la ceramique hellenistique ainsi qu'une
monnaie autonome d'Histria qui permet de situer au III• siecle avant notre ere le foyer mitoyen.
L'epoque du refuge romain n'a laisse que peu de vestiges.
Cheia. Le sondage effectue dans la grotte de Cheia a mis au jour, a meme le sol naturel
de la grotte, une couche de civilisation mousterienne, riche en temoignages sur la civilisation
materielle et la faune propres a cette epoque. Le niveau mousterien est recouvert d'une couche
sterile, au-dessus de laquelle on retrouve des preuves d'habitation, appartenant aux civilisations
de Hamangia, a la civilisation tardive de Gumelniţa, ainsi qu'aux civilisations dace, hellenistique,
romaine et feodale precoce. Il y a encore lieu de signaler la presence sporadique du palea·
lithique superieur de terrase a Gura D6brogei, "Seimenii Mari et Mangalia, ainsi que quelques
decouvertes dans la vallee de Carasu, dant, notamment, un" etablissement szeletien sur le Dealul
Turcului a Saligny.
II. Nandru
Peştera Curată. A meme le sol de la grotte, on trouve une couche mousterienne, dant
l'epaisseur varie de QmSO a 1 m60, divisee a son taur en deux niveaux.
Au premier niveau, la civilisation materielle se trouve representee par un grand nombre
d'eclats atypiques, en quartzite pour la plupart. Un coup de poing peut etre du a la technique
bifaciale. Il y a egalement lieu '� signaler la presence de racloirs en forme de D.
Au deuxieme niveau, la proportion des outils de silex se trouve accrue. On y retrouve
les coups de poing typiques et les racloirs en forme de D. La decouverte d'une petite pointe
triangulaire en silex, executee selon la technique bifaciale merite d' etre signalee. La couche mous
terienne est recouverte d'une mince couche sterile, au-dessus de laquelle s'etend la deuxieme
couche mousterienne, d'une epaisseur de 1 m a 1 mso. Au point de vue de la civilisation
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materielle, les objets travailles en pierre sant les memes q u'aux niveaux inferieurs : coups de
poing, racloirs, echardes atypiques. Dans la derniere couche, post-paleolithique, on a mis au jour
des vestiges appartenant aux civilisations de Criş, Coţofeni, Hallstatt et de l'epoque feodale.
Peştera Spurcată. Les fouilles ont atteint le sol naturel de la grotte et ont mis au jour,
a la base, une couche sterile, une couche szeletienne pauvre, une couche sterile archeologique,
riche en vestiges fauniques suivie de faibles traces post-paleolithiques. Etant donne qu'il s'agit
d'une seule couche paleolithique, c'est a celle-ci qu'il convient d'attribuer les deux pointes mous
teriennes decouvertes l'an dernier dans la terre de deblaiement. Malgre la difference d'epaisseur
des depâts des deux grottes, certaines analogies n'en sant pas moins frappantes : la deuxieme
couche mousterienne de la Peştera Curată, aussi bien que la couche szeletienne de la Peştera
Spurcată, sant recouvertes d'une epaisse couche d'eboulis, ou la presence de Hyaena spaelea
semble justifier l'attribution des deux depâts a !'etape Wi.irm II. Par la on aboutit a la conclusion
que le mousterien est le szeletien de la Peştera Curată appartiennent a !'etape intermediaire
WI-WII.
Touchant le probleme etudie par les auteurs, a savoir, celui du szeletien ne du mous
terien, on constate dans la Peştera Curată, tout comme a Ohaba-Ponor et a Baia de Fier, l'ap
parition, a partir du mousterien, de certaines formes bifaciales annonciatrices des formes szele
tiennes. On signale encore que, dans la Peştera Spurcată, ces feuilles sant d'une realisation tech
nique de beaucoup superieure et, par la, se rangent, sans aucun doute, dans le szeletien. Cette
constatation peut donner naissance a deux hypotheses : ou bien l'on a surpris ici le moment
ou un habile artisan mousterien a reussi a perfectionner un (( coup de poing )) en lui donnant
la forme d'une feuille, ou bien l'on a reussi a surprendre, dans un milieu purement mousterien
final, l'influence exterieure de la technique szeletienne. En ce qui le concerne, l'auteur incline
plutât pour la premiere hypothese.
I I I. Creme nea
C'est dans les alluvions de base que l'on a decouvert les plus anciens temoignages paleo
lithiques, d'ailleurs tout sporadiques. Ils attestent qu' a l'epoque ou les Aurignaciens s'etaient
etablis sur une terrasse superieure, fouillee par Teutsch, les torrents entraînaient, parmi les sediments
des cânes de dejection, certains produits paleolithiques appartenant a l'aurignacien moyen
prolonge.
Le premier signe de vie apparaît ici des le debut de !'etape WIII, au cours de laquelle
les eaux de la Cremenea avaient creuse davantage leur lit. La profondeur maximum a laquelle
apparaissent ces temoignages est de 1 mzo.
On se trouve ici en presence d'ateliers utilisant la matiere premiere fournie par le Dealul
Negru, situe a proximite. L'habitat humain continue, avec certaines oscillations, atteignant un
maximum d'intensite dans les deux cr.uches superieures, attribuees par les auteurs a l'holocene,
ou l'on surprend une association des dernieres formes paleolithiques et de certaines manifes
tations neolithiques precoces.
En suivant l'evolution des outils typiques, on constate la presence, a des profondeurs
allant de liD20 a omso, de grattoirs d'assez forte taille, a patine tres prononcee, et celle de
grandes lames. Entre om70 et omso, les grattoirs sant de format plus reduit et le premier burin
lateral double fait son apparition. Entre omso et om35, les outils commencent a devenir des
microlithes et l'on trouve la premiere pointe du type Gravette. Le nombre de celles-ci va croissant,
de om35 m a la surface et l'on decouvre en outre une points du type Fiera, un trapeze et deux
burins microlithiques. A partir d'une. profondeur de om40, on voit apparaître sporadiquement
des fragments de poterie, que l'on retrouve jusqu'a proximite de la surface. Bien que leur pâte
differe de celle de la ceramique de la periode neolithique precoce, que l'on a pu determiner
stratigraphiquement de maniere precise, associee a des formes typiques du bas-gravettien, dans
les deux fonds de cabanes du Ceahlău, !'analogie des profils et de la decoration�t frappante.
Compte tenu du fait que quelques formes caracteristiques du neolithique precoce roumain
ont egalement ete mises au jour a Cremenea, telles que le trapeze et la pointe du type Fiera,
il est evident que cette poterie doit etre quelque peu superieure a celle du Ceahlău. Bien que
de l'avis des auteurs cette poterie soit contemporaine de certains elements gravetţiens tardifs,
qui persistent jusque dans l'holocene, subissant l'influence swidero-tardenoisienne, les auteurs
s'en remettent aux fouilles ulterieures pour elucider ce probleme, dans l'espoir d'y decouvrir
egalement quelques trous d'habitations.

N. Mitoc
Parmi les plus recentes decouvertes paleolithiques de surface, faites au cours de ces der
nieres annees dans le Nord-Est de la Moldavie, celle de Mitoc s'est tout particulierement imposee
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a l'attention des auteurs par l'abondance et la diversite des materiaux mis au jour a proximite
de la surface du sol, ainsi que par les orifices naturels, comprenant plusieurs niveaux d'habi,
tation. En outre, eu egard au devoir qu'avaient les auteurs de mettre en valeur les premieres
decouvertes, ainsi qu' a titre d'hommage a la memoire de ses predecesseurs, les recherches de
Mitoc ont ete reprises et un sondage et deux talutages y ont ete effectues. La profondeur a
laquelle on est parvenu, sans atteindre le support rocheux, est de 13m 75 et l'on a decouvert,
dans les depâts de loess, douze niveaux d'habitation paleolithique. Parmi les resultats d'une
certaine importance atteints a Mitoc, deux notamment semblent dignes d' etre pris en consideration :
1 o si l'impression des auteurs est juste, les recherches ont surpris ici le paleolith;que precoce,
a la phase initiale, lorsque les hordes pre,humaines prenaient dans la natur� les outils r epondant
a leurs besoins ; zo ces memes recherches ont encore surptis la naissance des formes s�eletiennes
dans un milieu mousterien.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Grotte de Gura Dobrogii. Galerie A. Profil de la paroi Ouest de la tranchee 1.
Fig. 2.
Grotte de Gura Dobrogii. Galerie B. Portion du profil de la paroi Sud de la tranchee 1.
Fig. 3. - Grotte de Cheia. Profil de la paroi Est de la tranchee 1.
Nandru, Peştera Curată. Aspect physique du profil de la paroi Sud de la tranchee 1.
Fig. 4.
Fig. 5 . - Nandru, Peştera Spurcată. Aspect physique du profil de la paroi Sud de la tranchee 1.
Planche l. - Grotte de Gura Dobrogii. Fragments de poteries : 1 , de l'epoque dacique ; 2, archaique
grecque ; 3, hellenistique : 5- 6, hallstattiennes ; 7 et 12, civilisation de Boian tardive ; 8 - 9, civilisation de
Gumelniţa A ; 1 0 - 1 1 , civilisation de Hamangia, phase Ceamurlia de Jos.
Planche Il. - Grotte de Cheia. O tils mousteriens : 1 - 4, 8, 1 1 , coups de poing ; 5 - 7, 10, racloirs ;
9 debris de lame.
Planche III. - Nandru, Peştera Curată. Outils rnousteriens : 1, 2, 4, 6, coups de poings ;
5 - 7, racloirs ; 3 , 8 , eclats.
Planche N.
Nandru, 1 - 4, Peştera Curatd, 5, Peştera Spurcatd ; 1, 2, 4, hachettes a double face
3, 5, coups de poing.
Planche V. - Cremenea. Coupe schernatique a travers les depots de l'etablissernent paleolithique.
1 , Terre noire vegetale ; 2, argile jaune pulverulenţe ; 3, aspect penne de glace periglaciaire ; 4, terre rouge ;
5 - 7, alluvions, argiles, sables et gravier. Les chiffres entoures d'un cercle indiquent l'ernplacement strati·
graphique des pieces de la planche VI.
Planche VI.
Quelques pieces caracteristiques de Cremenea. 1, pointe du type Fiera ; 3 , trapeze ;
2, 7 poterie neolithique precoce ; 4, 1 2, 1 4, 1 6 - 1 7, racloirs rnicrolithiques ; 6, 1 1 , 1 5, burins ; 1 3 , lame a pointe
en biseau ; 8 - 1 0 , 1 5 pointes du type Gravette ; 5, 20 - 27, racloirs ; 18, larne au tranchant en biseau ; 1 9 , lame.
Planche VII.
Mitoc, Malul Galben : 1 - 3, couche inferieure ; eclats naturels utilises au cours du
paleolithique precoce. La Sărături : 4 - 7, couche rnouster�"-sezeletienne.
-

-

...

-

-

-
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P R I N C I P ALELE REZULTATE
A L E C E R C ETĂR I L O R A R H E O L O G I C E D E LA B I C A z •
(r. Piatra-Neamţ, reg. Bacău)

A

I

viitorului lac de acumulare al hidrocentralei << V. I. Lenin >> de
la Bicaz, pe o distanţă de aproximativ 30 km între Cîrnu şi Galu, se fac
de mai mulţi ani încoace, de către Academia R.P. R., cercetări complexe, la
care participă numeroşi specialişti grupaţi în patru colective : istorie şi arheo�
logie, etnografie, antrorologie şi lingvistică. Aceste cercetări, începute în 1 952,
s�au amplificat din an în an, luînd o mare amploare în 1 955 şi 1 956, datorită con�
venţiei de colaborare tehnico�ştiinţifică dintre Academia R.P.R. şi fostul :Minister
al Energiei Electrice şi al Industriei Electrotehnice. Înafară de cercetările de teren,
în 1 956 au crescut în mod considerabil şi cercetările de arhivă, întreprinse îndeo�
sebi la Bucureşti, Iaşi, Oraşul Stalin de către istorici şi etnografi.
Prin toate aceste cercetări s�a urmărit să se cunoască specificul regiunii,
în ceea ce priveşte istoricul ei din cele mai vechi timpuri şi pînă astăzi, aşezările
omeneşti actuale, formele de cultură materială, spirituală şi de viaţă socială, tipul
fizic uman si graiul local.
În cadrul acestor cercetări de tip complex de la Bicaz, cercetările arheolo�
gice s�au bucurat de o deosebită atenţie, efectuîndu�se pînă în prezent sondaje
şi săpături în 26 puncte din opt localităţi în sectorul dintre Cîrnu şi Galu.
În cele ce urmează vom prezenta pe scurt principalele rezultate la care s�a
ajuns din paleolitic şi din neolitic pînă în perioada feudală inclusiv.
N R EGIUN EA

1.

DESCOPERIRILE PALEOLITICE

Cu prilejul primelor cercetări de suprafaţă, s�a crezut că cele mai vechi
dovezi ale unor aşezări omeneşti pe această vale, nu coboară mai jos de începutul
veacului XVII. Mai apoi, s�a dovedit că omul s�a aşezat aici mult mai de timpuriu,
colectivul arheologic Bicaz descoperind chiar mărturii ale unor sălăşluiri omeneşti
paleolitice.
Cum s�a ajuns la descoperirea primelor dovezi paleolitice ? Cu prilejul unor
săpături în ograda vechii biserici de lemn din Răpciuni - azi Ceahlău - unde
se dezgropau schelete pentru studii antropologice, s�au ivit cîteva aşchii şi lame
de silex care trădau o vechime mai mare decît a neoliticului. Văzînd importanţa
pe care arheologii au dat�o acestor cremeni, localnici angajaţi la săpătură au prins
a spune fiecare pe unde ştiau că se mai găsesc asemenea << cremeni de fulger >> bune
pentru scăpărat.
Acesta este punctul de plecare al descoperirilor paleolitice de pe valea Bistriţei.
* Prfzentul raport a fost redactat pe baza refe ·
ratelor membrilor colectivului arheologic Bicaz :
A. A. Alexandrescu , Al. Bolomf.y, N. Constantinescu,

Gh. Diaconu, Adrian Florescu, Dardu Nicolăescu·
Plopşor, Anton Niţu, Al. Păunescu, Dan Teodoru,
E. şi N. Zaharia.
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După toate informaţiile culese, frecvenţa unor astfel de descoperiri fiind
mai mare în cimitirul vechi şi în jurul lui pe terasa Bofu la Ceahlău, s'au făcut
aici primele sondaje, ale căror rezultate au impus începerea unor săpături întinse.
O scurtă şi tîrzie campanie în toamna lui 1 955, în care s'a atacat un singur obiectiv,
terasa Dîrţu, pe o suprafaţă de numai 146 m2 , urmată de o lungă campanie în
anul următor, ridică suprafaţa săpată de şantierul paleolitic la 1 237 m2 •
Mulţimea materialelor descoperite şi observaţiile stratigrafice ne duc la o
cunoaştere din ce în ce mai adîncă a paleoliticului superior de terasă.
În cele ce urmează vom prezenta pe scurt acţiunea şantierului paleolitic şi
rezultatele obţinute.
Scop. Cercetarea şi încadrarea paleoliticului din zona viitorului lac de
acumulare.
Obiective. Cercetări de suprafaţă şi sondaje pe unele din terasele Bistriţei,
cu lărgirea lor în locurile în care se vor descoperi urmele de locuire paleolitică, în
prim plan fiind înscrise terasele Bofu, Dîrţu, Cetăţica şi Podiş de la Ceahlău, unde
săpăturile şi sondajele anterioare au dat rezultate favorabile locuirii paleolitice.
Cercetări de suprafaţă. Faţă de cele şase puncte paleolitice cunoscute în 1 955 terasele Bofu, Cetăţica, Dîrţu, Podiş, curtea bisericii vechi la Ceahlău şi curtea oco,
!ului silvic la locul numit Boul de la Secu - în anul 1956 nu putem semnala decît
unele mărunte descoperiri sporadice la Buhalniţa, pe terasa mijlocie în spatele mănăs,
tirii, o lamă de silex, la Ceahlău, la locul numit Lutărie, silexuri şi oase fosile, la Poiana
Teiului, pe terasa inferioară, lame de silex si oase fosile, la Chirilu, o lamă de silex
şi pe Ceahlău,munte, la locul numit Scaun� , o bogată aşezare de înălţime, apar,
ţinînd paleoliticului de sfîrşit la circa 1 300 m înălţime peste nivelul mării.
Sondaje. Nemulţumindu,se nuinai cu aceste simple cercetări de suprafaţă,
şantierul paleolitic a executat în colaborare cu celelalte şantiere arheologice o
serie de sondaje la Buhalniţa, Ceahlău, Izvorul Alb şi Secu, descoperind la Ceahlău
în curtea bisericii noi, la cimitirul eroilor sovietici, pe Cremeniş, la Schitişor,
în curtea şi în jurul bisericii vechi, în curtea Palatului Cnejilor, urme slabe de
locuir:e sau pierderi întîmplătoare aparţinînd paleoliticului de sfîrşit.
Săpături . Săpături în suprafeţe mai întinse s'au concentrat pe terasele de la
Cetăţica, Dîrţu şi Podiş şi mai puţin întinse la Bofu şi Lutărie, toate în raza comunei
Ceahlău. Avînd în vedere că unele faze de dezvoltare ale paleoliticului superior
lipsesc pe unele terase, sau sînt mai bine reprezentate pe altele, renunţăm la comu,
nicarea rezultatelor obţinute pe fiecare săpătură în parte, fapt care ar duce la repe,
tarea inutilă a unor date, observaţii şi rezultate asemănătoare. Drept aceea, vom
încerca să cuprindem într'o scurtă privire de ansamblu, rezultatele la care am ajuns
cu cercetarea paleoliticului de pe valea Bistriţei în fireasca lui înlănţuire cronologică,
în cadrul fizic al vremii mereu în schimbare. Geologia şi geomorfologia treptelor
piemontane, glaciesurilor, teraselor şi conurilor de dejecţie pe care s'au desco,
perit dovezi de locuire paleolitică, rămîne o problemă de rezolvat în viitor.
Ţinînd seama de specificul cercetărilor noastre, ne,am aplecat mai mult
asupra depozitelor superioare de luturi deluviale şi eoliene ce se aştern peste cuver,
turile de pietrişuri ale podişurilor, tăpşanelor, prispelor, sau teraselor locuite
în paleolitic, şi cu deosebire asupra unor fenomene periglaciare, a căror acţiune
morfogenetică a jucat un rol deosebit în modelarea reliefului, fenomene a căror
cunoaştere ne,a înlesnit, credem, şi un început de încadrare geocronologică
a descoperirilor de pe valea Bistriţei. În ipoteza noastră de lucru, depozitele
studiate aparţin celor trei stadii ale glaciaţiunii Wi.irm, cu cele două interstadii
respective.
www.cimec.ro
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Ceahlău. Unelte de silex din perioada szeletiană (9 - 1 1 ) şi din aurignacianul mijlociu ( 1 - 8) .
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Sincronizînd profilele săpăturilor noastre şi al conţinutului lor cultural
paleontologic şi paleobotanic din diferitele faze de dezvoltare ale paleoliticului
de la Ceahlău, am obţinut o schemă geocronologică în care am încadrat desco�
peririle noastre paleolitice de pe valea Bistriţei.
Cel mai vechi paleolitic descoperit de noi pînă acum pe valea Bistriţei l�am
aflat în stratele de şiroire aparţinînd interstadiului Wiirm I -- Wiirm II, pe terasa
Cetăţica. Uneltele descoperite sînt cioplite numai din roci silicioase locale. Obişnuit
apar unele aşchii late, neregulate, cu bulbul de percuţie foarte proeminent şi
unghiul planului de lovire faţă de linia de desprindere mult deschis. Un disc şi
un fragment foliaceu, amîndouă bifaciale, un vîrf de mînă şi un nucleu prismatic
încadrează această cultură fazei incipiente a paleoliticului superior, cînd alături
de apariţia tehnicii noi lamelare se păstrează, prin tradiţie, tehnica şi formele mai
vechi musteriene.
Frunza bifacială de aspect szeletian timpuriu, alături de formele bifaciale
asemănătoare ce apar încă în musterianul evoluat de la Ripiceni�Izvor, Mitoc,
Baia de Fier, Ohaba Ponor şi Nandru, ne duc la concluzia că centrul de origine
al culturii szeletiene nu e uşor de fixat. Ca şi spre răsărit şi miază�noapte, aurigna�
cianul timpuriu lipseşte, locul lui fiind luat aici de cultura szeletiană.
Nu s�a descoperit nici o urmă de faună, iar în ceea ce priveşte flora,
determinările de cărbuni ne arată prezenţa coniferilor : Abies pectinata şi
Pi nus silvestris.

În partea de început a depunerilor aparţinînd stadiului glaciar Wiirm II, deci
în apropiată succesiune cronologică, a apărut pe terasa Dîrţu, un strat de locuire
aurignaciană, ce se împarte în trei nivele, iar la Cetăţica şi Lutărie un singur nivel ;
în amîndouă cazurile - la Cetăţica şi Lutărie - deranjate prin congeliflucţie.
Nivelul I aurignacian reprezintă doar un scurt popas vînătoresc, pe urma
căruia au rămas materiale foarte puţine şi necaracteristice. Amintim pentru Dîrţu
o aşchie lată de gresie, aşchie ce a primit lovitura de despicate în unghiul pe care
îl face planul de lovire cu suprafaţa naturală a bulgărului.
Această caracteristică a tehnicii de cioplire ar înscrie cu uşurinţă această
piesă în musterian.
Despărţită numai de 10-15 cm de depuneri, peste prima vatră de la Dîrţu
poposeşte o întreagă tabără de vînători de pe urma cărora rămîn aici vetre de
foc întinse pline de cărbuni, oasele animalelor vînate, unelte de piatră cioplită.
În mijlocul sau în jurul vetrelor, cîte o groapă pentru păstrat focul şi fript vînatul.
Întinderea vetrelor ne arată că cei aşezaţi aici aveau la îndemînă din belşug şi
vînat şi materia primă pentru unelte. Vînatul, după determinările de pînă acum,
era numai bourul. Ne aflăm în fata . unei adevărate tabere de vînători de bouri.
Uneltele se prelucrau din roci sili�io ase locale : gresie glauconitică silicifi.cată, şist
negru şi menilit, primele două aparţinînd cretacicului, iar menilitul aparţinînd
oligocenului. După cum arată urmele acestui strat, vînătorii paleolitici stăpîneau
o tehnică superioară a cioplirii pietrei. Formele uneltelor care fac serie încep să
grăiască. Atribuirea lor aurignacianului mijlociu este sigură. În afară de lame, nu
întîlnim în acest nivel decît răzuitoare lucrate pe aşchii neregulate, pe lame scurte
sau pe frînturi de lame, toate avînd partea activă convexă. Nici un răzuitor dublu
şi nici un burin. După un singur răgaz, despărţit iarăşi numai prin circa 10-15 cm
de depuneri, urmează al treilea nivel aurignacian foarte bogat în vetre, gropi
de foc, resturi de prelucrare ale uneltelor şi oase ale animalelor vînate. În ceea ce
priveşte materia primă, proporţia uneltelor de şist negru scade, el pretîndu,se
mai greu la cioplire, în favoarea menilitului a cărui proporţie creşte vertiginos.
www.cimec.ro
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O singură aşchie mai păstrează tradiţia desprinderii prin lovitura dată la inter�
secţia celor două feţe ale planului de lovire : nucleele rămîn tot prismatice, lamele
şi răzuitoarele păstrează în linii mari formele cunoscute, apar burine laterale atipice,
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Pl. II.
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-- Ceahlău. Unelte de silex : 1

·- 1 1,

gravettian
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1 2 -- 1 8,

gravettian

II.

pe frînturi de lamă, şi gratoare duble. Tehnica cioplirii şi formele uneltelo r de
muncă înscriu aceste trei nivele de locuire paleolitică în aurignacian. Lipsa unor
forme mai evoluate ne îndreptăţeşte a�l socoti aurignacian mijlociu, unele unelte
păstrînd caractere nete ale tehnicii musteriene.
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Ceahlău. Unelte de silex (5 - 1 2), dăltiţă de piatră lustruită ( l ) şi fragmente ceramice (2· 4 )
din perioada neolitică timpurie.
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Ca floră avem în aceste nivele : A bies alba, A bi es pecti nata şi Pinus silvestris.
Aparţinînd acestui nivel s'a putut urmări forma şi întinderea unei colibe
lungă de circa 3 ,25 m şi lată de 2 , 10 m, precum şi a unei puternice vetre de foc

Pl. IV.

-

Hangu-Chiriţeni. Să păturile din aşezarea neolitică din faza Cucuteni A .

cu patru gropi împrejur, vatră ce a fost transportată la Muzeul de arheologie al
Moldovei.
Un aurignacian mai dezvoltat dar sporadic - nivelul IV aurignacian apare- la Cetăţica spre mijlocul stadiului glaciar Wiirm I I. Deosebirea între nivelul
.. .
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patru şi celelalte trei inferioare constă în faptul că de data aceasta surprindem
pentru prima oară apariţia unor unelte lucrate în silex de Prut : lame cu retuşe
marginale piezişe, burine laterale. Dispar supravieţuirile musteriene.
O dată cu începerea schimbării vremii, spre sfîrşitul stadiu lui - Wi.irm III,
pe terasele Bistriţei - cu deosebire pe cele mijlocii, Dîrţu şi Podiş, dar mai bine
dezvoltat pe Podiş - surprindem două,trei nivele de locuire a purtătorilor unei eul,
turi superioare, cunoscută în timpul din urmă sub numele de gravettian. Pe lîngă
materia primă locală folosită de înaintaşi, apare din plin silexul de Prut. Lamele
sînt mult mai subţiri, unele cu latură teşită abrupt ; gratoarele obişnuit pe lame
scurte au partea activă convexă ; burinele laterale, pe lame cu capătul retuşat
concav sau convex, sînt foarte frecvente.
Ca floră avem Abies pecti nata.
După întinderea vetrelor de foc de formă ovală, bogate în cărbuni, oase
şi unelte de muncă, descoţerite pe Podiş, gravettienii locuiau în locuinţe de
suprafaţă.
Ultimul nivel de locuire paleolitică îl găsim pe terasele Bistriţei în Wi.irm III.
Silexul de Prut este folosit din plin. Gratoarele sînt de obicei pe lame scurte,
apar şi gratoare duble, iar proporţia vîrfurilor Gravette creşte, cu tendinţă de
microlitizare. Scade vertiginos proporţia burinelor.
Acest facies epipaleolitic persistă şi în actual, fără a fi întrerupt de vreo
depunere sterilă, suferind în schimb radicale schimbări. Una din caracteristici
este macrolitizarea care duce la apariţia unor aşchii neobişnuit de mari.
Însuşi faciesul petrografic se schimbă în favoarea rocilor silicioase locale.
Cu toată apropierea între aşezări şi poziţia statigrafică, aceeaşi din punct de vedere
geocronologic, sînt de remarcat unele deosebiri între grupele umane care populau
diferitele terase. Deşi în actual, la Cremeniş şi Biserica nouă nu surprindem nici
un rest ceramic şi nici un vîrf Gravette, în vreme ce pe Bofu apare sporadic o
ceramică primitivă, iar pe Dîrţu unele forme tipice ale gravettianului de sfîrşit,
între care însuşi vîrful care caracterizează această cultură, apar în două locuinţe
bordei în asociere cu unelte de piatră şlefuită, o rîşniţă şi numeroase resturi ale
unei ceramici primitive, ale cărei forme, pastă şi decor pledează pentru o fază
premergătoare culturii Criş.
2. DESCOPERIRILE DIN NEOLITIC
ŞI PÎNĂ ÎN PERIOADA FEUDALĂ INCLUSIV

Pe lîngă descoperirile paleolitice, deosebit de importante, în regiunea cerce,
tată s'au mai făcut şi altele din neolitic, epoca geto,dacică şi perioada feudală.
Astfel, prin săpăturile efectuate în 1955 şi 1 956, pe o suprafaţă de peste
2000 m2 , pe terasa Chiriţeni de la Hangu, s'au descoperit peste 15 complexe de
locuire neolitică din faza Cucuteni A, două cuptoare prăbuşite de ars oale şi
numai două gropi din aceeaşi vreme.
Resturile de locuire descoperite erau dispuse în trei sau patru şiruri de,a lungul
terasei, pe panta uşor înclinată spre apa Hangului (pl. IV). Ele constau de obicei
din cîteva lipituri arse din pereţii locuinţelor, numeroase fragmente ceramice,
unelte de silex din rocă locală şi lut, arme de silex, figurine feminine din lut ars
şi mai multe bucăţele de cărbune.
După resturile descoperite rezultă în mod limpede că locuinţele cucuteniene
de pe terasa de la Chiriţeni nu fac parte din categoria platformelor (plosceadki)
www.cimec.ro

9

REZULTATELE CERCETĂRILOR ARIIEOLOG1CE TlE LA BÎCAt

tripoliene şi cucuteniene. Se pare că sînt locuinţe mici, construite la suprafaţa
solului cu lut scos probabil mai mult din botul terasei dinspre ara Hangului şi
mai puţin din cuprinsul aşezării şi apoi risipite în mare parte în urma şiroirilor
şi a intemperiilor. Aşa se explică de ce uneori ajung să se împreune resturile
de locuire din mai multe complexe, fiind greu de determinat fiecare din ele
în parte.
Fragmentele ceramice neolitice din cuprinsul acestor complexe provin
din vase corodate (fig. 1 /1 şi 2), din pastă roşie şi fără pictură păstrată şi
numai rar din pastă neagră sau cenuşie. Deşi ceramica nu şi,a păstrat pictura,
totuşi după formele de vase identificate se poate deduce că specia roşie din
pastă de bună calitate aparţine fazei Cucuteni A, fără să se poată preciza dacă
motivele decorative sînt crutate
totdeauna din fondul de cul�are
albă s�u roşie a vasului.
In ceea ce priveşte spe,
eia de culoare neagră sau ce,
nuşie, aceasta, după tehnica
pastei, forme şi uneori decor,
este de caracter protocucute,
nian, fiind o dovadă de persis,
2
tenţă a unor elemente ceramice
de acest fel în faza Cucuteni A.
Deosebit de importante Fig. l . - Hangu-Chiri(eni. Vase neolitice din faza Cucuteni A.
sînt obiectele descoperite în cu,
prinsul complexelor de locuire
de la Chiriţeni, dintre care se remarcă îndeosebi numărul mare de rîşniţe simple
de piatră, întregi şi fragmentare (fig. 2/6-8). Pe baza obiectelor descoperite,
rîşniţe, zdrobitoare şi topoare plate din piatră (fig. 2 ), cuţite şi răzuitoare din
silex şi rocă locală (fig. 2/1 ,4-5), precum şi vîrfuri de săgeată din silex (fig. 2/2 şi 3),
se poate deduce că oamenii se îndeletniceau cu cultura primitivă a plantelor,
cu tăiatul lemnelor, prelucratul pieilor de animale, ţesutul şi vînatul. Este mai
mult ca sigur că ei s'au îndeletnicit şi cu creşterea vitelor, deşi nu ni s'au păstrat,
din cauza condiţiilor speciale de zacere, decît cîteva frînturi de oase calcinate,
de animale.
Alte resturi de locuire neolitică, de data aceasta se pare mai sporadică,
au fost descoperite tot la Hangu, la locul Piciorul Bocăncenilor de pe terasa
vecină cu aceea a Chiritenilor.
Aceste descoperiri : alături de aceleâ dintr'o fază mai veche şi nu îndeajun�
de bine precizată de la Ceahlău, pr_ezintă importanţă, întrucît prin ele se dove,
cleşte că locuirea neolitică răspîndită de obicei în Moldova în regiunea de şes
şi dealuri s,a extins şi în regiunea de munte, ocupînd în special locurile mai des,
chise cu terase largi din depresiunea Hangului şi de la Ceahlău.
Î n afară de aceste resturi neolitice, în cuprinsul aşezării de la Chiriţeni
s'au mai semnalat şi altele, sporadice, din prima epocă a fierului.
Alte urme importante din această regiune de munte sînt acelea aparţinînd
culturii geto,dacice tîrzii, semnalate la Hangu, Buhalniţa şi Fîrţigi. Dintre acestea,
pînă în prezent cele mai de seamă sînt acelea din aşezarea de pe terasa de la poa,
lele Cetăţuii de la Hangu, în care s,au efectuat săpături în 1 955 şi 1 956, desco,
perindu,se două bordeie mici de formă rectangulară� o locuire de suprafaţă, o
anexă şi o porţiune dintr'o vatră în aer liber.
·
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În interiorul bordeielor şi în locuinţa de suprafaţă s,�,u găsit resturi de
vatră din lipitură simplă aplicată direct pe fundul locuinţelor, precum şi nume,·
roase fragmente ceramice de vase lucrate cu mîna şi la roată, dintre care se
distinge şi o căţuie tipic dacică. Restul inventarului este sărac, fiind consti ..
tuit doar din cîteva fusaiole de lut.
Aspectul de cultură din aşezarea de pe Cetăţuia nu se aseamănă cu ceea ce
cunoaştem în mod obişnuit în aşezările geto,dacice din Moldova. Din datele
pe care le avem pînă în prezent se
pare că el se încadrează într'o etapă
tîrzie a culturii geto,dacice, care ur,
mează să se precizeze prin cercetările
viitoare, nu numai de pe Cetăţuia
de la Hangu, dar şi de mai departe,
în aşezările geto,dacice din culoarul
Bistriţei, spre Piatra Neamţ.
Din vremea de cînd datează
aşezarea de pe Cetăţuia de la Hangu,
şi pînă în sec. XVI nu avem decît
o singură dovadă arheologică în re ..
giunea cercetată : este vorba de un
topor de fier, descoperit în cuprinsul
aşezării geto,dacice de la Hangu,
1
şi care se pare că datează dintr'o
etapă de la începuturile feudalis ..
mului.
În schimb, importante pen ..
tru istoria regiunii cercetate sînt
descoperirile din vremea orînduirii
feudale de la Hangu, Buhalniţa,
Ceahlău, Secu şi Izvorul Alb.
Astfel, la Hangu, prin sonda ..
jele de pe padinele de la Grozăveşti
s,a identificat în 1955 o întinsă ase ..
zare medievală din sec. XVI-XVIÎI,
6
7
în cuprinsul căreia s'au descoperit
Fig. 2 .
Hangu · Chiriţeni. 1 - 5 , unelte şi arme de silex
numeroase fragmente ceramice, în
(1/1 ) ; 6 - 8, rlşniţe de piatră ( 1 /7)
special într'un cuptor de ars oale,
surpat şi dezvelit parţial de către un
şuvoi de apă care a adîncit drumul. Din observaţiile făcute la faţa locului de către
etnograful Florea Florescu, rezultă că acest tip de cuptor, săpat în pămînt şi de
formă tronconică, prin caracteristicile sale este cunoscut în regiune şi se înrudeşte
cu cuRtoarele moldoveneşti în general.
Î n afară de aşezarea de la locul Grozăveşti, la Hangu, pe terasa din curtea
bisericii actuale s,a mai dezvelit în 1 955 o biserică, astăzi dispărută, care a fost
construită probabil la sfîrşitul sec. XVI I I deasupra unui cimitir mai vechi, din
sec. XVI I-XVIII, suprapus şi el parţial de un cimitir mai nou.
La Buhalniţa s'au efectuat săpături din 1 954 pînă în 1 956 în curtea
bisericii cu zid de piatră împrejur şi în preajma ei, pe terasa din spatele bisericii.
Cu prilejul acestor săpături, s,au descoperit în incintă chiliile mănăstirii
(fig. 3), trapeza şi pavajele de piatră din sec. XVI I şi XVI I I, precum şi mai
..

-
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multe morminte din sec. XVI I I
şi X IX, iar în exterior atelierul
de pietrărie şi cuptorul de ars
cărămidă, cu o capacitate de
aproximativ 1 0 000 de cărămizi.
Prin aceste săpături s,a
precizat că cele mai vechi urme
de locuire feudală de la Buhai,
niţa datează din prima jumătate
a sec. XVI I . Deci prin aceste
rezultate este infirmată ipoteza
după care era localizată aici
mănăstirea Hangu, pomenită
pentru prima dată într,un do,
cument de la Ştefan cel Mare
din 1458, februarie 1 3 , prin care Fig. 3. Buhalniţa-Biserica. Resturile de construcţie ale chiliilor
se întăreşte mănăstirii Neamţu,
mănăstirii din sec. XVII.
lui stăpînirea peste mănăstirea
de la Hangu în vechile hotare. Pe acest loc a existat numai biserica cu zid de
piatră împrejur zidită de către Miron Barnovschi în prima jumătate a
sec. XVII, după cum ne arată documentele din epoca respectivă, Letopiseţul
Moldovei si sinodicile.
Tării
'
De altfel, �ănăstirea din Han,
gu, cel mai vechi monument istoric
din această regiune, nu a putut fi
identificată pînă în prezent prin să,
păturil_e de la Fîrţigi şi Ceahlău.
In schimb, la Ceahlău, pe lo,
eul Schitişor, sînt indicii de locuire
din sec. XVI I şi poate şi mai veche,
alături de altele din sec. XVI I I. Î n
cuprinsul acestora din urmă s'au
găsit şi resturile unei sobe prăbu,
şite, din cahle nesmălţuite, cu mo,
tive decorative, care amintesc în
parte pe acelea sculptate în lemn de
la biserica din Răpciuni,Ceahlău.
Spre deosebire de aceste res,
turi sporadice, prin sondajele din.
1956 din incinta Palatului Cnejilor
(pl. V, 1 ), s'au găsit şi urme de
construcţie din sec. XVI I (fig. 4 ),
precum şi cîteva morminte din ace,
eaşi epocă. La fel şi resturile din
imediata apropiere a Palatului Cne,
jilor, dincolo de zidul împrejmuitor,
spre apa Schitului, datează tot din
aceeasi vreme. Î n afară de aceasta,
prin � ondajul efectuat în acest sec,
Fig. 4. - Ceahlău-Palatul Cnejilor. Resturi de construcţie
XV I I - XV I I I de pe latura de est a incintei.
din
tor, s a precizat că panta a fost
-

sec.

...
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consolidată la partea ei superioară cu un pavaj de pietre (pl. V, 2). De asemenea,
s'au semnalat resturi care indică existenţa aici, ca şi la Buhalniţa, a << şantierului >)
medieval al constructorilor Palatului Cnejilor.

1.

Pl. V.

2

-

Ceahlău-Palatul Cnejilor. 1 , vederea dinspre interior
şi a porţii ; 2, sondajul de pe latura de est.

a

turnului de NE

În continuare, prin sondajele de la Secu din 1955 şi 1956 s'au degajat restu..
rile unei construcţii de piatră, probabil beci, precum şi o parte din temelia unei
bisericuţc de lemn din .sec. XVI II, suprapusă aproape în întregime de biserica
www.cimec.ro
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veche de lemn, de cînd datează probabil şi unele din mormintele descoperite
! Pe acest loc.
La fel şi la Izvorul Alb, în urma sondajului din 1956, s'a reuşit să se întoc,
mească planul temeliei de piatră a fostei bisericuţe de lemn din sec. XVIII.
În afară de aceste descoperiri, s'au mai făcut şi altele de mai mică impor
tanţă arheologică la Cîrnu, Fîrţigi şi Răpciuni,Ceahlău, în urma sondajelor efec,
tuate acolo în 1 955 şi 1 956.
Acestea sînt rezultatele mai importante la care s,a ajuns în urma cercetă,
rilor recente de la Bicaz. Unele dintre ele, ca de pildă acelea privind aşezările
paleolitice de pe terasele de la Ceahlău, staţiunea neolitică de la Chiriţeni, restu,
riie arheologice geto,dacice de la Cetăţuia,Hangu, din fostul sat Grozăveşti, mănăs,
tirea Buhalniţa, biserica veche de la Secu, precum şi descoperirile de la Schitişor
şi Palatul Cnejilor de la Ceahlău impun continuarea cercetărilor începute, pentru
o mai bună încadrare a descoperirilor deja făcute. În afară de aceasta, prin cerce,
tările viitoare din regiunea lacului de acumulare şi microregiune va trebui să se
lămurească locuirea din sec. III-XVI, pentru care nu avem pînă în prezent decît
o singură dovadă arheologică.
Desigur că în viitoarea monografie a Bicazului datele acestor cercetări de
arheologie, ca de altfel şi ale acelora de istorie, etnografie, antropologie şi lingvis
tică, pe lîngă valoarea lor documentară, vor trebui să aibă şi o alta determinată
de caracterul complex al cercetărilor de la Bicaz. În felul acesta şi datele arheolo
gice vor trebui să contribuie la determinarea specificului regiunii, tinzîndu,se şi
cu ajutorul lor la · stabilirea etnogenezei şi a condiţiilor de dezvoltare istorică
a populaţiei din această regiune.
C. S. NICOL ĂESCU-PLOPŞOR şi M. PETRESCU-DÎ MBOVIŢA

rJIABHbiE PE3YJibTATbl APXEOJ10rl14ECKI1X HCCJIE.UOBAHHM

B

El1KA3E

KPATKOE CO.UEP)I{AHME

B o6JiaCTH 6y�y�ero aKKYMYJIHTHBHoro o3epa rH,upm�eHTpa.nH HMeHH B. 11 . JleHima B liHKa3e,
Ha npoTH>KeHHH npHMepHo 30 KM, AKa�eMHH PHP nposo�HT KOMnJieKCHbie HccJie�oBaHHH, B KOTO
pbiX npHHHMaiOT yqaCTHe 'leTbipe KOJIJieKTHBa MHOrO'IHCJieHHbiX cneQHaJIHCTOB llO HCTOpHH H
apxeOJIOrHH, 3THOrpa<f>HH H <f>oJibKJIOpy, aHTpOnOJIOrHH H JIHHrBHCTHKe .
HccJie�osaHHH nmpoKo pa3BepHyJIHCb B 1 955 H 1 956 rr. 6Jiaro�apH �e.r.�poi:f noMO�H
MHHHcrepcrsa 3JieKTpH'IecKoii 3HeprHH H 3JieKTpoTexHH'IecKoii npoMbiUIJieHHOCTH .
B CHCTeMe yKa3aHHbiX pa60T KOMllJleKCHOrCT THna apxeOJIOrH'IeCKHe HCCJie�OBaHHH llOJib30BaJIHCb OC06biM BHHMaHHeM ; �O HaCTOH�ero BpeMeHH 3aJIO>KeHbi Uiyp<f>bi H npOH3Be�eHbl paCKOllKH
B 26 nyHKTax 8 HaceJieHHbiX MeCTHOCTei:f Ha yqacrKe Me>K�Y KbipHy H ,llmeJiy .
B npoQecce HCCJie�oBaHHii 6biJIH OTKpbiTbi 6oraTbre H o6UIHpHbre TeppacHbre naJieoJIHTH
qecKHe noceJieHHH B 4axJI3y . obiJia pacKonaHa nJio�a�b B 1 237 M2 c 'leTbipbMH noceJieHHHMH H
3aJIO>KeHo 1 9 Uiyp<f>os . EoJiee o6UIHpHbre pacKonKH cocpe�OTO'IHJIHCh Ha Teppacax l.IeT3QHKH,
.ULrpQy, Tio�HUia H Eo<f>y .
B CBH3H co crpanrrpa<f>H'IeCKHMH Ha6Jiro�eHHHMH, Kacaro�HMHCH sepxHHX rJIHHHCTbiX
OTJIO>KeHHH, H TpaKTOBKOH HeKOTOpbiX npHJie,[IHHKOBbiX HBJieHHH 6biJIO �aHO reoxpOHOJIOrH'IeCKOe
onpe�e;reHHe naJieOJIHTH'IeCKHX Haxo�oK B �OJIHHe EHcrpHQbi .
,llpeBHeHUIHH naJieOJIHTH'IeCKHH THll OTHOCHTCH K npoMe>KyTO'IHOH cra�HH Mell<�y l H Il
BropMCKHMH 3TanaMH . 3To Ha'laJILHaH <f>a3a sepxHero naJieoJIHTa, Kor�a HapH�Y c HOBoii nJiaCTHH
'IaToii TeXHHKoii coxpaHHIOTCH 6oJiee �peBHHe MYCTLepcKHe <f>opMbi H TeXHHKa .
,UsycropOHHe o6paOOTaHHbiH JIHCT paHHeCeJieTHHCKOro BH�a ll03BOJIHeT OTHeCTH 3TY KYJib
Typy K ceJ1eTHHCKO ij ,
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C Haqa.rra II BropMcKoro 3Tana H B npo�ecce ero pa3BHTWI noHBJIHIOTCH lleTbipe cpe�HX
OpHHLHKCKHX rOpH30HTa ; B nepBbiX Tpex, KaK H B CCJieTHHCKOH KYJILType, B KalJCCTBC CblpLH
HCllOJIL3YIOTCH JIHIIIL MCCTHbiC KpCMHHCTbiC llOpO.D;bl, B llOCJIC,IJ;HCM llOHBJIHeTCH llPYTCKHH
KpCMCHL.
B npoMe>KyTOlJHoii cra,IJ;HH Mem.IJ;y I I H III BropMCKHMH :nanaMH o6HapymusaeTcH nepsbrii
>KHJIOH CJIOH, OTHOCHI.QHHCH K rpaBerry l . IlOCJIC,IJ;HHH CJIOH lla.TICOJIHTHlJCCKOrO o6HTaHHH rpaBeTT II - pa3BHBaeTCH Ha III BropMCKOM 3Tane. YseJIHlJHBaCTCH npOI.{CHT llPYTCKOro KpCMHH,
OCTpWI THna rpaBeTT CTaHOBHTCH MeJILlJC, nponop�HH pe3�0B yMCHLIIIaeTCH.
3TOT naneoJIHTHlJCCKHH o6JIHK coxpaHHeTCH H TenepL, HO c KopeHHbiMH H3MCHCHHHMH . Hapa.n;y
C cpOpMaMH HCCOMHCHHOrO THna rpaBeTT llOHBJIHIOTCH HpYJIHbiC llJiaCTHHbl H OTI.QCllbl ; OlJCBH.D;Ha
TCH.n;CHUHH H MaHpOJIHTH3� . B .IJ;Byx >KHJIHI.Qax-3eMJiHHHax Ha Teppace .Ubrpuy HCHOTopbre THnH
lJCCHHe cpopMbl KOHCqHOH cra.n;HH rpaBeTT - MHOrOlJHCJICHHbiC OCTpHH - llOHBJIHIOTCH B COlJC
TamiH C TCCaHHbJM l<aMHCM, 3CpHOTCpl<OH H MHOrOlJHCJICHHbiMH o6JIOMKaMH npHMHTHBHOH
l<CpaMHHH, cpOpMa, TCCTO H yHpaiiiCHHC l<OTOpOH CBH.D;eTCJILCTBYIOT O cpa3e, npC,IJ;lliCCTBYIOI.QCH
I<)'JILTYPC KpHIII.
Hapa.n;y c na.rreoJIHTHlJCCHHMH Haxo.n;KaMH B HCCJie,IJ;oBaHHoii o6nacrH 6bJJIH c.n;enaHbi H
.n;pyrue, OTHOCHI.QHCCH K HCOJIHTY, reTO-,IJ;aHHHCKOH 3llOXC H cpeo.n;aJILHOMY nepuo.n;y .
TaK, pacHonKH 1 955 H 1 956 rr. Ha Teppace KupuueHH y XaHry BbiHBHJIH CBbirne 1 5 HeOJIH
THlJCCHHx >KHJIHI.QHbiX KOMnJICHCOB cpa3bi Kyi<yTeHH A , .n;se 3aBaJIHBIIIHecH roHllapHbie netJH
H JIHIIIL .D;BC HMbl TOrO >KC BpCMCHH .
0THpbiTbiC HCOJIHTHlJCCI<HC >KHJIHI.Qa npe,IJ;CTaBJIHIOT co6oii: Ha3CMHbiC llOCTpOHKH H HC
sxo.n;HT B I<aTeropHIO TpHIIOJILCHHX H HYHYTCHLCKHX nJiaTcpopM (miOI.Qa.IJ;OH) . BHYTPH H soHpyr HHX
06Hapy>KCHbl MHOrOlJHCJICHHbiC cpparMCHTbl rJIHHHHOH llOCY.D;bl (He COXpaHHBlliCH pOCllHCH, 6e3
pOCllHCH B006I.Qe HJIH paHHCHyKyTCHLCHOrO xapaHTCpa) , CpaBHHTCJILHO MHOrO npOCTbiX HaMCHHbiX
3CpHOTepoK, HO>KCH H CHpe6HOB H3 HpCMHH H MCCTHOH nopO.D;bi , HpCMHCBbiC Hal<OHClJHHl<H
crpeJI, a TaK>KC QCJibiC HJIH cpparMCHTapHbiC CTaTy3Tl<H
.Upyrue ocraTHH HCOJIHTHlJCCHHX >KHJIHI.Q cpa3bi KyKyTeHH A 6bJJIH Haii.n;eHbi TaK»<e B XaHry
Ha Mecre, Ha3biBaeMOM Iluqopyn EoH3HlJCHHJIOp, 6JIH3 KupHQCHH .
3TH HaXO.D;KH, HaK H OTHpbiTHH 6oJiee .n;pCBHCH H HC BllOJIHC ycraHOBJICHHOH cpa3bl B qaXJI3y,
HMCIOT OC06CHHOC HaylJHOC 3HalJCHHC, TaK Hal< OHH .D;OKa3biBalOT, lJTO llJIOI.Qa,IJ;L 06HTaHHH B HCOJIHTH
lJCCKOC BpCMH OXBaTbiBa.Tia ropey10 MCCTHOCTL .
,Upyrue Ba>KHbiC CJICJJ;bl, OTHOCHI.QHCCH l<O BpCMCHH ll03.D;HCH reTO�,IJ;al<HHCl<OH KYJILTypbl,
6biJIH OTMClJeHbi B XaHry, Byxa.rrLHHQe H <l>bip�H.IJ;»<H. lb HHX Hau6oJILrnee 3HatJeHHe HMCIOT
HaxO,IJ;KH B llOCCJICHHH, pacnOJIO>KCHHOM Ha Teppace y llO,IJ;HO>KHH B03BbllliCHHOCTH qCT3QYH B
XaHrY, r.n;e pacKonKH 1 955 H 1 9 56 rr . BbiHBHJIH .n;se He6oJJLIIIHe 3CMJJHHKH , Ha3eMHoe >KHJJHIUe,
ll0JJ;C06Hyl0 nocrpoii:Hy H lJaCTL OlJara Ha OTKpbiTOM B03.D;yxe . B OCHOBHOM HHBCHTapL llOCCJJCHHH
.D;OBOJJLHO CKy.n;eH ; OH COCTOHT JJHIIIL H3 HCCKOJJLKHX rJJHHHHblX npHCJJHQ H <PparMCHTOB rJJHHHHOH
nocy.n;LI , cpa6oTaHHoii: spytJHyro HJIH Ha roHtJapHOM Hpyre ; cpe.n;u nocJJe.n;Hux Bbi.D;CJJHeTCH THllHlJHO
.n;aKHiicKaH KYPHJILHH�a .
HaKOHC�, .D;JJH HCTOpHH HCCJJe.n;yeMOH 06JJaCTH 60JILI1IOC 3HalJCHHC HMCIOT H HaxO.D;KH cpeo.n;aJJL
HOrO nepHO,IJ;a .
TaH, B XaHry o6Hapy>KHJJH noceJJeHue XVI-XVIII ss . , Ha nJIOI.Qa.IJ;H HOToporo OTKpbiTa
llClJL .D;JJH 06>KHra ropiiiHOB H paCKOllaHa HbJHC HClJC3HYBlllaH �epKOBL, .n;aTHpyeMaH KOHQOM
XVI I I B .
B Byxa.rrLHHUe so .n;sope �epKBH, oKpymeHHOH KaMCHHoii creHoH XVI I s . , o6HapymeHbi
KCJILH MOHacrbipH , Tpane3HaH H HaMeHHbie nJIHTbi XVI I H XVI I I BB . , a cHapymu, 3a uepKOBLIO
KaMHCTCCHaH MacrepCKaH H llClJL .n;JIH o6»<Hra KHpllHlJCH .
B qaXJI3Y Ha Mecre CKHTHIIIop, HapH.IJ;y c MOrHJiaMH XVI-XVII BB . , Haif.n;eHbi H ocraTKH
>KHJIHI.Q XVI-XVII BB . , cpe.IJ;H KOTOpbiX OTMetJalOTCH H3pa3Qbi pa3BaJJHBIIIeiica netJH. TaK»<e
B IIa.rraTyJJe KHe>KHJJop BHe creHbi, oKpymaroi.Qeii ocraTKH nocrpoii:KH XVI I B . , cHapymu y sxo.n;a
OTMClJCHbl .D;pyrHe CJJC.D;bl B CBH3H CO cpe,IJ;HCBCKOBOH apxHTCKTypHOH crpOHKOH .
Hapa.n;y c 3THMH OTKpbiTHHMH 6bJJIH c.n;eJJaHbi H .n;pyme B CeKy, I13sopyJJe-AJJ6, KbiPHY ,
<l>blpQH.D;>KH H P:mtJyHH . 0HH TaK>KC OTHOCHTCH K cpeO.D;aJJLHOMY nepuo.n;y .
HaKoHeQ, OTKpbiTHe MOrHJJ XVI-XIX s s . , o6Hapy»<eHHbiX B uccJJe.n;oBaHHOM .IJ;O cux nop
yqacrKe MC>KJJ:Y KblpHy H q3XJJ3y, npe,IJ;craBJJHIOT HHTepec .n;JIH aHTpOllOJJOrOB, llOCKOJJbKY OHH
llOMOralOT HM ycraHOBHTL 3THOrCHC3 HaCCJJCHHH 3TOH o6JJaCTH .
•

,Uo CHX nop llOJJYlJCHHbiC pe3yJJLTaTbl HCCJJC,IJ;OBaHHH B o6JJaCTH oy.n;yi.Qero aKKYMYJJHTHBHOrO
o3epa B BHHa3e, Kacaroi.QHXCH pa3BHTHH MecrHoro o6I.Qecrsa nocJJe nepso6bJTHoo6I.QHHHoro H
cpeO,IJ;aJJLHOrO CTpOH, no6y>K.IJ;a10T npO,IJ;OJJH<aTL HalJaTbJC H3biCKaHHH, �CJJLIO KOTOpbiX HBJJHeTCH
�aJJLHCHlliCC H3YlJCHHC H I<JJaCCHcpHKaQHH yme npOH3BC,IJ;CHHhiX OTl<pbiTHH.
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OE'b.HCHEHYIE PYICYHKOB
Puc. 1 . - XaHry-KHPHl.leHH. HeoJIHTH'IeCHHe cocy,[lhi 4Ja3bi KyHyTeHH A .
PHc. 2. - XaHry-KHpHl.leHH. 1 - 5 , HpeMHeBbJe opy):IH.II H opy»me ( 1 / 1 ) ; 6-8, HaMeHHbie 3epHoTepHH.
PHc. 3 . - EyxanbHHl.la-EHcepHHa. OcraTHH HeJIHH MOHaCTblp.ll XVII B .
PHc. 4 . - l.laXJI3y-IlanaTyJI KHe>f<HJiop . OcraTHH crpoeHHH XVII-XVIII BB. c BOCTO'IHOH cropOHbi
HpenOCTHOH CTeHbl.
Ta6JIHl.la I. l.laXJI3y. 1-8, KpeMHeBbie opy):IH.II cpe):lHeopHHbHHcHoro nepHo):la; 9-1 1 , ceJieTHHCHoro nepHo):la.
Ta6JIHl.la I l . l.laXJI3y. KpeMHeBbie opy):IH.II . 1-11 , rpaBeTT I ; 1 2-18, rpaBeT I I .
Ta6JIHl.la I I I . l.laxn3y. KpeMHeBbJe opy):IHH. 5-1 2, He6oJibllloe ):IOJIOTO H 3 IIIJIH<lJosammro HaMHH ( 1 ) H
<lJparMeHTbi rJIHH.IIHOH nocy):lhl (2--4) paHHeHeOJIHTH'IecHoro nepHo,[la.
Ta6JIHI.Ia IV. XaHry-KHpHl.leHH. PacHonHH HeoJIHTH'IecKoro noceJieHH.II 4Ja3bi KyHYTeHH A.
Ta6JIJll.la V . l.laXJI3y-IlaJiaryJI KHe>f<HJiop. 1, BHA H3 cesepo-nocro•moii 6aJIIHH H sopoT ; 2, IIIYPIP c
BOCTO'IHOH CTOpOHbl.

PRINCIPAUX RESULTATS DES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
DE BICAZ
RE SUM E

Dans la n!gion du futur lac d'accumulation de l'hydrocentrale « V. 1. Lenine » de Bicaz,
sur une etendue d 'environ 30 km, 1'Academie de la R.P.R. a entrepris des recherches d 'ensemble.
avec le concours de nombreux specialistes repartis en quatre groupes : histoire et archeologie,
ethnographie et folklore, anthropologie et, enfin, linguistique.
Ces recherches ont pris une grande ampleur en 1 955 et 1 956, grâce au concours du Minis
tere de !'Energie Electrique et de !'Industrie Electrotechnique.
Au sein de ces travaux d'ensemble, les recherches archeologiques ont beneficie d'une
attention tout particuliere. Jusqu'ă. ce jour, des sondages et des fouilles ont ete effectues en 26
points, situes dans 8 localites du secteur compris entre Cîrnu et Gelu.
A l'occasion de ces recherches, de riches et vastes etablissements paleolithiques de terrasse,
ont ete mis au jour a Ceahlău. Une superficie de 1 237 m2 a ete fouillee, comprenant 4 stations et
1 9 sondages. Les fouilles les plus importantes ont eu lieu sur les terrasses de Cetăţica, Dîrţu,
Podiş et Bofu.
L'etude stratigraphique des depâts argileux superieurs et l'interpretation de certains
phenomenes periglaciaires ont permis une delimitation geochronologique des decouvertes raleo
lithiques de la vallee de la Bistriţa.
Le Paleolithique le plus ancien appartient a l'interstade Wi.irm I - Wi.irm I I. Il sert de
base aux premieres apparitions du paleolithique superieur, ou l'on retrouve, a câte de la nouvelle
technique lamellaire, la technique et les formes mousteriennes anterieures.
Une feuille bifaciale d'aspect szeletien precoce justifie l'attribution de cette civilisation
au szeletien.
Des le debut du stade Wi.irm I I , aussi bien qu'au cours de son developpement, quatre
niveaux aurignaciens moyens ont ete mis au jour ; dans les trois premiers, ainsi que dans les szele
tien, la matiere premiere utilisee est faite uniquement de roches siliceuses locales, tandis que dans
le dernier niveau le silex du Prut fait son apparition.
L'interstade Wiirm I I - Wi.irm I I I revele le premier niveau d'habitation appartenant au
gravettien I I. Le dernier niveau d'habitation. paleolithique - le gravettien I I - se developpe au
cours du stade Wiirm I I I . La proportion de silex du Prut augmente, les pointes du type gravette
tendent a devenir des microlithes et la proportion des burins diminue.
Ce facies paleolithique persiste dans l'holocene, avec neanmoins des modifications radi
cales. En dehors de formes incontestablement de type gravettien, des eclats de grandes lames font
leur apparition ; la tendance aux microlithes est evidente. Dans deux de ces habitations ă. demi
souterraines, de la terrasse de Dîrţu, certaines formes typiques du dernier gravettien et meme
de nombreuses pointes apparaissent simultanement avec des outils de pierre polie, une pierre
de meule et de nombreux restes de poterie primitive dont les formes, la pâte et les decorations
plaident pour une epoque anterieure a la civilisation de Criş.
Outre les decouvertes paleolithiques, une serie de nouvelles decouvertes du neolithique,
de 1'epoque geto-dace ainsi que de 1' epoque feodale ont ete faites dans la region exploree.
C'est ainsi que les fouilles effectuees en 1 955 et 1 956 sur la terrasse de Chiriţeni pres de
Hangu, ont mis au jour plus de 15 complexes d'habitations neolithiques de la phase Cucuteni A,
deux fours de potiers, ecroules, et deux fosses de la meme epoque.
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Les habitations neolithiques decouvertes sant construites a la surface du sol sans toute·
fois appartenir a la categorie des plates-formes (plostchadki) tripoliennes et cucuteniennes. On a
trouve a l'interieur et dans les environs de nombreux tessons de poterie (a la peinture effacee,
non peinte ou de caractere protocucutenien), un assez grand nombre de simples pierres de meule,
de couteaux et de racloirs en silex ou en roche locale, des pointes de fleche en silex, ainsi que
des figurines entieres ou fragmentaires.
D'autres vestiges d'habitation neolithique de la phase Cucuteni A ont egalement ete mis
au jour a Hangu, au lieu dit « Piciorul Bocăcenilor » pres de Chiriţeni.
Ces decouvertes, ainsi que les decouvertes anterieures, de Ceahlău, appartenant a une
phase plus ancienne, qu'il n'a pas ete possible d'etablir avec precision, presentent une grande
importance scientifique du fait qu'elles etablissent que le peuplement neolithique s'etendait
egalement a la region de montagne.
D'autres vestiges insignes, datant de la civilisation geto-dace tardive, ont ete signales a
Hangu, Ruhalniţa et Fîrţigi. Les plus importants sant ceux de l'etablissement de la terrasse situee
au pied de la hauteur de Cetăţuia, a Hangu, ou les fouilles de 1 955 et 1 956 ont mis au jour deux
petites habitations a demi souterraines, une habitation de surface, une annexe et partie d'un
foyer en plein air. Le contenu des etablissements est generalement pauvre et se compose unique
ment de quelques fusaioles en argile, ainsi que de plusieurs fragments de poterie travaillee a la
main ou au taur ; une cassolette de pur type dacique est digne d'interet.
Enfin, les decouvertes de l'epoque feodale sant particulierement importantes pour la
connaissance de l'histoire de la region etudiee.
Ainsi, il a ete possible d'identifier a Hangu un etablissement des XVI• -XVIII• siecles
a l'interieur duquel se trouvait un faur de potier. On y a egalement mis au jour une eglise, aujour
d 'hui disparue, datant probablement de la fin du XVIII• siecle.
A Buhalniţa, dans la cour de l'eglise a enceinte de pierre, datant du XVI I• siecle, les
recherches ont mis au jour les cellules du monastere, le refectoire et le dallage de pierre, datant
des XVII" et XVIII". siecles et, a l'exterieur, derriere l'eglise, !'atelier a travailler la pierre et
le faur a briques.
A Ceahlău, au lieu dit Schitişor, a proximite de tombes des XVII" et XVI I I• siecles, on
a ramene au jour les plaques de fa1ence d'un poele ecroule, lesquelles valent d' etre signalees.
Au palais des Knezes, outre des vestiges de construction du XVII• siecle, a l'interieur de l'en
ceinte, d'autres vestiges ont ete signales a l'exterieur, pres de l'entree, qui se rattachent au
(( chantier )) medieval des constructeurs.
Hormis ces decouvertes, d'autres, qui remontent egalement a la periode feodale, ont ete
faites, a Secu, Izvorul Alb, Cîrnu, Fîrţigi et Răpciuni.
Enfin, il y a lieu de signaler dans le secteur etudie jusqu'ici, entre Cîrnu et Ceahlău, des
tombes datant du XVI• siecle au XIX• siecle qui sant d'un interet particulier pour les anthropo
logues, leur permettant d'etablir l'ethnogenese de cette region.
Les resultats obtenus jusqu'ici dans la region du lac d'accumulation de Bicaz, touchant
le developpement de la societe locale au cours de la commune primitive et du regime feodal,
imposent la continuation des recherches, en vue d'une connaissance approfondie et d'une juste
classification des decouvertes.
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1 . - Hangu-Chiriţeni. Vases neolithiques de la phase Cucuteni A.
Fig. 2. - Hangu-Chiriţeni. 1 - 5, Outils et armes de silex ( 1 / 1 ) ; 6 -8, pierre de meule ( l/7).
Fig. 3. - Buhalniţa-Biserica. Restes des cellules du monastere du XVII• siecle.
Fig. 4. - Ceahlău. Palais des Knezes. Traces de constructions des XVII• et XVIII• siecles du cote
Est de l'enceinte.
Planche I. - Ceahlău. Outils de silex de la peri ode szeletienne ( 9 - 1 1 ) et de l'aurignacien moyen ( 1 - 8) .
Planche II. - Ceahlău. Outils de silex : 1 - 1 1 , gravettien 1 ; 1 2 - 18, gravettien II.
Planche III. - Ceahlău. Outils de silex ( 5 - 1 2 ) , petit ciseau en pier re polie ( 1 ) et tessons de poterie
(2 -- 4) de la periode neolithique precoce.
Planche IV. - Hangu-Chiriţeni. Fouilles de la station neolithique de la phase Cucuteni A.
Planche V. - Ceahlău. Pa lais des Knezes : 1 , vue de la tour du NE et du portail, prise de l'interieur ;
2, le sondage du cote Est.
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SĂPĂTURI ARHEOLOGICE LA VĂDASTRA
(r. Corabia, reg. Craiova)

A

NTICHITĂŢILE

judeţului Romanaţi au atras atenţia colecţionarilor din
prima jumătate a veacului trecut, iar cercetările începute aici se împletesc cu
primele cercetări făcute în ţară. Vladimir de Blaremberg, inginerul
Popovici, maiorul Pappazoglu ş.a. strîng, semnalează şi, în parte, publică ştiri
despre antichităţi, interesîndu�i în special cele romane.
Mai tîrziu, în 1867, Al. Odobescu punea, datorită cercetărilor din Apus,
problema << Epocelor de piatră şi bronz >> la noi 1 • Peste doi ani, la Congresul
internaţional de antropologie şi arheologie preistorică ţinut la Copenhaga, pre�
zenta împreună cu o comunicare mulaje după obiecte de piatră şi os, insistînd
totodată asupra unor << monumente de alt gen >> : valuri, tumuli şi cetăţui de pămînt,
grădişti�horodişti, semnalate de�a lungul apelor 2• Pentru viitoarele cercetări a
întocmit un chestionar3 împărţit în 187 1 , prin intermediul Ministerului Cultelor
şi Instrucţiunii publice, învăţătorilor cărora le cerea să semnaleze orice fel de
resturi vechi, aflate în comună sau împrejurimi.
Î ncă mai de mult, Odobescu convinsese pe Cesar Bolliac să dea atenţie şi
<< monumentelor >> care, nefiind romane, erau socotite barbare, bune << de aruncat )) 4•
Astfel, cercetînd diferite regiuni, Bolliac ajunge în 187 1 << căutînd altu ceva >> să
sape la Vădastra 5• Săpăturile sale începute pe Măgura Cetate, în afară de care îl
preocupau şi împrejurimile, au continuat în anii 1872 şi 1873, publicînd dări de
seamă şi un mic studiu, Ceramica preistorică a Daciei. Vodastra 6 • Deşi putuse
stabili vechimea neolitică a staţiunii, Bolliac îşi propunea << o săpătură şi mai
definitivă >> 7• Ocupaţiile şi apoi boala l�au împiedicat s�o facă.
Rezultatele săpăturilor au fost utilizate de Odobescu, împreună cu o parte
din răspunsurile învăţătorilor, în comunicarea din 1877, A ntic uitatile ]udetiului
Romanati, si
' de Gr. G. Tocilescu în lucrarea Dacia înainte de Romani unde, ca si
Odobescu, atribuie pe nedrept Vădastra epocii paleolitice. În Moldova, Gr. C. B��
ţureanu prezenta în 1898 într�un studiu, inedit, Preistoria în Rom înia, alături de
săpăturile făcute de N. Beldiceanu şi de el, săpăturile lui Bolliac de la Vădastra
şi mai tîrziu, în 1 9 1 2 , 1. Andrieşescu dădea prima sinteză a neoliticului, într�o
teză intitulată cu modestie Contri buţie la << Dacia î nainte de Romani ), Şi tot el a
reînviat săpăturile aproape întrerupte în Oltenia după moartea lui Bolliac, punînd,
)

1 Al. Odobesco, Notice sur les Anti q uites de
la
Roumanie, Paris, 1 868, P · 6.
2 Congres i nternational d' Anthropologie et d' Ar·
cheologie prehistoriques. Compte·rendu de la 4• ses·
sion, Copenhague, 1 86 9 - Copenhague 1875, p. 1 16 - 1 1 7.
3 Cestionariu sau Isvod de lntrebdrile la cari se
cere a se da rlspunsuri In privinţa vechilor aşe�<minte

ce se afli! în deosebitele comune ale Romdniei, 3 p .
(Bibl. Acad. Rom . , M s . 2 2 3 ) .
4 Cesar
Bolliac, Ceramica Daciei, Trompetta Car·
paţilor, XII, 1 874, nr. 1 1 3 7 , p. I.
5 Ctsar Bolliac, Ceramicd, ibidem, X , 1 872, nr. 965,
P· II.
8 Ibidem, XIV, 1 876, nr. 1 25 5 , p. I.
7 Ibidem.
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2

în 1916, baze ştiinţifice săpăturilor de pe Piscul Cornişorului, în apropiere de
Sălcuta
'Î 1•
n cadrul cercetărilor de amploare, conduse de Muzeul naţional de antichităţi,
Andrieşescu ajunge în 1 92 1 la Vădastra. Cîteva resturi arheologice găsite pe sol
i,au permis să întrevadă importanţa aşezărilor de pe Măgura Cetate şi Măgura
Fetelor. Vasile Pârvan a introdus în planul de săpături al Muzeului noi cercetări
la Vădastra, de comun acord cu Ion Andrieşescu. În 1926, Vasile Christescu a
reluat săpăturile 2 întrerupte mai mult de o jumătate de secol, descoperind la
Măgura Fetelor o ceramică splendid ornamentată, cu decorul rezultat prin
crestare.
Peste cîţiva ani, Al. Meunier a făcut o << săpătură >) neautorizată la Măgura
Fetelor, aducînd pentru colecţia doctorului G. Severeanu materialul găsit. Datorită
unor informaţii de caracter stratigrafic, alţi cercetători, Ion Nestor şi Dinu Rosetti,
au putut bănui un strat mai vechi, caracterizat prin ceramica plisată 3, deopotrivă
cunoscută de Christescu şi :N1eunier. Cum săpăturile acestora erau lipsite de orice
precizare stratigrafică, după îndemnul profesorului Nestor, cu ajutorul Institu,
tului de arheologie olteană şi al colecţionarului romanaţean Gh. Georgescu,
D. Berciu întreprinde în toamna anului 1 934 << săpături de verificare >) 4 pe amîn,
două Măgurile. Prin aceste săpături, straturile de cultură nefiind determinate atît
după observaţiile de pe teren, ci mai mult după simţ şi cele ce se ştiau, se impunea,
pentru precizări, o altă săpătură. În 1 946, Muzeul hotărăşte reluarea săpăturilor,
pe care mi le încredinţează. Continuate în 1 948, cu toate rezultatele pozitive
o bţinute, au fost din nou întrerupte şi reluate abia în 1 956.
La 1 4 km NNV de Corabia, pe valea Obîrşiei şi pe panta dintre terasa de
la 50 m şi cea de la 90 m se află, în plină stepă, Vădastra. În partea de vest a
satului, la 82,5 m altitudine, pe terasa numită de localnici << Dealul Cişmelei >)
se înalţă, alături de alte măguri, cu cea 1 ,40 m deasupra terenului înconjurător,
M ăgura Fetelor. E a pare a fi. o măgură naturală modificată ca formă, foarte pro,
ba bil, de om, prin teşiri treptate şi nivelări continui. Astăzi are forma aproape
rotundă, cu diametru! N,S de 54,50 m şi E,V de 50,50 m. Fiind un punct
mai înaintat al terasei, 1v1ăgura a servit ca aşezare, în decursul vremii, din paleo,
litic pînă astăzi.
Săpăturile din 1 946 şi 1 948 au urmărit, în primul rînd , determinarea stra,
tigrafiei. Alegerea suprafeţelor săpate s'a făcut în funcţie de vechile săpături. Stra,
tigrafia prezentată după săpăturile din 1 926 (Christescu) şi 1 934 (Berciu) în mod
cu totul deosebit 6 impunea, pentru confruntare, dezvelirea în parte a săpăturilor
respective.
.
.
În linii mari, după săpăturile din 1 946 şi 1 948, stratigrafia aşezărilor de pe
Măgura Fetelor se prezintă astfel : deasupra pămîntului viu se află stratul paleo,
litic, despărţit printr,un strat intermediar de stratul neolitic Vădastra 1, suprapus
de stratul Vădastra I I şi de stratul Sălcuţa. În acest strat sînt infiltraţii
ce aparţin altor culturi mai noi (Coţofeni, Glina I I I, Hallstatt), toate la un loc
1 Cf. Vasile Pârvan, Probleme de Archeologie în
România. Retipărire din <<Transilvania», Sibiiu, 192 1 , p . 6.
2 Les stations prehistoriques de Vădastra, în Dacia,
I I I - IV, 1 92 7 - 1 932, p. 167.
3 Ion Nestor, Der Stand der Vorgeschichts{orschung
in Rumănien (22. Bericht der riimisch·germanischen
Kommission, Frankfurt/M., 1 933), p. 57, pl. V, 1,2,7 ;
Dinu V. Rosetti, Săpdturile de la Vidra, în PMMB, 1 ,
1 934, p. 5 2 .

' D. Berciu, Colecţia d e Antichităţi<< Gh. G�orgescu )),
Caracal, 1 937, p. IV şi 1 .
5 Christescu a socotit Măgura Fetelor « necropolă
de incineraţie» {op. cit., p. 167). Berciu n·a deosebit
stratul paleolitic şi intermediar ; în schimb, a « creat»
stratul Coţofeni (la 2 m adîncime), suprapus de
stratul Glina III (cf. lnsemnări arheologice, Bucureşti,
1 94 1 , p. 6 - 7). Aceste straturi nu se găsesc la Măgura
Fetelor.
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SĂPĂTURi ARHEOLOGiCE LA VĂDASTHA

cu elemente medievale şi moderne. O stratigrafie mai amănunţită e posibilă
numai prin extinderea săpăturilor pe Măgură şi terasă.
O dată stratigrafia lămurită, trebuiau rezolvate problemele pentru care
datele erau insuficiente sau lipseau : formarea Măgurii, fauna paleolitică, locuinţe,
morminte, legături cu triburile învecinate ş.a. Pentru aceasta, în 1 956 am delimitat
şi trasat în continuare, la nord de săpăturile 1 946 şi est de săpăturile 1 948, o supra,
faţă cu lungimea maximă de 29, 1 0 m şi lăţimea de 4 m. Pentru completarea obser,
vaţiilor asupra terenului, am efectuat, în partea de sud şi de nord a săpăturii, cîte
un sondaj (I şi II) şi, în afara ei, altul (III). Ridicarea topografică a Dealului Cişmelei
cu porţiunile săpate în cei trei ani (pl. I) se datoreşte inginerului Silviu Comă,
nescu. Cercetarea solurilor aparţine profesorului Em. Protopopescu,Pache. Î nce,
pute la 3 iulie, săpăturile s'au încheiat la 25 noiembrie 1 956 1 •
Din felul cum se prezintă profilul săpăturii (pl. I l / 1 ), solul împreună cu
subsolul său e mult mai gros în partea centrală a Măgurii decît cel normal pe
terenurile înconjurătoare, pe cînd în partea de nord e mai subţire. În sondajul
de la sud, apare la 3,50 m un nisip de dună, la început de culoare ruginie închis
ce trece la ruginie,roşcat deschis. Î n sondajul de la nord se întîlneşte de la 2,20 m
un strat de pămînt aproape alb, din cauza calcarului depus sub formă de concre,
ţiuni mari şi alungite spre adînc, pe grosime de 0,40-0,50 m ; concreţiunile devin
în jos mai mărunte şi aproape dispar la 3 m, urmînd un nisip loessoid cu vine albe
slab colorate ruginiu. Î n această parte, pînă la bază, n,a apărut nisipul roşcat
de dune. E foarte probabil - conchide prof. Protopopescu,Pache - că duna
provine dintr,un depozit de nisip depus pe terasele Oltului sau Dunării, care
sub acţiunea vînturilor a fost modificată apoi de văi cu direcţia VNV-ESE.
Nisipul de dune a fost acoperit de un prim strat loessian - pămîntul viu galben cu nuanţă roz, gros de cea O, 70 m. Î ntre nisip şi pămîntul viu se află o
trecere gradată de nisipuri din ce în ce mai fine. Consolidarea terenului prin vege,
taţie de stepă şi silvo,stepă 2 a permis cioplitorilor de silex paleolitici să se aşeze
pe Dealul Cişmelei.
Stratul paleolitic, aflat între 2,90 şi 1 ,90 m adîncime, se prezintă ca un loess
alterat de culoare galbenă deschis murdară, cu vinişoare şi concreţiuni calcaroase.
Î n unele probe se constată prezenţa unor fragmente microscopice de cărbune şi
particule albe, asemănătoare celor de cenuşă în amestec cu nisipul, praful şi puţină
argilă. Gros de 0,60--0,25 m, stratul se subţiază treptat spre nord, adică spre valea
Obîrşiei, ajungînd pe coasta văii să se împreune şi să se confunde cu stratul
intermediar. Subţierea indică atît o locuire mai puţin intensă, cît şi o erodare prin
apele de ploi scurse pe pantă. Ca în tot cuprinsul săpăturii, numeroase ganguri
de rozătoare şi găurele de rîme străbat · pămîntul în toate direcţiile. În crotovine
se întîlnesc amestecate, pînă adînc în pămîntul viu, tot felul de resturi arheologice.
Conţinutul cultural al stratului paleolitic e reprezentat prin unelte de silex
şi prin faună. Silexurile, în majoritate calcedonii, provin din platforma prebal,
canică, aduse de om sau de ape. Şi, mai tîrziu, neoliticii cunosc aceleaşi surse de
aprovizionare cu silex.
Unelte înt�egi şi fragmentare (vîrfuri, rîcîitoare, răzuitoare, lame) s,au găsit
puţine : abia 2 % . Restul silexurilor sînt aşchii neprelucrate şi mai ales deşeuri.
1 La săpături a asistat pentru practică, o lună,
studenta Elisa beta Năucu de la facultatea de Istorie
din Bucureşti.

2 Indicată şi de gasteropodele găsite : Cepaea vin 
dobonensis Pfeiff., Jaminia tridens Mi.ill. , Vitrea sp.
E posibil, afirmă prof. AL V. Grossu, ca elementele
de stepă (Helicella striata Mi.ill.) să fie aduse de vînt.

www.cimec.ro

64

4

COR N ELIU MATEESCtJ

Dintre uneltele deosebite prin formă şi patină, reproducem un vîrf de mînă şi
două răzuitoare.
Vîrful reprezintă tradiţia mousteriană. Cioplit din jasp castaniu, cu patină
albă,gălbuie,castanie puţin feruginoasă, are marginile laterale fin retuşate (fig. 1/1 ) 1•
Un răzuitor, căruia îi lipseşte partea cu planul de lovire, putea fi mai solid
înmănuşat. Lucrat din jasp castaniu are patină asemănătoare cu vîrful, dar păs,
trează pe faţa superioară res,
turi din cortex (fig. 1/2 ). Celă,
lalt răzuitor este aproape plat.
Faţa superioară e un rest din
zona de trecere de la calcarul
cretacic la concretiunea de silex ;
fata
' inferioară este chiar silexul
- calcedonie cu patină de cu,
loare galbenă,limonie (fig. 1/3).
Impreună cu silexul s,a
prelucrat şi cuarţitul. Mai multe
deşeuri provin din şisturile
cristaline.
În comparaţie cu mulţi,
mea silexurilor, fauna e săracă.
Fragmentele de oase găsite au
fost determinate de prof. Va,
sile Gheţie. Unele sînt de cerb
(Cervus sp. ) ; altele, de rume,
�
�
gător mic (mai mic decît oaia
�
1
sau capra), indică un animal de
1
fugă,
neputînd fi atribuite unuia
1
,,, _ _ _ _
dintre
animalele de astăzi. O
lr _
falangă aparţinea, probabil, unui
3
2
Canis lupus de talie mare,
Fig. 1 . - 1 , vîrf de mînă din jasp ; 2, răzui tor din jasp ;
dar delicat.
3, răzuitor din calcedonie (toate din stratul paleolitic) .
Cîteva resturi de valve
sînt de la scoici (Unio crassus batav us Matan et Rachet) aduse, cum se pare',
din balta sau pîrăul Obîrşiei pentru hrană.
Gasteropodele, destul de numeroase, sînt specii de silvo,stepă şi stepă :
Cepaea vi ndobonensis Pfeiff. , Zebrina detrita Miill., ]aminia tridens Miill., Heli,
cella striata Miill.
În lipsa unei faune concludente, silexurile de pe Măgura Fetelor pun, prin
caracterul complexului din care fac parte, problema unui aurignacian mijlociu-'
prelungit.
·

/

Stratul paleolitic e suprapus de alt strat, i ntermediar, lipsit de resturi arheo,
logice (în afara celor pătrunse pe gangurile rozătoarelor), cu pămînt mai închis
la culoare ce conţine şi separaţiuni pulverulente (eflorescenţe) calcaroase ; gros de
0,40-0, 1 5 m, s,a format într,un climat mai uscat, cu veniri de prafuri eoliene în
cantităţi mai mari. Între gasteropode - specii de stepă şi silvo,stepă- predomină
]aminia tridens Miill. şi Helicella striata Miill.
1

Desenele se datoresc maestrului Dionisie Pecurariu.
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1
Fig. 2 . - 1 , vas cu decor format din e>meluri fine şi patru proemin e nţe ; 2 , fragment cu decor caractensttc
culturii Boi an, fa za Rolintineanu ; 3, fr a g ment cu decor caracteristic culturii Cri ş - S ta r<'evo (t o a te Jin str a tul
neolitic VăJastra

1) ;

1

Fig. 3 .
1 , frag
ment de figurinii
masculină din stratul
Vădastra 1 ; 2, frag
ment de figurină din
stratul Vădastra I l ,
a cărei ornan1enta·
ţie re p re z i ntă fota.
5.

L
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După această întrerupere de locuire au urmat, pe Măgura Fetelor, noi
depuneri cu caracter loessian : pămîntul straturilor neolitice.
Stratul Vădastra 1 are culoare cenusie deschis, datorită unei cantităti de
cenuşă, şi fragmente microscopice de cărbu;"e. În acest strat, gros de 0,40-0, iS m,
se deosebesc două părţi : una inferioară mai compactă, cu slabă nuanţă înspre
ruginiu şi alta superioară mai afînată. Prof. Protopopescu�Pache explică această
deosebire printr�o diferenţiere de climat. După depunerea stratului intermediar
a urmat un timp mai umed cu vegetaţie mai bogată, poate chiar lemnoasă, în care
s ..a putut forma un sol mai compact cu început de manifestare a unui strat brun,
colorat slab prin hidroxizi de fier. Cîteva exemplare de E uomp halia strigella Drap . ,
c u dimensiuni mai mari faţă d e cele actuale, arată ş i ele o mai mare umiditate.
După acest timp umed a urmat un timp mai secetos, printr�o nuanţare a clima ..
tului spre caracterul stepic, timp în care s�a depus partea superioară mai afînată
a stratului.
In colţul de sud�est, săpăturile au prins, în parte, groapa unui bordei, aproape
rectangular, tăiat de o groapă mai nouă, Vădastra II (pl. II/2). Săpat, aproxi�
mativ jumătate în pămînt, restul bordeiului cu acoperişul se ridica deasupra solului.
Acest fel de construcţie se potrivea climei şi era la îndemîna omului, datorită
materialelor de origine vegetală, aflate din abundenţă aici.
Ceramica e în cantitate mare şi numai în stare fragmentară. Se deosebesc
fragmente din pastă comună, adeseori cu pleavă, alături de altele din pastă fină,
bine arse, de culoare neagră cenuşie şi, foarte puţine, de culoare castanie. Supra ..
faţa exterioară a vaselor, mai rar şi cea interioară, e acoperită total sau în parte
cu slipp frumos lustruit la vasele din pastă fină.
Formele mai des întîlnite se reduc la vase bitronconice şi străchini din pastă
comună ; vase bitronconice cu gîtul mai mult sau mai puţin înalt, cu patru proe ..
minenţe pe rotund, castroane, vase cu picior tronconic, ceşti şi cupe din pastă
fină - toate, cu diferite variante şi dimensiuni. În cîteva cazuri, străpungerea
proeminenţelor de pe rotund presupune toarta.
Aproape întreaga ceramică e ornamentată. Motivele ornamentale cele mai
simple, caracteristice vaselor din pastă comună, sînt formate din adîncituri ovale
şi din benzi înguste, verticale. Vasele cu pastă bună au decorul cel mai frecvent
format din caneluri fine, prezentînd o mai mare varietate la Vădastra decît la Vinca.
Canelurile acoperă partea superioară a vasului pe care sînt dispuse orizontal, ver�
tical, sau în diferite combinaţii cu spirale (fig. 2/1 ) şi fascii înclinate. Ornamentele
formate din benzi cu puncte înţepate, umplute cu alb, sînt mai puţin numeroase.
Mai multe fragmente au elemente decorative întîlnite pe vase din alte culturi :
Criş�Starcevo (fig. 2/3) 1 şi Boian (fig. 2/ i ) 2• Motivele ornamentale, rezultate prin
crestare şi încrustate cu alb, ce fac stilistic trecere de la Vădastra I la Vădastra
II, apar foarte rar. Într�o mică măsură s�a întrebuinţat, la ornamentare, culoarea
roşie crudă şi, foarte rar, lenmul.
Plastica e puţin documentată. O figurină masculină, fragmentară, realist
modelată dar cu exagerată steatopigie (fig. 3/1), ceea ce o deosebeşte în parte de
altă figurină masculină de la Cruşovu 3, s�a găsit în pămîntul azvîrlit din vechile
săpături - Christescu sau Berciu.
1 Draga Arandjelovic-Gara�anin, Starle11alka Kul·
tura, Ljubljana, 1 95 4 , pl. VII/27.
9 Eugen
Comşa, Stadiul cercetărilor despre 11iaţa

oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian,
SCIV, VI, 1 95 5 , nr. 1 - 2, fig. 9, 5 .
3 Corneliu N . Mateescu,
Săpături arheologice la
Cruşo11u, în Materiale, III, p. 106, fig. 4.
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În comparaţie cu lutul au fost prelucrate mai puţin silexul, piatra şi osul.
Uneltele de silex (rîcîitoare, răzuitoare, lame) nu reflectă o tehnică prea îngrijită.
Un percutor de cuarţ filonian alb,slab opalescent (fig. 4/ 1 ) provine din şisturile
cristaline.
2

1
1

1

�

4

3

2
o

Fig. 4 . - 1 , percutor din cuart filonian ; 2, dăltită din coastă de bou ; 3. dublu răzuitor din calcedonie ;
4, toporaş din dolomit ; 5, fusaiolă de lut ; 6, fragment de unealtă din os ; 7, dăltiţă din piatră şlefuită
( 1 - 2, stratul Vădastra I ; 3 - 6, stratul Vădastra II ; 7, stratul Sălcuţa).

Dintre toporaşele de piatră şlefuită, unul pare dintr'o rocă eruptivă, moale,
aproape albă, ce se află în munţii Olteniei, la vest de Jiu şi în Banat.
Între uneltele de os, o dăltiţă din coastă de bou (fig. 4/2) a putut servi, desigur,
la ornamentarea vaselor de lut.
www.cimec.ro
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Resturile de rîşniţe, pleava şi oasele de animale indică principalele ocupaţii
ale neoliticilor de pe Dealul Cişmelei : cultivarea plantelor şi creşterea vitelor.
Oasele de bovine provin de la animale de talie mică şi mare, tinere şi bătrîne. Un
metatars de porc aparţine - după precizarea profesorului Gheţie - unui individ
enorm, foarte înalt în picioare. Mai multe oase sînt de la cîini de talie mare.
Cîteva oase fragmentare de cerb şi vertebre de peşte denotă şi alte ocupaţii :
vînătoarea şi pescuitul.
Resturi de broască ţestoasă de uscat (probabil Testudo Hermanni Cimel)
pot fi de la broaştele folosite şi ca leac împotriva unor boli 1 .
Stratul Vădastra 1 e suprapus, aproape fără vreo întrerupere sensibilă, de
stratul Vădastra II, cu pămînt cenuşiu închis cu puţin humus şi multă cenuşă
şi cu structură glomerulară ; în grosime de 0,75-0,48 m, poate avea două sau mai
multe niveluri, ce nu s�au putut deosebi pînă acum.
În partea de sud�vest a suprafeţei săpate (pl. 11/2), la 1 , 20 m adîncime s�a găsit
o vatră ; de formă ovală, uşor bombată la mijloc, are marginile distruse din vechime.
Construită deasupra unor gropi mai vechi se afla, probabil, sub frunzarul unei
locuinţe din apropiere.
Materialul arheologic provine din strat şi, mai ales, din gropi. Rotunde
sau ovale, cu diametre ce ajung uneori 3,50 m şi adîncimi de 1 ,50 m, apar mai
numeroase în sectorul de sud al săpăturii.
Ceramica deţine, prin cantitate şi concepţie decorativă, primul loc. Lucrată
dintr�o pastă cu argilă marnoasă�nisipoasă, nisip grosolan şi pietricele cuarţoase
adăugate poate ca să împiedice deformarea în timpul lucrului, e arsă - după
expertiza profesorului Şt. C<mtuniaii - la temperaturi de cea 400°C şi are, în
general, culoare neagră�cenuşie cu diferite nuanţe.
Multe forme se pot socoti variante apropiate sau îndepărtate ale formelor
de vase din stratul anterior ; altele, puţine la număr, sînt noi.
Cu mici excepţii (fig. 5/1), vasele au pe suprafaţa exterioară, mai rar pe cea
interioară, motive ornamentale rezultate prin crestare -- tehnică de sculptură
plană întrebuinţată pînă astăzi numai la ornarea lemnului. Decorul e format din
romburi sau hexagoane (fig . 5/2), meandriei şi spirale. Combinaţiile acestor motive,
lustrui, incrustaţia cu alb şi culoarea roşie crudă dau un efect ornamental cu
totul deosebit. Prin concepţie, ornamentele de pe ceramică rămîn cea mai înaltă
manifestare artistică a vremii.
Ca şi ceramica, plastica e bine reprezentată. Figurinele găsite sînt toate
antropomorfe şi, cele mai multe, fragmentare. Unele, de mici dimensiuni, n--au
ornamente ; altele, ornamentate, au combinaţii de motive ce simbolizează portul
(fig. 3/2). Cercetînd elementele de port, etnograful Fl. Bobu Florescu conchide
că ornamentaţia figurinei reprezintă fota. Cîteva fragmente aparţin unor figurine
de proporţii mai mari (cea 0,30 m înălţime), cu pieptul totdeauna frumos
împodobit.
Din lut sînt, de asemenea, fusaiolele (fi g . 4/5) şi greutăţile întrebuinţate
la războiul de tesut.
La cea 1 , 2 S m ENE de vatră, s�au descoperit resturi din pereţii unui cuptor 
simplă groapă - de ars ceramica. După reconstituirea făcută împreună cu etno·
graful Florescu, groapa era săpată pînă la O, 70-0,80 m adîncime ; de formă
1 Cf. Mihai Băcesco, Contri butions a la faune de.<
reptiles de Dobrogea, extrait des Annales scientifiques

de I'Uni ••ersite de ]assy, XIX, fasc. 1 - 4, 1 934, p. 3 1 8.
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aproape rotundă, avea diametru! maxim de 0,75 m (pl. Il/2). Vatra, ca şi pereţii,
era din însuşi lutul săpat. După ce a fost supus mai multă vreme intemperiilor,
cuptorul a fost distrus prin nivelări ulterioare. Cărbunii găsiţi arată că lemnele
arse erau de esenţă tarc : cîţiva, determinaţi la Institutul de cercetări şi experi-
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Fig. 5 .

·--

1 , vas fără decor ; 2, git de v•� s ornamentat ; pe buză culoare roşie crudă

·

(ambele din stratul Vădastra II).

mentări pentru industria lemnului, prin grija inginerului Gh. Pană sînt de stejar
(Quercus sp. )
Faţă de timpurile trecute, la \-::ădastra, acum se dă mai multă atenţie prelu�
crării silexului, pietrei şi osului. Intre uneltele de silex, un dublu răzuitor
(fig. 4/3), cioplit îngrijit dintr�o calcedonie cafenie deschis de bună calitate, cu
variaţie de culori de tipul agatelor, are pete cenuşii deschise şi cenuşii�albăstrui.
Două toporaşe de piatră, primul din rocă argiloasă�şistoasă ce se află în
regiunea Tg. Jiu-Novaci, celălalt din dolomit cenuşiu deschis, cu p�ţţ albe de
diferite forme (fig. 4/4), sînt frumos şlefuite.
.

.

·
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Osul a fost prelucrat din belşug, pentru unelte şi podoabe. Multe dăltiţe
şi sule au servit la ornamentarea ceramicii ; acele şi un fragment de unealtă cu
formă întîlnită pentru prima dată la noi (fig. 4/6) pot fi puse în legătură cu
împletitul şi confecţionarea veşmintelor. Un suvac dintr'o ulna de rumegător
(fig. 6/1 ) e identic celor întrebuinţate astăzi, în cîteva sate din nordul Moldovei
Şl Bucovina, la îngurzitul opincilor 1 •
Între podoabe pot fi menţionate un inel din tibie de cerb (fig. 6/2) şi mai
mulţi dinţi, purtaţi la gît
sau la urechi.
Ocupaţiile principale
au rămas tot cele vechi.
Mulţimea oaselor de ani,
male selecţiona te arată creş,
terea vitelor pe primul
plan. Cîteva oase de bo,
vine sînt de la indivizi de
talie enormă. Împreună cu
ele s,au găsit, în ordine
numerică, oase de oaie,
porc, capră, cîine. Şi, ca
noutate, semnalăm pentru
prima dată în mediul neo,
litic de la noi dovada exis,
tenţei calului : falanga a
treia de la piciorul anterior.
După prof. Gheţie, aceasta
aparţinea unui cal mic şi
1
3
1
îndesat, dar nu iute, folo,
1
sit la călărie.
1
Condiţiile biogeogra,
fice (mediu de silvo,stepă,
2
baltă, apă curgătoare) au
favorizat vînătoarea şi pes,
Fig 6.
l, suvac din ulna de rumegător ; 2, inel de os ; 3, ac de
cuitul. Cele' mai multe oase
cupru ( l - 2, stratul Vădastra II ; 3, stratul Sălcuţa).
de animale sălbatice sînt
de cerb, capră şi vulpe. De la scoicile şi peştii consumaţi în aşezare, s'au găsit
mai multe resturi.
O bucăţică de cupru e un indiciu că la Vădastra începe să fie cunoscut
metalul.

I
O

13 .
.

1

.

-

Deasupra stratului Vădastra II se află stratul Sălcuţa - ultimul strat arheo,
logic documentat pînă acum la Măgura Fetelor - cu pămînt cenuşiu,negricios
glomerular caracterizat pe întreaga grosime de 0,75-0,55 m printr'o cantitate
mai mare de humus. Partea de cea 0,25 m de deasupra stratului e de culoare mai
deschisă, cu nuanţă mai gălbuie, probabil, stratul de depunere post Sălcuţa con,
tinuat pînă în timpurile actuale şi acoperit la rîndul său de solul vegetal arat.
Acest material post Sălcuţa e prezent numai în porţiunea de culme a Măgurii
1 Cf. F l o r

ea

Bcbu Flon:şcu, Opincile la romîni, Bucureşti, 1 95 7 , p . 4 1 şi fig. 8 7 .
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şi se observă pînă acolo unde panta de lăsare înspre apa Obîrşiei devine sensibilă ,
după care dispare prin acţiunea de erodare 1 prin scurgerea apelor.
Materialul arheologic din stratul Sălcuţa, în comparaţie cu straturile ante,
rerioare, e sărăcăcios şi mai puţin reprezentativ. Cerarnica este lucrată dintr'o
pastă mai puţin îngrijită, cu nisip grosolan, mici pietricele, uneori pleavă, şi
dintr'o pastă bună, cu nisip mărunt şi mica fin ă. Vasele, arse la ternperaturi joase,
au, în general, culoare neagră,cenuşie. Ca forme caracteristice se întîlnesc străchini
cu buza îngroşată în interior şi ceşti cu tortiţă. Motive ornamentale, cunoscute
sub numele de << paranteze >> decorează vasele de la umăr în jos ; alteori, motivele
pictate cu grafit pe fond lustruit, împodobesc interiorul cît şi exteriorul stră,
chinilor.
Figurinele sînt comune, fără nimic deosebit : una cu steatopigie exagerată ;
alta rnodelată cu neîndernînare.
Între uneltele de silex, cîteva răzuitoare de calcedonie, fără a se putea corn,
para cu exemplarele din aşezările gurnelniţene, se deosebesc totuşi prin execuţie
îngrijită. La fel, se deosebesc toporaşele de piatră şlefuită şi o dăltiţă (fig. 4/7) dintr,un
material analog liditei (piatră întrebuinţată pentru încercarea aurului), aflat în
şisturile din regiunea Petroşani.
Mai multe suie de os, cu vîrful ascuţit, sînt bine lustruite din cauza între,
buinţării îndelungate. Una, de mici dimensiuni, e lucrată din tibie de rumegător.
Un ac de cupru (fig. 6/3) are forma cunoscută mai de mult, prin săpăturile
din dreapta Dunării 2•
Resturile de tîşniţe, pleava şi oasele de animale domestice (bovine, ovine,
caprine, porcine) indică aceleaşi ocupaţii principale şi pentru noii locuitori de pe
Dealul Cişrnelei. Puţinele oase de animale sălbatice şi lipsa armelor din săpături
arată vînătoarea pe ultimul plan.
Nivelarea Măgurii Fetelor, mai ales după săpăturile din 1 926, a împrăştiat
materialul arheologic. Astfel, s'au întîlnit amestecate cîteva cioburi Coţofeni şi
foarte puţine medievale.
Un bordei şi un cuptor de ars oale (pl. I I) sînt din timpuri mai noi. Bordeiul
fost
tăiat de săpături în partea de vest. După adîncimea gropii (1 ,50 rn), aproxi,
a
rnativ jumătate din bordei se înălţa deasupra solului.
În colţul de sud,vest al încăperii dezvelite, s'a găsit cuptorul şi vatra pe care
se afl a un cuţit de fier (fig. 7). În partea de nord, o groapă, probabil de bucate,
a fost astupată la gură cu un ţest aproape plat.
Fragmentele terarnice datează bordeiul - pînă la completa lui săpare în sec. XVII-XVIII. La mică dist�nţă de bordei, o monedă, denumită poltura,
bătută pentru Transilvania sub Iosif I, în 1 708, la Sibiu. După cercetările nurnis,
rnatului Octavian Iliescu asemenea rnonede apar foarte rar dincoace de Carpaţi.
Spre mijlocul săpăturii, la est, imediat sub stratul arat, au apărut resturile
din partea de jos a cuptorului de ars oale. Deşi lipsesc dovezile pentru datare,
se poate pune în legătură cu bordeiul sau cu alte bordeie de pe Dealul Cişrnelei
apropiate ca timp. Mai greu de explicat rămîne deocamdată un fragment de
1 Ca probă, în sondajul III făcut sub nivelul con
creţiunilor calcaroase mari din sondajul II s a întîlnit,
sub solul foarte sul-ţire de culoare închisă, un depozit
de culoare galbenă cu vine slab ruginii, format
dintr-un nisip fin loessoid ce conţine în primii 0,60
m numeroase concreţiuni mărunte şi mai mari, împre-

ună cu diferite fragmente ceramice. De la 0,60 m
în jos s-au găsit numai concreţiuni mici şi cîteva
cioburi venite, probabil, pe ganguri.
a V. Mikov, McllUIIama npu c. Cyllmanb, Sofia,
1 926, fig. 4 9a,
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Dolium sp. din umplutura cuptorului, determinat de prof. Grossu. Asemenea

moluşte trăiesc numai în mări cu salinitate mare.

Săpăturile efectuate în 1 956 au adus noi contribuţii în problemele vechi
ŞI au permis, datorită metodelor aplicate, înregistrarea unor noi observaţii.
Condiţiile biogeografice au favorizat dezvoltarea aşezărilor de pe Dealul
Cişmelei, iar Măgura Fetelor, punct mai înaintat al terasei şi, probabil, post de
observaţie, a servit la aşezări din paleolitic pînă astăzi.
Pe măsura extinderii săpăturilor, concluziile desprinse trebuie coroborate
cu concluziile cercetărilor efectuate într�o regiune mai întinsă, aceleaşi populaţii
trăind la Dunărea mijlocie, de o parte şi de alta.
Lipsa unui complex paleolitic concludent şi, mai ales, lipsa unor săpături
din valea Dunării îngreunează cercetarea originilor paleoliticului de la Vădastra
care trebuie căutate - după cum îr.dreaptă materialul găsit - în vest şi nord�

r - - -

Fig.

7. -

Cuţit

de fier.

vest. Aceleaşi lipsuri împiedică, deocamdată, cercetarea legăturilor cu sudul şi
nordul. Săpăturile recente conduse de C. S. Nicolăescu-Plopşor în peşteri car�
patine, poate vor aduce noi contributii.
Rădăcinile culturii Vădastra, dezv�ltată ca şi cultura Vinca pe baze mai vechi
Criş�Starcevo, încep a fi. cunoscute prin săpăturile de la Vădastra unde s�au des�
coperit elemente de tip Criş şi Boian. Săpăt�rile din ţările vecine contribuie, prin
observaţiile stratigrafi.ce de la Zarkovo 1 şi Oszentivan 2, la urmărirea procesului
genezei şi dezvoltării culturilor neolitice de la Dunărea mijlocie. Analiza rocelor
din care au fost lucrate uneltele si cercetarea oaselor de animale domestice sînt
tot atîtea contributii la cunoast�rea îndeletnicirilor locuitorilor de pe Dealul
Cişmelei şi legături Îor pe care l� �au avut cu triburile învecinate.
Cultura Sălcuţa, la Vădastra, aparţine unei faze mai înaintate a cărei para�
lelizare e prematură înainte de cunoaşterea stratigrafi.ei aşezării eponime de pe
Piscul Cornişorului, iar din dreapta Duriării, înainte de cunoaşterea stratigrafi.ei
ultimelor săpături făcute de bulgari.
Celelalte culturi slab reprezentate prin elementele apărute în săpături şi,
mai mult, semnalate în urma lucrărilor în legătură cu diferite construcţii a căror
oprire, măcar acum, se impune, vor putea fi. urmărite în dezvoltarea lor, la Vădastra,
numai prin extinderea săpăturilor.
COR N E L I U
1 Dr.
M i lutin V. Garas�nin
Draga Gara anin
Heo;IUmcKo HaceAbe y JKap/(oBy, I/o,:e6au omucaK U:J
Cmapu11apa,
serie nouă, V9l· Hl - . IV, Beograd,

1 9 5 2 - 1 95 3 , p. 107 -- 1 1 2 .

N . M A TEESCU

2 Banner )anus şi Parduc: Mihaly, Ujubb udutok
dei-Magyarorszag Ujabb-Kiikordhoz, in AE seria I I I ,

V l l - VI I I - I X . 1 948, p . 2 3 - 30 .
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APXEOJIOI'J1qECKI1E PACKOTIKI1 B B3.II.ACTPE
KPATKOE CO.UEP)I(AHI1E

ApxeOJIOrHY:ecime pacKonKH B B3)..{acTpe Hat.IaJIHCb B 18 71 r . B nyHKTe M3rypa-qeTaTe .
TipoH3Be)..{eHHhie B 1 926 H 1 934 rr. pacKonKH B M3rype-<t>crenop He pa3pemHJIH crpaTHrpactm
t.IeCKHX BOIIpOCOB . TI03TOMY MCCJIC)..{OBaHHH B0306HOBHJIH B 1 946 H 3aTeM npO)..{ OJI>Ka.JIM B 1 948
H 1 956 rr.
B o6ll.IMX t.IepTax crpaTMrpacpMH noceneHMH M3rypa-<t>eTeJiop npe)..{cTaBJIHCTCH CJICAYIOIIIHM
o6pa30M : Hai--{ MaTepMKOM HaXO)..{MTCH na/leO/IUtteCKUU CIIOU, nepeKpb!TbiH npoMe:HCymottHblM C/IOeM,
Ha.u KOTOpbiM pacnonomeHbi Heo/lumuttecKue C/IOU B:JiJacmpa I , B:JiJacmpa I I M C:JIIKYfla . B c no c
C3nKyQa HaXOAHTCH MHcpMJibTpaQHM ApyrMx 6onee HOBhiX KYJibTYP PacKOIIKM 1 956 r. npOJIMJIM HOBbiH CBeT Ha BOIIpOC O TCKTOHMKC M3rypbl M KJIMMaTe . 06ora
TUJiaCb naneomnut.IecKaH cpayHa M MHBeHTapb OPYAMH . TipoMcxom)..{eHMe KYJibTYPhi B::>)..{ acrpa
Ha4HHaeT npoHCHHTbCH no Mepe pacmMpeHMfl pacKonoK 6naro)..{apH 3JieMeHTaM KpMw-CTapqeso
H EoHH ; pa:mMTMe KYJibTYPhi B3)..{acrpa TecHo CBH3aHo c o6nacTHMM, pacnonomeHHhiMM Ha 3ana)..{e
U 10re . qTO KacaeTCfl 3aHHTMH >KHTeJieH, TO MHTepeCHbie 3aKJil04eHMH MO>KHO BbiBeCTM H3 MCCJIC)-.{0BaHMH Kocreii >KHBOTHhiX ( ceneKQMOHMposaHHhiH poraThiH CKOT, orpOMHhie CBUHbH B B3)..{acrpe I ,
ocTaHKM I<OHH B B3)..{acrpe I I ) .
ApxeonorMY:eCKMH MaTepMa.ri )..{aeT B03MO>KHOCTb nyqwe 03HaKOMMTbCH c KY JibTypoii C3JIKyQa
11 .upyrHMH KYJibTypaMH, npeJICTaBJieHHhiMH HHcpHJibTpaQMHMH B cnoe C3nKyQa .

OE'b.HCHEHHE Pl1CYHKOB
Ta6mn-1a I. B3oacmpa . .IlHnyn-l.IHIIIMeneii c M3rypa-<t>eTenop. ll.rmu apxeonorHlJeCKHX pacKonoK

1 946,

1 956 rr.
Ta6JIHua I I . B3oacmpa . M3rypa-<t>eTenop. ApxeonornlleCKHe pacKonKH 1956 r. 1 , npocpHJib socro<�Hoii
creHhi j 2, IIJiaH pacKonoK.
PHC. l . - 1 , pyliHOe py6HJIO H3 HIIIMhi; 2, CKpe60I< H3 HIIIMbl j 3, CKpe6oK H3 XaJII.-Ie,[IOHa (sce H3 l!aJieO
JIHTHlJeCKOrO CJIOII).
PHC. 2. - 1 , cocy.u;, yKpaiiieHHbiH TOHKHMH K3HHemopaMH ll lJeThlpbMII HblllYKJIOCTIIMH j 2, 'lepenOK C
opHaMeHTOM, xapaKTeHhiM .n:n11 KYJibTYPhi KpHIII-CTapl!eBo (sce npe.n;MeThi uaii.n;eHhi B ueonHTHlJeCKOM cnoe B3.n;acrpa
I) ; 3, qepenoK c opnaMeHTOM, xapaKTepHhiM .D:JIII !lJa3hi EonHHTHHIIHY KYJibTYPhi Eo11H.
Puc. 3 . - 1 , !lJparMeHT MY>HCI<OH crary3TKH H3 cno11 B3.n;acTpa I ; 2, !lJparMeHT cTaTy3TKH B3.n;acTpa I I ;
yKpaiiieHHe, npe.n:craBJIIIIOII.-Iee co6oii « !lJoTy » (l06Ky pyMhiHCKoii Kpe:TbiiHKH).
PHC. 4. - J , OT60HHHK H3 >HHJibHOrO KBapua ; 2, ,LIOJIOTI.-Ie H3 pe6pa BOJia ; 3, ,[IBOHHOH CKpe6oK H3
Xa.Jl!-le,[IOH3j 4, TOl!OpHK H3 ,ll;OJIOMHTa j 5 , rJIHHIIHOe npiiCJIHI.-Ie ; 6, !lJparMeHT KOCTIIHOrO opy.n;HII j 7, ,[IOJIOTI.-Ie H3
mnu!lJosauuoro KaMHII (1-2, CJioii B3[1acrpa I ; 3-6, cnoii B3.n;acrpa I I ; 7, CJioii C3nKyua).
Puc. 5. - 1 , cocy.� 6e3 yKpaiiieuuii; 2, yKpaiiienuoe ropnbiiiiKO cocy.n:a ; I<pali llpKo-I<pacHoro useTa
(o6a npe.u;MeTa uaii.r�eHbi B cnoe B3.n;acrpa II).
PHC. 6 . - 1 , IIIHJIO H3 6epUOBOH KOCTH >HB3lJHOro; 2, I<OCTIIHOe KOJlbl.-10 ; 3, MeAH311 Hrna ( 1-2, CJIOH
B3.n;acTpa I I ; 3 , CJioii C3JII<YUa) .
Puc. 7. - )l(ene3HhiH HO>H.
1 948 H

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE VĂDASTRA
R E SUM E

Les fouilles archeologiques de Vădastra ont commence en 1 87 1 sur la « Măgura Cetate >>.
fouilles effectuees en 1 926 et en 1 934 sur la « Măgura Fetelor » n'ont pas reussi a elucider
le probleme de la stratigraphie, entre autres. C'est pourquoi elles ont ete reprises en 1 946 et
continuees en 1 948 et 1 956.
Dans ses grandes lignes, la stratigraphie des etablissements de Măgura Fetelor s e presente
comme suit : au-dessus du sol vierge se trouve la couche paleolit hique, que recouvre la couche
intermediaire, suivie par les couches neolithiques de Vădastra I, Vădastra II et Sălcuţa. La couche
Sălcuţa renferme des infiltrations d'autres civilisations plus recentes.
Les fouilles de 1 956 ont apporte de nouvelles contributions au sujet de la tectonique
de la Măgura et de son climat. Les outils et la faune paleolithique se sant enrichis. Les origines
de la civilisation de Vădastra commencent a se dessiner a mesure que les fouilles prennent
d e l'ampleur, grâce a la presence d'elements Criş-Starcevo et Boian ; le developpement d e la
Les
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civilisation de Vădastra se rattache etroitement aux regions de l'Ouest et du Sud. En ce qui con,
cerne les occupations des habitants, d'interessantes conclusions se detachent de l'examen des os
d'animaux (bovides selectionnes, porcs de grande taille, dans Vădastra I ; restes de cheval,
dans Vădastra I l).
Le materiei archeologique permet une connaissance plus approfondie de la civilisation
de Sălcuţa ainsi que des autres civilisations representees par les infiltrations de la couche Sălcuţa.

EXPLICATION DES FIGURES

Planche l. - Vădastra. Dealul Cişmelui avec la « Măgura Fetelor ». Plan des fouilles archeologiques
de 1 946, 1 948 et 1 956.
Planche Il. - Vădastra. Măgura Fetelor. Fouilles archeologiques de 1 956 : 1 , profil de la paroi Est ;
2, plan des fouilles.
Fig. 1 .
1, Coup de poing en jaspe ; 2, racloir en jaspe ; 3, racloir en chalcedoine (provenant tous
de la couche paleolithique).
Fig. 2. - 1, Vase decore de fines cannelures et de quatre proeminences ; 2, fragment a decor carac·
teristique de la civilisation de Criş-Starcevo (provenant tous de la couche neolithique de Vădastra I) ; 3, frag·
ment a decor caracteristique de la periode Boian, phase Bolintineanu ;
Fig. 3 . - 1 , Fragment de figurine masculine de la couche Vădastra 1 ; 2, fragment de figurine de l a
couche Vădastra I l , dont l e decor represente une sorte d e « fotă» (tablier des paysannes roumaines).
Fig. 4. - 1 , Percuteur en quartz filonien ; 2, petit ciseau fait d'une cote de breuf ; 3 , double ra·
cloir {n chalcedoine ; 4, hachette en dolomie ; 5, fusaiole en terre cuite ; 6 , fragment d'ouril en os ; 7, pe tit
ciseau en pierre polie (1 - 2 , trouve dans la couche Vădastra 1 ; 3 - 6 , trouve dans la couche Vădastra I l ;
7, trouve dans la couche Sălcuţa).
Fig. 5. - 1, Vase sans decor ; 2, col de vase decore ; rebord colore en rouge vif (provenant tous les
deux de la couche Vădastra Il).
Fig. 6.
1 , Poin<;on fa it d'un cubitus de ruminant ; 2, anneau en os ; 3 , epingle de cuivre ( 1 - 2
provenant de la couche Vădastra I l ; 3, provenant de la couche Sălcuţa).
Fig. 7 .
Couteau en fer.
-

-

-
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(r. Pleniţa, reg. Craiova)
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VARA anului 1 956 au fost reluate cercetările de la Verbiţa, unde se efec�
tuaseră săpături în 1 95 1 , în cadrul şantierului Verbicioara 1 . Scopul cerce�
tărilor din acest an a fost de a se urmări în primul rînd problemele legate
de stratul cu cultură prefeudală din aşezarea << de la eleşteu >> şi, în al doilea rînd,
de a se obţine noi date asupra stratului cu cultura Criş-Starcevo, în care sînt
săpate gropile prefeudale.
În scopul propus au fost trasate cinci şanţuri,secţiuni (III, IV, V, VI şi
VII), care au fost conexate cu planul săpăturilor anterioare (fig. 1 ). Lungimea
acestor şanţuri a variat între 15 şi 26 m şi lăţimea lor între 1 şi 2 m. Observaţiile
stratigrafice au fost îngreunate şi de data aceasta din cauza distrugerii în mare
parte a stratului superior (prefeudal) de către lucrările necesare alimentării cu
apă a grădinii Gospodăriei colective din Verbiţa, precum şi a altor lucrări mai
vechi şi a şiroirilor de ape care au antrenat materialE> de pe pantă şi le,au ames,
tecat. În special a avut de suferit stratul din sec. I I I-IV e.n., care a fost distrus
complet în multe puncte.
Situaţia stratigrafică de la Verbiţa se prezintă în felul următor : direct pe
pămîntul viu, de culoare galbenă închisă, se află stratul 1, care conţine materiale
caracteristice culturii Criş,Starievo. Tranziţia între pămîntul viu şi stratul 1
se face pe nesimţite. În interiorul stratului 1 au fost delimitate două niveluri
(nivelul 1 şi nivelul I I). Nivelul 1 (nivelul inferior) este caracterizat prin
tipul de locuinţă,bordei şi prin numeroase gropi, pe cînd în nivelul 1 b apare
locuinţa de suprafaţă. În nivelul 1 din şanţul IV (inclusiv caseta IV a) s'a desco,
perit un bordei, a cărui groapă are o formă foarte probabil rotundă, cu diametru!
de 4,60 X 3 , 60 m (în partea de sud groapa continuă sub taluzul şanţului). Ea era
săpată în pămîntul viu. P�undul gro_12_iL�<!� un vas sferic dat cu culoare roşie
în interior şi pe zona superioară a supraf�i exţ�:ţ_D_� (fig._3)-:-Nu departe_âe- vâs
se găsea un corn de taur, iar la un niverimţin mai ridicat se depuseseră coarnele
unui cerb (mască) la baza cărora se păstra şi o parte din craniu (fig. 2/1 ). Tot
la fundul gropii s'au mai găsit coarne de căprioară şi încă un craniu de cerb
în stare fragmentată.
Î n nivelul I I din şanţul IV s'a dat peste o locuinţă rectangulară, cu o latură
de 5 , 60 m şi lăţimea de 1 ,50 m (fig. 2/2).
Stratul Criş�Starcevo nu este uniform. Adesea el se întrerupe cu totul,
materialul arheologic concentrîndu,se numai în jurul şi în interiorul locuinţelor
şi gropilor. În săpăturile efectuate în 1 956 au fost scoase cîteva vase întregi de tip
Criş,Starcevo, puţine unelte de silex de caracter microlitic, o pintaderă de lut
Din colectiv au făcut parte şi studenţii Roman
Petre şi Chiţescu Lucian.
*

1 D. Berciu
şi colectivul, în SCIV, Il, l, 1 95 1 ,
p. 243 - 244 ; I II, 1 95 3 , p. 1 5 7 - 163 şi p. 1 7 8 .
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de o formă rotundă şi cu mîner cilindric şi decor geometric 1 , precum şi nume�
roase fragmente ceramice aparţinînd categoriei primitive şi celei mai fine. Predo,
mină ceramica cu roşu, în tehnică << red ware >>. Barbotina e mai rară. Nu s,a desco�
perit de data aceasta nici un fragment ceramic pictat, precum nici motivul << în
spic de grîu >>. Apare în schimb decorul în relief. De asemenea, se întîlnesc destul

Fig. 2 .

-

1 , vedere i n situ din bordeiul 1 (nivelul inferior al stratului Criş-Star�evo) c ra n i u şi coarnele
unui cerb ; 2, locuinţă din nivelul superior al stratului Criş-Starcevo.

de frecvent crestăturile pe buza vaselor, pastilele aplicate şi gropiţele. Între cele
două nivele există Şl o deosebire tipologică. În totalitatea sa, materialul comple,
xului Criş�Starcevo de la Verbiţa pare
a documenta o etapă mai veche a
acestuia (fig. 3-4 )
Stratul Cris�Starcevo este supra,
pus de stratul c � cultură Verbicioara
I I I din epoca mijlocie şi aceea a bron,
zului deplin format. Lunga perioadă
dintre cele două culturi este sezisată
din punct de vedere stratigrafic doar
printr'o uşoară nuanţă deosebitoare a
pămîntului stratelor respective şi prin,
tr,o oarecare sărăcie a materialului
ceramic de tip Verbicioara I I I în ni,
velul său inferior. Răstimpul dintre
Fig. 3.
Vas din bordeiul 1 (nivelul inferior
cultura Cris,Starcevo
si Verbicioara I I I
Criş-Starcevo) .
,
este acoperit în regiune (ca l a Ver�
bicioara, în apropiere) de cultura Verbicioara I (corespunzînd în mare parte
fazei Vinca A) şi cultura Sălcuţa. Stratul Verbicioara I I I are pe alocuri o grosime
de 0,60 m, iar în alte părţi este distrus complet. Materialul Verbicioara I I I docu,
mentează prezenţa în aşezarea de la << eleşteu >> a perioadei mai tîrzii a acestei eul,
turi. Doar cîteva fragmente ceramice sporadice indică prezenţa aici şi a fazei
mai vechi.
.

-

1 Exemplarul nostru se deosebeşte de cele drep·
tunghi ulare cunoscute pînă acum în cultura Criş
din Ungaria, dar este întru totul similar unei pinta·
dere de la Sesklo din Tesalia (lda Kutziftn, A Kiiriis·

Ku!tura, Budapesta, 1 944, p l . LXX! l , 1 4 a - b) . O
asemenea apropiere tipologică indică şi o alta de
natură cronologică.
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Cultura din prima epocă a fierului nu formează la Verbiţa un strat propriu�
zis, cel puţin aşa cum ne arată săpăturile din 1 956. S�a dat în schimb peste un
bogat material ceramic hallstattian, care a fost descoperit, fie în amestec cu cel
prefeudal, fie cu cel de tip Verbicioara I I I sau în gropi aparţinilld, prin întregul

6

Fig. 4.

-

Fragmente

ceramice

din

stratul Criş-Starcevo.

lor conţinut, primei epoci a fierului şi care pătrundeau uneori prin cele două
straturi de cultură pînă în pămîntul viu. Pe lîngă puţinele fragmente ceramice
datînd din perioada tîrzie hallstattiană, a fost descoperit de data aceasta un aspect
cultural similar celui identificat tot în 1 956 la Balta Verde (<< Gura Blahniţei >>) 1 ,
care pare a data din perioada tîrzie a Hallstattului B (B2 ). Deosebit d e interesantă
este groapa rituală din şanţul V I I care aparţine acestui complex. Ea avea o formă
ovală. La mijlocul ei fusese lăsat un stîlp�coloană din pămînt, înalt de 0,43 m,
care purta urme de arsură. În jurul acestei coloane au fost descoperite numeroase
fragmente ceramice din vase diferite, sparte ritual şi arse secundar. Nu s�a desco8 V. D. Berciu, Săp<iturile de la Balta Verde ( 1 956), în Materiale, V, p. 527
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perit nici un vas întreg, dar fragmentele redau în chip clar forme de urne,clopot
(un stadiu de evoluţie mai vechi), urne bitronconice cu apucători orizontale,
străchini cu caneluri,faţete şi decor incizat şi excizat (fig. 5), o cupă cu picior,
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fierului.

vase de tip Vînjuleţ 1 etc. În restul gropii s'au mai găsit două percurtoare, frag
mente de plăci de lut arse, cîteva pietre de rîu, cenuşă multă, cărbuni şi trei osci,
oare calcinate.
1 Vase de tip Vînjuleţ s .au descoperit şi la Verbici·
oara ; ele se cunosc şi în Transilvania, ca de pildă

la Aiud (Muzeul din Aiud, inv. nr. 2088).
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Stratul superior aparţine perioadei prefeudale, el fiind mereu expus distru,
gerilor. Uneori lipseşte cu totul. Pe alocuri însă atinge grosimea de 0,30 m. În
acest strat apar şi tegule, olane şi ceramică de factură provincială romană tîrzie.
Ceramica ornamentată cu << va,
luri >> găsită în acest strat cu,
prinde două grupe : una de
culoare neagră,cenuşie şi alta
cărămizie.
Din perioada prefeudală şi
feudală timpurie datează cele
cinci cuptoare de pîine. Două
dintre ele au fost găsite în şanţul
I I I , alte două în şanţul IV şi al
cincilea în sondajul care a fost fă,
cut la aproximativ 70 m spre est
de şanţul Vl în punctul unde lu,
crările de grădinărie distruseseră
parţial un asemenea cuptor şi
unde se dovedeste că locuirea
din perioada pr�feudală a fost
mai intensă. Mai bine păstrat
Fig. 6.
Cuptorul nr. 2 din şanţul I II.
este cuptorul nr. 2 din şanţul I I I
(fig. 6). E l a fost săpat în stratul cu cultura Verbicioara I I I . Cuptorul are o formă
ovală (diam. 0,60 X 0,50 m) şi cupolă înaltă de 0,27 m. Gura cuptorului se afla
-
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Fragmente eera mi ce din sondajul X .

spre sud. În faţa acesteia, la 0,08 m sub nivelul ei, se afla o vatră ovală
(diam. 1 , 10 m X 0,70 m), pe care se găsea multă cenuşă.
www.cimec.ro
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Materialul scos din jurul cuptoarelor şi din interiorul lor aparţine perioadei
prefeudale şi feudale timpurii. Au fost descoperite în aceste complexe şi frag,
mehte de factură provincială romană tîrzie.
Î n şanţul V au fost descoperite două morminte de inhumaţie, unul de copil
şi altul de bărbat matur. La acesta s,a găsit o monedă de argint bătută de Ferdinand
I (1 526-1564) pentru Ungaria (1552) 1 •
Cercetările d e l a Verbita - c u tot caracterul lor restrîns - au adus cîteva
date noi asupra diferitelor cult�ri reprezentate în aşezarea << de la eleşteu )). Semnalăm
deocamdată unele fragmente ceramice, care, după tehnica şi formele redate de ele,
se găsesc în directă legătură de continuitate etno,culturală cu fondul local geto,dac.
Din cauza recoltei şi a lucrărilor de grădinărit, cercetările noastre nu au putut fi
extinse însă spre sectorul estic al asezării si pe panta de la nord de drum, unde locuirea
din sec. I I I-IV e. n . pare a fi mal inten� ă şi stratul de cultură mai puţin deranjat.
Unele descoperiri făcute anul acesta, cît şi altele din 1950 şi 195 1 , datează
din sec. IX-X (fig. 7/2-4).
D. BERCIU

PACKOTIKH B BEPBHnE
KPATKOE COJ(EP)KA H H E

TipepBaHHhie B 19 5 1 r . liCCJie,UoBaHliH B Bep6m.\e (TI;IeHlii.\KOro paiioHa KpaiioBcKoii o6Jiac-m)
B03o6HOBliJiliCb B 1 9 5.6 r . Bhmo 3aJio)l{eHo nHTh nocne,uoBaTeJibHhiX wyrcpoB-pa3pe3oB li ycTaHOB
neHa cne.uyrol.l.\aH crpaTlirpacpmi : Ha.U MaTepliKOM HaXO.UliTCH enon, HaChii.l.\eHHhiH KYJihTypoii Kpliw
CTapqeBo li no,upa3.uenHIDI.l.\liHCH Ha .UBa rOpli30HTa 1 li I I ; 3a HliM cne.uyeT enon KYJihTYPhi
Bep6liqoapa I I I 6poH30Boro Bei<a li 3aTeM enon I I I , co.uep)l{al.l.\liH MaTepliaJihi .uocpeo.uanbHoro
neplio.ua ( IV B . H .3 . ; O.UHli npe.UMeThi, no-Bli.UliMoMy, i5onee no3.UHero npoliCXO)I{.UeHliH, .upyrlie 6onee
paHHero) . B yi<a3aHHOM nocne.uHeM cnoe HaH.UeHhi I<lipnliqli, qepenliQa li cpparMeHThi pliMCI<OH I<epa
MliKli, a TaK)I{e 5 neqeif .UJIH Bhmeqi<li xne6a
(IV B . H . 3 . ) . B TpaHwee \'I I OTI<phiTa
pliTyaJibHaH HMa paHHe)l{eJie3H010 Bei<a .

06n�CH EHI1E

PHCYHKOB

P11c. 1 . - ilnaH pacHOHOH ( 1 95 1 H 1 956 IT .); IIPOcPHJib BOCTO'-IHOH CTeHbl TpaHWCll I I I
TpaHrneu IV .
PHc. 2 . - J , BilA in situ aeMJIHHHll I (HH>HHHiî ropll30HT CJIOH Kpmn-CTap'-!eHo) ; 2,
ropuaoHTe CJIOH Kpurn-CTaptieBo.
PHc. 3. - CocyA H3 aeMJIHHHH I (HH >HH HH ropH30HT KpHrn-CTaptieBo) .
PHc. 4. - 06noMHH HepaMHHH Ha enoH KpHrn-CTaptieBo.
PHc. 5 . - Paa6HTaH MHCI<a H3 HMbi paHHe>HeneaHoro BeHa.
·
PHc. 6 . - ile'lb N2 2 H3 TpaHrneH I I I .
PHc. 7. - <l>parMeHThi r<epaMHHH (rnypcl> X) .

11

BOCTO'-IHOro HOHf..la

>HllJI

HH re

H BepxHeM

LES FOUI LLES DE VERBIŢA
RESUME
Les fouilles de Verbiţa (district de Pleniţa, n!gion de Craiova), qui avaient ete interrompues
en 1 95 1 , ont ete reprises en 1 956. Cinq nouvelles sections de sondage y ont ete effectuees,
permettant de determiner la stratigraphie suivante : au,dessus du sol vierge se trouve une couche
de civilisation Criş-Starcevo divisee en deux niveaux (I et I I ) ; une couche de civilisation
1

Determinarea este făcută de Bucur Mitrea, şeful sectorului numismatic al Institutului de arheologie.
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Verbicioara III de l'âge du bronze y fait suite, ainsi que la couche III renfermant des objets appar,
tenant a la periode prefeodale (IV• siecle de notre ere) ; certains objets semblent encore plus
recents ; d'autres, par contre, plus anciens. On a decouvert, dans cette derniere couche, des
tuiles, des fragments de poterie romaine, ainsi que cinq fours a pain du IVe siecle de notre
ere ; dans la tranchee VII, an a decouvert une fosse rituelle remontant au premier âge du fer.
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1 . - Plan des fouilles ( 1 95 1 et 1 956) et profil de la paroi Est de la tranchee I I I et de l'extremite
Est de la tranchee IV.
Fig. 2.
1 , vue in situ de l'habitation a de mi souterraine n° 1 (niveau inferieur Criş-Star�evo) ;
2, habitation du niveau superieur de la couche Criş-Star�evo.
Fig. 3. - Vase trouve dans l'habitation a demi souterraine n° 1 (niveau inferieur Criş-Star�evo).
Fig. 4.
Fragments ceramiques de la couche Criş-Star�evo.
Fig. 5. - Fragments d'ecuelle provenant d'une fosse du premier âge du fer.
Fig. 6 . - Four n° 2 de la tranchee III.
Fig. Î .
Tessons ceramiques provenant du sondage X.
--

-

--

www.cimec.ro

www.cimec.ro

SĂPĂTURILE DE LA MOREŞTI
(r. Tg. Mureş, Regiunea Autonomă Maghiară)

PRE

deosebire de campaniile anterioare, în anul 1956 posibilităţile de
lucru au fost mai limitate, fapt care s'a răsfrînt asupra duratei şi amplorii
săpăturilor 1. Planul de muncă a trebuit să fie întocmit în funcţie de
această situaţie, precum şi de faptul că - în vederea prelucrării materialului era indicată încetarea săpăturilor pînă la redactarea monografiei care urmează
să sintetizeze rezultatele şi concluziile obţinute în cursul unor campanii deosebit
de vaste - cum au fost în special cele dintre anii 1 952 şi 1954. De aceea, săpă,
turile din 1 956 urmau să încheie, deocamdată, prima serie de campanii de săpături
la Moreşti, iar alegerea obiectivelor de cercetat s'a făcut ţinîndu,se seama de
toate cele enumerate.
Lucrările de la Moreşti ar putea să continue încă ani de,a rîndul, deoarece
nici unul dintre sectoarele principale nu este încă epuizat, din pricina dimensiu,
nilor uriaşe ale acestui vast complex arheologic. Din aşezarea centrală de pe
<< Podei >> s'a cercetat aproximativ a zecea parte ; numărul secţiunilor prin liniile
de fortificaţii ar trebui dublat şi nici dezvelirea celor patru cimitire (a celui roman
de incineraţie, a aceluia aparţinînd culturii Noa,Teiuş, a cimitirului din sec. VI,
precum şi a cimitirului medieval din sec. XII-XVII) nu este încă încheiată.
Neputîndu,se continua lucrările în proporţiile din anii precedenţi, este preferabilă
deocamdată încetarea lor. Continuarea lucrărilor ar avea ca urmare firească înmul,
ţirea materialelor arheologice în proporţii care ar îngreuna şi mai mult prelucrarea
lor ştiinţifică şi ar întîrzia cu încă cîţiva ani prezentarea rezultatelor accesibile
specialiştilor într'o lucrare mai cuprinzătoare.
În cadrul teritoriului cuprins de liniile de fortificaţii există porţiuni întinse
care încă nici n'au fost sondate, deoarece cu ocazia secţiunilor efectuate în apro,
pierea lor s,a constatat raritatea relativă a urmelor culturale, puţin promiţătoare
pentru cercetarea lor. Tocmai din ac;est motiv aceste zone au fost neglijate şi au
rămas necercetate, săpăturile concentrîndu,se în primul rînd asupra sectoarelor
cu urmele cele mai bogate. În 1956 - fiind ultima campanie - s,a renunţat la
alegerea unor obiective mai bogate din punct de vedere al conţinutului arheologic
- cum ar fi. de exemplu centrul aşezării de pe << Podei >>, sau continuarea dezvelirii
cimitirelor - şi s,a sondat fîşia cuprinsă între << Pîrăul Cetăţii >> şi între linia de
mijloc a fortifi.caţiilor pe << Borşofed >> şi << La Ciurgău >>, precum şi partea nordică
a << Podeiului >> situată către << Hulă >>. Pentru alegerea secţiunii pe << Borşofed >>
1= le da şi descoperirea din anul 1 955 a unui bordei cu ceramică datînd aproximativ
din sec. IX-X, neatestată în altă parte la Moreşti în bordeie. Î n anul 1 956 întreg

S

1 La săpăturile din anul 1 95 6
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teritoriul fiind acoperit cu porumb, nu se putea trasa şanţul de încercare decît
într'o zonă periferică, în care nu s'au mai întîlnit bordeie.
Lucrările au început în ziua de 3 august şi au durat pînă în ziua de 1 8 august.
S,au trasat trei secţiuni : LVI, LVII, LVI I I (fig. 1 ), totalizînd în lungime 450 m.
Lăţimea secţiunilor a fost de 1 m, iar adîncimea lor varia, în funcţie de grosimea
stratului de cultură.
Secţiunea LVI, lungă de 200 m, se întinde de la << Pîrăul Cetăţii >> peste linia
interioară de fortificaţie şi ajunge pînă la valul de mijloc. Stratul arheologic este
relativ subţire şi sărac, stratul de pămînt galben intact începînd la adîncimea
de O, 70-0,80 m. Stratul de cultură conţine fragmente ceramice Criş, Latene II
şi prefeudale cenuşii.
Între << Pîrăul Cetăţii >> şi valul interior s,a găsit aproape exclusiv ceramică
Latene I I lucrată cu mîna şi asociată cu cîteva fragmente celtice lucrate la roată.
Tot aici s'a secţionat şi un bordei care străpunge stratul de cultură, ajungînd
pînă la pămîntul galben intact, la adîncimea de 1 m, aparţinînd, după conţinutul
lui, aceleiaşi epoci. În spaţiul cuprins între linia interioară de fortificaţii şi aceea
de mijloc s'a găsit, alături de ceramica Latene I l, multă ceramică neolitică Criş,
relativ putine fragmente ceramice prefeudale cenusii si
' numai cîteva fragmente
Î
de cerami� ă slavă tîrzie. n ceea ce priveşte răspîndi�ea lor, ceramica cenuşie, deşi
e în cantitate mică, apare peste tot în porţiunea secţiunii, iar aceea de factură slavă
îndeosebi în apropierea valului mijlociu. Aproximativ la jumătatea distanţei dintre
şanţul interior şi valul de mijloc s'a descoperit în secţiune, pe o lungime de 4 m,
o masă compactă · de chirpici aşezată pe stratul de pămînt galben, la adîncimea
de 1 m. Fragmentele ceramice din epoca Latene Il, găsite printre bucăţile de
chirpici, datează stratul din această epocă. Cu 5 m mai spre vest, pe pantă în sus, la
adîncimea de numai 0,25 m, s'au găsit multe oase de animale mari, datate după
cioburile cenuşii găsite printre ele în epoca prefeudală şi formînd o platformă
asemănătoare cu acelea constatate şi în aşezarea de pe << Podei >> .
Spre capătul de sus al secţiunii se observă un strat de pămînt galben de
umplutură, scurs de pe valul mijlociu peste humusul negru antic, strat care se
îngroaşă treptat pe măsura apropierii secţiunii de culmea valului. În schimb, nu
s,a observat în sectiune,
la linia interioară, un strat corespunzător de lut galben
'
deasupra bombării naturale a dîlmei, spre deosebire de părţile valului situate
mai spre sud, unde apare acest strat suprapus de umplutură. La capătul lui de
nord, se pare deci că valul interior se termină deasupra unei adîncituri naturale
pentru care n,a fost nevoie decît de o amenajare. Nu este exclus nici ca pămîntul
de umplutură să se fi. scurs în pantă. Timpul disponibil n,a permis să se sape
şanţul de apărare în întregime. Lăţimea gll1:-ii lui (de 20 m), conturată în secţiune,
corespunde însă exact cu dimensiunile şanţului din secţiunea XXIV, confirmînd
deci existenta unui sant dublu în fata valului interior.
Secţiu�tea LVII î�cepe la << Pîră ul Cetăţii >> şi trece prin hotarul << La Ciurgău >>
pînă la linia de mijloc, avînd o lungime de 1 35 m.
Stratul de cultură este relativ subţire, avînd o grosime medie de 0,30-0,40 m
şi îngroşîndu,se numai în porţiunile unde apare şi cultura Criş. Fragmentele
ceramice ale acestei culturi se află incluse într,un pămînt gălbui lutos, la adîncimea
de O, 70-0,80 m, indicînd prin mediu şi adîncime vechimea lor considerabilă
faţă de urmele culturilor ulterioare. Ele sînt răsfi.rate pe toată întinderea secţiunii,
deosebit de bogat însă la cele două capete ale ei. Fragmentele ceramice par să
fi. fost concentrate în nişte << cuiburi >>. Nu s'a putut stabili dacă acestea fac parte
din locuinţe de suprafaţă.
www.cimec.ro
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Ceramica de tip Latene II este frecventă îndeosebi în partea de jos a secţiunii
către << Pîrăul Cetăţii 1>, fiind prezentă însă pe toată întinderea ei.
Ceramica prefeudală, cenuşie, răspîndită pe toată întinderea secţiunii, este
cea mai bine reprezentată, ceea ce rezultă si din cele două bordeie care au fost
secţionate la o distanţă de 28 m de << Pîrăui Cetăţii 1>, de la capătul de est al sec,
ţiunii (fig. 2). Adîncimea primului faţă de pantă este de 1 ,40-1 ,80 m, iar lăţimea
31

26

.35
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37rn
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Secţiunea L VII
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11111 Pamlnt negl'u de umplutură
Fig. 2 .

-

Secţiunea LVII, două bordeie din sec. VI.

la fund de 4,50 m. La fund, bordeiul este acoperit cu un strat galben gros de 0,400,50 m, întrepătruns de benzi de cenuşă, deasupra lui urmînd pămînt de umplu,
tură mai cenuşie. Bordeiul cel mare este asociat cu unul mai mic, despărţit de
acesta printr,un prag. Cel mic este mai putin adînc, de 1 ,30 m, si
' măsoară la fund
�
Î
2 ,50 m. n umplutura bordeiului cel mar s,a găsit unul dintre acele ace (de păr)
în formă de stilus, destul de frecvente în această fază de locuire a aşezării (fig. 3/2).
Din faza tîrzie de locuire, prefeudală, a aşezării, datează un bordei dezvelit
la distanţa de 34 m de capătul de vest al secţiunii, către valul de mijloc. Bordeiul
se caracterizează prin elementele obişnuite locuinţelor acestei faze, avînd în colţul
de sud,est un cuptor din lespezi de piatră, iar dintre fragmentele ceramice desco,
perite în interiorul lui fac parte şi fragmente cu mărci de olar. Merită să fie men,
ţionat faptul că, între pietrele cuptorului prăbuşit, s'a găsit un fragment de tipsie,
dovedind că această formă este contemporană cu ceramica de factură slavă tîrzie.
Adîncimea bordeiului este redusă, fundul lui mergînd pînă la 1 m adîncime de
la suprafaţă. Lungimea laturilor nu s,a putut delimita în mod sigur, măsurînd
aproximativ 3,50 m.
Secţiunea LV III. A treia secţiune s'a trasat în partea nordică a << Podeiului 1>,
către << Hulă 1>, unde compoziţia stratului de cultură aproape nu era cunoscută.
Numai două suprafeţe, XIX şi XXIII, săpate încă din anul 1952, au arătat că
această porţiune este slab locuită. De asemenea, trebuia să se lămurească dacă
valul către << Hulă 1> continuă prin linia a doua pînă << La Ciurgău 1>, sau dacă cumva
valul ocoleşte înaintea << Pîrăului Cetăţii 1> şi trecînd de,a lungul marginii << Pode,
iului 1> face joncţiunea cu valul interior de pe << Borşofed 1>. Dublarea şanţului la
amîndouă liniile ar fi putut să sprijine o asemenea presupunere. Secţiunea noastră
măsoară în lungime 1 15 m si ajunge, plecînd de la << Pîrăul Cetătii 1>, pînă în mij,
locul << Podeiului 1>. În cupri�sul acestei secţiuni nu s'a descoperit nici o locuinţă,
ceea ce dovedeşte raritatea sau -inexistenţa lor în aceasţ� ?;On� ;1 << Podeiului l) ,
www.cimec.ro
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Fragmentele ceramice găsite aparţin celor patru perioade mai bine reprezentate
pe << Podei >> : Latene II, faza romană, sec. VI şi sec. XI-XII. Ca descoperire inte
resantă, se poate menţiona un vîrf de suliţă nedatabil (fig.3/1 ), care a apărut cam
pe acelaşi loc unde s'a găsit la sfîrşitul secolului trecut sabia de fier care a coP 
stituit unul dintre elementele ce au determinat iniţierea săpăturilor de la Moreşti.
În ceea ce priveşte problema traseului valului
de pe << Hulă >>, secţiunea LVIII a dovedit lipsa
continuării lui de-a lungul laturii de vest a << Po,
deiului l). La capătul de vest al secţiunii, către
<< Pîrăul Cetăţii l>, se conturează în profil o adîn,
citură de 1 m şi lată de 8 m ; din cauza dimensiu,
nilor ei reduse şi necorespunzătoare, precum şi din
cauza aşezării ei în pantă, ea nu poate fi pusă în le,
gătură cu vreo fortificaţie.
Ca descoperire izolată trebuie să mai semnalăm
un topor de piatră de un tip caracteristic pentru
cultura Coţofeni, cultură destul de slab repre:z.en,
tată la Moreşti (fig. 3/3).
Săpăturile de la Moreşti din anul 1956, avînd
mai mult caracterul unor sondaje întinse, au în,
cercat să lămurească situaţia şi compoziţia arheo,
logică a unor zone puţin cercetate anterior şi au
adus o îmbogăţire considerabilă a materialului de
tip Criş (fig. 4 ).
a.
Încă din primul an al săpăturilor de la Mo
reşti, în 1 95 1 , s'au identificat în secţiunea IX, tre,
cînd prin panta ce coboară de la << Podei l) spre
<< Pîrăul Cetăţii l>, fragmente ceramice caracteristice
Fig. 3 .
1 , vîrf de suliţă de fier ;
culturii Criş. În 1 952 materialul s'a îmbogăţit prin
2, ac de păr din sec.�VI ; 3 , topor de
secţiunea XXIV care taie pe << Borşofed >> valul
piatră aparţinînd culturii Coţofeni.
interior. Fragmentele provin aici mai ales din pă,
mîntui de umplutură al şanţului de apărare. În 1956, amîndouă secţiunile
trasate, LVI şi LVII, treceau prin << Borşofed )) şi << La Ciurgău l> , descope,
rindu,se printre altele şi un bogat material Criş. Din sondajele efectuate rezultă că
aşezarea Criş se întinde pe pantele line de,a lungul << Pîrăului Cetăţii l>, pe
amîndouă laturile, pe << Podei l) şi îndeosebi pe << Borşofed l> şi << La Ciurgău l).
Pasta fragmentelor este amestecată de obicei cu pleavă şi prezintă uneori, în spăr
tură, din cauza arderii incomplete, straturi superficiale de culori diferite. Orna,
mentele cuprind motivele şi tehnica caracteristică acestei culturi : ciupituri cu
unghia dispuse << în spic l), în rînduri sau acoperind neregulat suprafaţa vasului,
precum şi linii incizate dispuse în zig,zag sau în formă de grilaj. Ornamentele în
relief sînt mai numeroase : brîuri alveolate, butoni proeminenţi, uneori teşiţi
la mijloc sau dispuşi izolat sau alungit în grup, buze ondulate prin apăsarea cu
degetul, funduri crestate etc. Dintre forme sînt reprezentate vase mari de provizii,
ceşti, strachini etc., cu torţile caracteristice perforate sau cu profilatura specifică
a fundului.
În ceea ce priveşte culturile reprezentate pe teritoriul situat între << Pîrăul
Cetăţii >> şi linia de mijloc a fortificaţiilor, secţiunile LVI şi LVII, completate cu
observaţiile anterioare, făcute cu ocazia secţionării valului interior şi de mijloc,
au documentat locuirea relativ intensă a acestei zone în faza culturii Criş. Cultura
-
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Fig. 4.
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Fragmente ceramice neolitice, cultura Criş.
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Noa�Teiuş este sporadic prezentă mai ales în partea de sus a << Borşofedului 1> .
Mai frecvente sînt resturile din cele trei faze de locuire următoare : Lat' ne I I
şi perioada prefeudală (sec. VI, sec. XI-XII). Numărul bordeielor identificate
se repartizează în felul următor : Latene II, unul�două ; perioada prefeudală,
bordeie cu ceramică cenuşie, trei ; perioada prefeudală, circa sec. IX-X, unul ;
perioada prefeudală cu bordeie cu cuptor şi ceramica slavă tîrzie, trei. Aceste
cifre au un caracter mai mult incidental, fiind obţinute pe baza unor sondaje şi
nu prin dezvoltarea continuă a unor suprafeţe mai mari, unitare. Astfel, fazele
principale de locuire de pe << Podei >> sînt reprezentate şi dincolo de << Pîrăul Cetăţii >>,
pînă la valul de mijloc, intensitatea locuirii fiind însă mai redusă. În schimb,
terenul de la valul de mijloc în sus spre est, începînd cu faza Latene II, nu mai
este locuit, după cum au arătat sondajele din anii precedenţi. Secţiunea LVIII
a dovedit de asemenea slaba locuire a aşezării de pe << Pode( >> în partea ei de nord
către << Hulă >>.
K. HOREDT

PACKOIIKH

B MOPEIIITH

KPATKOE CO.UEP)I(AH11E
PacKonKR 1 956 r. B Mopeunn, cKopee HOCHI.l\Re xapaKTep pa3BepHyThiX rnyp<lJoB, 3Hatnf
TeJibHO o6oranmR HeOJIRTRqecKRH MaTepmill TRna KpRlll ; HCCJieAOBaTeJIR TaiOI<e llhiTaJIHCb BhiHCHRTb
nonomeHRe R apxeonoraqecKHH cocraB HeKOTOphiX AO Tex nop MaJIO nccJieAOBaHHhiX yqacrKoB .
Tai<, 6hmo npoR3Be)ieHo rnyp<lJoaaHne nyTeM pa3pe3oB o61.1\eH AJIRHOH B 450 M TeppHTOpHH Me>I<AY
IlbiphiYJI-l.JeT3QRH H cpeAHHM BaJIOM, a TaK>I<e ceBepHOH qacrH noceJieHHH Ha IlOAeH (pHC. 1 ) .
Pe3yJILTaThi rnyp<lJoBaHHH noKa3hiBaJOT, qTo noceneHHe KpHrn npocrHpaeTcH no o6eHM
cropoHaM oTnorHx CKJIOHOB BAOJIL Ilhiphiyn-4eT3QRH no IloAeii n oco6eHHO no Eoprno<PeAy H
Jla-4ypr3y . Tecro, TeXHHKa, AeKopoBKa H <lJopMLI KepaMnqecKoro MaTepHana oTpamaJOT cneQH<PnKy
:>Toii KYJILTYPLI (pnc. 4) .
4To KacaeTcH KYJILTYP o6HapymeHHbiX Ha nJIOI.l\aAH Me>I<AY Ilhiphiyn-4eT3QHH H cpeAHeii
JIHHReii yKpenneHRH, TO pa3pe3hi LVI H LVI I , AOnonHeHHhie 6onee paHHHMH Ha6JIJOAeHHHMH,
CBHAeTeJILCTBYIOT o cpaBHHTeJILHO HHTeHCHBHOM 3aceneHHR 3TOH 30Hhi B <Pa3e I<YJILTYPhi KpHrn .
KynLTypa Hoa-Te10rn KOHQa 6poH30Boro H HaqaJia mene3Horo BeKa npeAcraaneHa cnopaAHqecKH,
rnaBHhiM o6pa3oM B BepxHeii qacrH Eoprno<Pe�a. 4al.l\e acrpeqaJOTCH cneAhi ocraJILHhiX Tpex <Pa 3
o6nTaHHH : naTeHcKoii I I , Ao<PeoAaJILHoro nepHoAa VI B . H XI-XII BB . CneAOBaTeJILHO, rnaBHbie
<Pa3hi o6RTaHRH Ha IloAeii npeAcraBJieHbi H no TY cropoHy IlhiphiYn-4eT3QHH AO cpeAHero BaJia ;
OAHaKo TaM JaceneHne MeHee HHTeHCHBHO . Pa3pe3 LVI I I TaK)f(e BhiHBHJI cna6y10 JaceneHHOCTh
CeBepHOH qacrR CTOHHKH Ha IloAeH .

OE'MICHEHI1E Pl1CYHKOB
PHc. l .
PHc. 2 . PHc. 3 . Typbi Km.1o4JeuH.
PHc. 4 .
-

-

llJiaH noceJieHH.fl B MopeiiiTH.
Paapea LVI I , ,�:�se JeMJI.fiHKH VI u .
J , >KeJieJHbiH IlaKoHe'IHHK Kon&H ; 2 , IIIIIHJI&Ka ):IJifl HOJioc VI s . ; 3, l<aMeHHbiH Tonop KyJJb
ct>parMCHTbi neoJIHTH'IeCI<OU !<epaMHKH I<YJI&Typbl KpHIII.

LES FOUILLES DE MOREŞTI
RE SUM E

Les fouilles de Moreşti de 1 956, revetant plut6t le caractere de sondages etendus, ont
considerablement enrichi le materiei neolithique du t)'Pe Criş et ont tente d'elucider la situation
et la composition archeologique de certaines zones peu etudiees auparavant. C'est ainsi que
furent sondes, par sections ayant une longueur totale de 450 m, le territoire compris entre le
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« Pîrău! Cetăţii » et le retranchement central, ainsi que la partie septentrionale de l'etablissement
situe sur le « Podei » (fig. 1 ).
Il resulte de ces sondages effectues que l'etablissement du type Criş s'etend sur les pentes
douces qui longent le « Pîrău! Cetăţii >>, sur ses deux c6tes, sur le « Podei » et notamment sur
le « Borşofed » et au lieu dit « La Ciurgău ». La ceramique mise au jour represente par sa
pâte, sa technique, son ornementation et ses formes, les traits caracteristiques de cette civi,
lisation (fig. 4).
Les civilisations representees sur le territoire compris entre « Pîrău! Cetăţii » et la ligne
mitoyenne des fortifications, (secteurs LVI et LVI I), compte tenu des observations anterieures,
denotent que cette zone a eu une population relativement dense au cours de la civilisation de
Criş. La civilisation de Noa,Teiuş de la fin de l'âge du bronze et du debut de l'âge du fer n'ap,
paraît que sporadiquement, surtout dans la partie superieure du « Borşofed ». Les vestiges des
trois autres phases de peuplement sant plus frequents, a savoir : le Latene I I, la periode pre,
feodale du IV• siecle et celles des XI• et XII• siecles. Les phases principales d'habitation du
(< Podei » sont donc egalement representees au dela de « Pîrău! Cetăţii » jusqu'au retranchement
central, mais avec une moindre intensite. La section LVI I I a egalement prouve le faible peuplement
de l'etablissement du « Podei » dans sa partie septentrionale.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
de Coţofeni.
Fig.

1.

2.
3.

4.

-

-

Plan de l'etablissement de Moreşti.
Section LVII, deux habitations a demi souterraines du VI� siecle.
1 , Fer de lance ; 2, epingle a cheveux du VIe siecle ; 3, hache de pierre de la civilisation
Tessons de ceramique neolithique (civilisation de Criş).

www.cimec.ro

www.cimec.ro

SĂPĂTURILE DE LA DUDEŞTI
(reg. Bucureşti)
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primei terase din stînga rîului Dîmboviţa, pe locul numit
Malul Roşu, lîngă limita sud,estică a cartierului Dudeşti, încă din
anul 1946 au fost adunate de pe arătură numeroase aşchii, unelte de
silex şi rare fragmente ceramice. Primele sondaje de informare s'au efectuat în
toamna anului 1 954, cînd s'a putut preciza că la Malul Rcşu a fost o aşezare din
neoliticul timpuriu ; în cuprinsul ei, ceramica s,a găsit în asociere cu numeroase
aşchii şi unelte microlitice de silex 1 •
Porţiunea restrînsă cercetată în 1956 se află la 2 5 m de marginea terasei :
pe întinderea şanţului săpat s'au făcut o seamă de observaţii interesante şi s'au
scos la iveală multe materiale arheologice.
După săpăturile din anul 1 956, stratigrafia depunerilor arheologice de la
Malul Roşu se prezintă astfel :
La 0,20-0,30 m adîncime, în ambele campanii de săpături s'au găsit rămă,
şiţe răzleţe din morminte de incineraţie geto,dacice de la începutul erei noastre.
La 0,35 m adîncime, lîngă malul de sud al şanţului IV, au fost dezvelite
resturi răvăşite dintr'o vatră simplă. Acestei vetre îi corespund probabil o
serie de fragmente ceramice (din pastă nisipoasă), pe care în funcţie de decor le
datăm în perioada de trecere de la epoca neolitică la epoca bronzului. Menţionăm,
de exemplu, un ciob de vas din pastă nisipoasă cu buza crestată şi cu o pastilă
aplicată pe gît. Mai adînc urmează stratul de cultură din epoca neolitică timpurie,
care pe alocuri ajunge pînă la 0,90 m adîncime.
Epocile mai recente sînt prea slab reprezentate şi de aceea în raportul nostru
ne vom referi numai la stratul din epoca neolitică timpurie.
În săpătură şi în maluri au putut fi delimitate cîteva gropi mai mari, pe care
însă nu am avut posibilitatea să le cercetăm în întregime spre a şti dacă sînt gropi
simple sau de bordeie.
La Dudeşti avem documentat.e unelte de silex, tuf vulcanic şi din alte roci.
Silexul întrebuinţat este în majoritatea cazurilor de culoare cenuşie,fumurie,
cel de culoare galbenă este în cantitate mai redusă ; mai rar se întîlnesc aşchii de
silex roz sau chiar roşu. Cîteva piese (aşchii sau unelte) şi,au schimbat culoarea
din cauza acţiunii focului. Prezenţa în aşezare a aşchiilor de decorticare, a numeroa,
selor aşchii de lucru şi a fragmentelor din nuclee înnoite permite să tragem concluzia
că uneltele erau lucrate la faţa locului din materie primă adusă din altă parte,
probabil mai cu seamă dinspre platforma prebalcanică. Notăm că mai multe
unelte sînt făcute din aşchii de decorticare ; observaţia dovedeşte că oamenii din
comunitatea de la Dudeşti duceau lipsă de materie primă. În cursul săpăturilor
de la Malul Roşu au fost descoperite 252 piese de silex, între care 154 aşchii şi
MARGINEA

1 Eugen Comşa, Re:rultatele sondajelor de la
Dudeşti, şi unele probleme ale neoliticului de la sud

de Carpaţi, în SCIV, VII, I - 2 , 1 956, p. 4 1 - 4 9.
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98 unelte întregi sau fragmentare. Procentul de 3 8 °/0 al uneltelor este
foarte ridicat faţă de proporţia constatată în alte complexe similare.

-r;!J}JP11
o

3 cm

....._____.....__.

Fig. l .

-

Unelte microlite de silex : l - 7, răzuitoare ; 8 - I l , lame.

Oamenii din aşezare foloseau în mod curent două categorii de unelte de
silex şi anume lamele, reprezentate prin 38 piese (dimensiuni de la 0,0 1 2 m la
01044 m lungime şi de la 0,0063 m
la 0,0245 m lăţime) şi răzuitoa
rele, documentate prin 35 piese 1 ,
majoritatea lucrate din aşchii pre
gătite anume ; cîteva sînt pe vîr
furi de lame. Se pot deosebi trei
tipuri de răzuitoare : simple, du,
bie si circulare. Celelalte eate,
gorit de unelte de silex sînt mult
mai puţin reprezentate. Dintre
ele amintim cîteva aşchii cu o
margine retuşată, aşchii cu luciu
de folosire. Mai interesante sînt
trei vîrfuri : două mici de formă
triunghiulară, cu o muchie re,
Fig. 2 .
Unelte de piatră : 1, topor plat ; 2 , topor în formă de
tuşată, al treilea prelung. Semna,
calapod ; 3 , dăltîţă.
lăm si un alt vîrf - similar celor
de tip Fiera - lucrat dintr'o lamă cu peduncul pe d ;eapta. Tot din silex erau
făcute şi cele cîteva percutoare sferice.
-

1 Cităm de exemplu situaţia de la Dîrţu. După
informaţiile obţinute de la Al. Păunescu, într·o
locuinţă neolitică timpurie de acolo, dintr-un număr
total de 1 1 2 unelte, lamele sînt reprezentate prin 75

piese, răzuitoarele prin 8, uneltele neolitice de
tradiţie gravettiană (cu o margine teşită şi retuşată)
prin 23 piese, restul fiind mai puţin caracteristi�;e.
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Dintre celelalte unelte, amintim un topor de piatră masiv, de secţiune ovală,
fragmentar, neperforat, probabil de formă trapezoidală, şi o aşchie mică dintr-un
toporaş de tuf vulcanic de culoare galbenă.
Din stratul neolitic timpuriu au fost scoase la iveală mai multe fragmente
de măsele de vită, care ne dau dreptul să presupunem că locuitorii aşezării cuno
şteau în proporţie redusă bovine domestice. Merită toată atenţia faptul că la Dudeşti
s-au găsit şi cîteva fragmente mici de dinţi de porcine. Rămîne ca prin determinări
ulterioare să se precizeze dacă aceşti dinţi sînt de porc domestic sau de mistreţ.
Problema este importantă, deoarece pînă în prezent în perioada ce a urmat culturii
Dudeşti - şi anume în fazele Bolintineanu şi Giuleşti - nu avem documentat
porcul domestic.
O altă ocupaţie a oamenilor din aşezarea de la Malul Roşu era şi aceea a
cultivării plantelor. Ca argumente principale în sprijinul acestei păreri pot fi amin
tite : marea cantitate de pleavă din pastă ceramică şi prezenţa mai multor frag
mente de rîşniţe făcute din gresie cu bobul mare.
Pentru diferite scopuri casnice erau folosite vasele de lut ars. După pastă,
ceramica de la Dudeşti poate fi împărţită în trei categorii : ceramică din pastă cu
pleavă, ceramică din pastă cu pleavă si nisip cu bobul mare, ceramică din argilă
cu nisip fin. În funcţie de scopul pe�tru care erau folosite, se pot deosebi trei
categorii : a ) vasele pentru păstrarea proviziilor şi pentru gătit ; b) vasele folosite
ca veselă şi c ) vasele pentru lichide.
a) Vasele din prima categorie au fost lucrate din pastă amestecată cu multă
pleavă. În spărtură ele au în mijloc culoarea neagră şi aspect de cărbune. Stratele
superficiale sînt subţiri şi de culoare galbenă-cenuşie sau mai des roşie. Tot în
cadrul acestei categorii sînt o serie de cioburi din pastă amestecată cu pleavă şi
cu mult nisip, cu bobul mare. Fragmentele ceramice sînt de dimensiuni reduse
şi de aceea formele se pot preciza cu greutate. Gura unor vase din pastă cu pleavă
este largă, avînd buza rotunjită. Marginea fundului este de cele mai multe ori
arcuită, iar adesea este cu muchie. De obicei pereţii vaselor formează cu fundul
un unghi obtuz, în medie de 1 20°[0• Remarcăm cioburile unui vas din pastă cu
pleavă cu fundul gros faţă de pereţii lui. Vasele din pastă cu multă pleavă sînt
puternic corodate şi de aceea ornamentele de pe ele se păstrează mai rar. Pe un
ciob se observă urme de barbotină.
Vasele din pastă cu nisip erau mult mai rezistente şi drept consecinţă sînt
corodate mai puţin. Profilul mai multor cioburi ne arată că se foloseau vase cu
pereţii bombaţi, fără gît. Motivele ornamentale de pe ele sînt alcătuite din cîte
două proeminenţe rotunde, alăturate, din benzi alveolare în relief, plate (uneori
pe maxima rotunjime a vaselor). Pe multe fragmente ceramice sînt adîncituri
făcute cu unghia sau cu o unealtă cu vîrful bont (poate spatulă de os), sau
crestături executate probabil cu o lamă de silex. Pe un singur ciob se observă
decorul << în spic >>.
b) Spre deosebire de vasele din prima categorie, lucrate din pastă groso
lană, vasele pentru consumul hranei erau modelate din pastă mai îngrijită ames
tecată tot cu pleavă sau cu nisip. Ţinînd seama de cîteva cioburi mai mari, putem
spune că în categoria b se încadrează vase avînd partea inferioară aproape cilin
drică, vase cu piciorul gol şi altele. Menţionăm că vasele ce urmau a fi ornamen
tate erau acoperite cu un strat subţire de lut fin care pe alocuri se poate desprinde
uşor. Decorul era făcut mai cu seamă cu un instrument ascuţit - probabil cu o
lamă de silex -, cu ajutorul căruia se realizau diferite motive ornamentale inci
zate, compuse mai ales din linii, unghiuri, zig-zaguri, meandre şi mai rar din
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motive spiralice. Cîteodată pe unele vase întreg decorul a fost împărţit în zone
prin grupuri de cîte două linii verticale. Ornamentul în benzi a avut o largă între,
buinţare pe ceramica culturii Dudeşti. În cadrul decorului, unele benzi au fost
făcute mai largi şi au suprafaţa acoperită de o reţea de linii incizate. Astfel
de benzi cu reţea alternează de obicei cu benzi simple. Între liniile benzilor
de pe unele cioburi rare sînt executate cîte două şiruri de adîncituri rotunde.

o.__..__�__.� cm
Fig. ) .

Fragmente cer a m i cc d i n

vase lH namenrate cu a d î n cituri �i brîu a l vcolar.

c) Ultima categorie ceramică a fost· modelată din pastă nisipoasă cu bobul
foarte mic. În majoritatea cazurilor sînt vase de dimensiuni reduse, mai mult
un fel de castronaşe cu umerii boltiţi şi cu marginea scundă puţin arcuită în afară.
Decorul acestor vase s,a făcut de obicei pe umeri şi este alcătuit din grupuri de
caneluri înguste, dese, paralele, oblice sau arcuite. După ardere, pereţii vaselor
dobîndeau în interior culoarea neagră, iar spre exterior un strat subţire de culoare
roşie cafenie.

Deosebit de important este faptul că în 1 956 în aşezarea de la Dudeşti s'au
găsit cîteva figurine : două antropomorfe şi una zoomorfă. Figurinele antropo,
morfe diferă ca dimensiuni. Ne vom referi numai la una dintre ele, mai mare
decît cealaltă. Figurina este stilizată şi reprezintă un personaj stînd în genunchi.
Capul figurinei este rupt din vechime.
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Fund de vas cu decor incizat.

Fig. 5 .
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Fig. 4

-

Fragmente

O

lcm

ceramice cu moriYc decoratiYe i n cizate, meandrice şi spiralice.
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Fragment de vas cu protuberanţe.

Fig. 7.
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Figurină antropomorfă.
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EUGEN COMŞA
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Observaţiile şi descoperirile noastre făcute la Dudeşti în 1 956 confirmă
concluziile la care am ajuns cu privire la acest complex şi ne dau posibilitatea să
aprofundăm unele probleme amintite numai în treacăt în raportul din 1 954.
Din datele de care dispunem pînă în momentul de faţă, pe locul numit
Malul Roşu a fost aşezarea unei comunităţi de oameni din epoca neolitică timpurie.
Aceştia erau purtători ai culturii Dudeşti şi duceau o viaţă semistabilă. Acest mod
de trai presupune comunităţi cu un număr redus de oameni, deci aşezări restrînse
ca număr de locuinţe. Datorită timpului scurt al dăinuirii unei astfel de aşezări
şi din cauza uneltelor primitive, oamenii îşi făceau locuinţe modeste. Această
stare de lucruri este pe deplin oglindită în descoperirile făcute în aşezările comu,
nităţilor pe care le considerăm semistabile şi anume în acelea ale purtătorilor
culturii Dudeşti şi în cele locuite de oamenii din primele două faze (Bolintineanu
şi Giuleşti) ale culturii Boian.
Aşezările lor, ca şi aceea de la Dudeşti, erau situate pe margini de terase şi
aveau o întindere relativ redusă. În unele cazuri sînt alcătuite numai dîn cîteva
locuinţe. În stadiul actual al cercetărilor, locuinţele lor sînt de tipul bordeielor,
uşor de construit din materiale puţine şi cu efort minim. De abia la sfîrşitul peri,
oadei sînt documentate resturi din construcţii de suprafaţă folosite în acelaşi
timp cu bordeiele. Perioada în care oamenii duceau un trai semistabil corespunde
pe deplin sfîrşitului epocii neolitice propriu,zise, căci imediat după aceea apar şi
în regiunile la care ne referim primele obiecte modeste de aramă.
Comunitatea de la Dudeşti îşi asigură hrana prin cultivarea plantelor şi prin
creşterea pe scară redusă a bovinelor.
Raporturile în timp şi în spaţiu dintre purtătorii culturii Dudeşti şi purtă,
torii culturilor mai vechi sau mai noi de pe acelaşi teritoriu sau de pe teritoriile
vecine se pot preciza mai ales în funcţie de elementele decorului ceramicii din
aşezarea de la Malul Roşu.
În raportul precedent, ţinînd seama de toate elementele culturii materiale
şi mai cu seamă de ceramică, am arătat că aşezarea pe care o studiem este strîns
legată de descoperirile din Oltenia. Cultura Dudeşti, împreună cu aceea de tip
Fiera şi Verbicioara I, fac parte dintr,un complex cultural mai mare. Culturile
neolitice vechi de pe teritoriul de la sud de Carpaţi s'au succedat în ordinea
următoare : Fiera, Dudeşti, Verbicioara P. Se ridică însă problema raporturilor
dintre aceste culturi şi cultura Criş, în prezent bine documentată în Oltenia 2•
Datele cu privire la astfel de materiale sînt încă inedite şi de aceea ne vom
referi numai la materialele găsite în săpăturile de la Dudeşti. Semnalăm prezenţa
în complexul nostru a unor fragmente de vase din pastă cu pleavă, cu fundul
exagerat de gros, şi a două,trei cioburi, · care se pare că provin din vase cu picior
masiv. De asemenea, remarcăm diferitele categorii de adîncituri făcute cu o unealtă
ascuţită sau cu unghia şi în special un ciob cu decorul << în spic >>, caracteristic
culturii Criş. În stadiul actual al cercetărilor, deoarece astfel de fragmente sînt
încă prea puţine la Dudeşti, ar fi prematur să le atribuim unui nivel Criş. O pro,
blemă asupra căreia se cuvine să stăruim este aceea a elementelor de legătură dintre
cultura Dudeşti şi faza Bolintineanu de la începutul culturii Boian. Prin săpăturile
din 1 954 s'au adunat prea puţine date cu p rivire la această problemă ; în schimb,
1 Ne referim la materialele înrudite cu cele din
complexul Fiera, nu la materialele de tip Criş, docu
mentate pe acelaşi loc.
2 Sînt cunoscute cîteva puncte cu astfel de materiale.

Săpături s-au făcut numai în aşezarea de tip Criş de
la Verbita de către Corneliu Mateescu în anul 1 95 1 ,
în cadrul colectivului Verbicioara, şi în 1 956 de
către D. Berciu.
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în timpul lucrărilor din anul 1 956 s'au putut face observaţii noi si scoate
la iveală materiale mai concludente. Cele mai multe date sînt din d omeniul
eera micii.
În cultura Dudeşti şi în faza Bolintineanu vasele care urmau a fi ornamen,
tate prin decor incizat erau acoperite anume cu un strat subţire de lut fin. De
multe ori, în ambele complexe, suprafaţa ce trebuia ornamentată prin linii inci,
zate era împărţită în mai multe zone prin benzi de cîte două ·sau trei linii verticale.
Sistemul s,a păstrat şi în cursul fazei Giuleşti. Pe zonele astfel realizate se desfă,
surau moth·e decorative în formă de meandre. Precizăm că însesi
. meandrele sînt
În aşa fel grupate încît între ele rămîne cîte o fîşie liberă în formă de cruce,
cu braţele inegale.
Pe ceramica de la Malul Roşu zig,zagul este un element destul de frecvent.
Prezenţa lui se constată în rare cazuri şi pe ceramica fazei Bolintineanu.
Un alt element de asemănare între cele două complexe este acela al adînci,
turilor făcute cu unghia. În cultura Dudeşti sînt frecvente, în faza Bolintineanu
sînt foarte' rare. Amintim în sfîrşit categoria ceramicii fine cu pereţii subţiri, cu
forme asemănătoare şi cu decor compus din caneluri, documentate la Dudeşti
şi Bolintineanu. Această categorie de vase este o componentă importantă a eul,
turilor Dudeşti şi Boian. După cum rezultă din descoperirea de la Malul Roşu,
ea apare aici cu forme şi cu decor evoluat, ceea ce ne permite să presupunem că
a apărut şi s,a dezvoltat mai înainte pe teritoriul Munteniei sau pe teritoriile
vecine. Dacă nu dispunem în prezent de date suficiente cu privire la momentul
apariţiei acestei categorii, în schimb avem date mai precise pentru evoluţia ei
ulterioară. Cu pasta, formele şi cu decorul specific, ea s,a menţinut pe teritoriul
Munteniei pînă în faza Vidra inclusiv, iar prin intermediul comunităţilor fazei
Giuleşti a fost răspîndită şi în Moldova, unde decorul format din caneluri s'a men,
ţinut vreme îndelungată pînă în faza Protocucuteni. Elementele de asemănare
dintre olăria culturii Dudeşti şi faza Bolintineanu dovedesc că ele sînt apro,
piate în timp, dar încă nu putem afirma dacă succesiunea lor este directă sau dacă
ne lipseşte totuşi veriga de legătură dintre ele.
În ceramica din complexul studiat sînt şi unele elemente de decor întîlnite
adesea şi în bazinul rîului Tisa, pe olăria culturilor Btikk şi Tisa, dar fiind vorba
de prea puţine elemente în cazul de faţă, nu putem stărui asupra lor.
Figurina de la Dudeşti are o analogie apropiată în aşezarea de la Vin c a 1•
Ca formă sînt aproape identice, dar se deosebesc prin ornamentare.
Pînă de curînd s'au purtat discuţii despre existenţa sau lipsa plasticii în
cultura Boian. Săpăturile din ultimii ani au completat mult documentarea noastră,
iar dacă adăugăm la seria descoperirilor prezenţa plasticii antropomorfe şi zoo,
morfe în asezarea de la Malul Rosu,· atunci" sîntem în măsură să spunem că oamenii
din toate � ulturile neolitice şi e1�eolitice de pe teritoriul Munteniei au cunoscut
şi folosit plastica.
Studierea materialelor descoperite în 1 956 în aşezarea de la Dudeşti contri,
buie la lămurirea unor probleme importante legate de evoluţia culturilor din
epoca neolitică timpurie de pe teritoriul Munteniei.
·

EUGEN COMŞA

7

1 Miloje M . Vasic, llpeu(mopucKa Buii'/G (Vinfa preistorică), 11, 1 936, pl. LXXXIV, fig. 3 1 5 a - c şi p. 1 5 1 , col. 1.
-
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PACKOTIKH B .UY.UE1IIT I1
KPATKOE CO�EP�AHHE

lllyp<l>bi 1 956 r. CO�eiicTBOB3.JIH H3ylleHHIO Hei<OTOpbiX �eT3.JieH ObiTa HOCHTeJieii I<YJibTypbi
.Uy,tiermu .
qTO I<aCaeTCH I<peMHeBbiX opy�HH, TO OHH H3rOTOBJIHJIHCb Ha Mecre ; Cblpbe �OObiB3.JIOCb Ha
IIpe�03.JII<aHCKOM IIJiaTO. !13 COOpaHHbiX B 1 956 r . 252 IIpe�MeTOB 1 54 HBJIHIOTCH OTI.l{eiiaMH ; opy�HH
IIpe�CTaBJieHbl 98 QeJibiMH HJIH <t>parMeHTapHbiMH npe�MeTaMH (3& Jie3BHH, 3 5 CKpeOI<OB, 2 Tpe
yrOJibHbiX HaKOHelJHHI<a KOIIHH, OCTpHe THIIa <f>uepa H T.II .).
OT�eJibHbie KaTeropHH rOHllapuoro 1IpOH3BO�CTBa oooraTHJIHCb HOBbiMH <t>opMaMH, ocooeHHO
H3BHJIHCTbiMH H CIIHp3.JibHbiMH �eKOpaTHBHbiMH MOTHBaMH . HecKOJibKO <t>parMeHTOB MaCCHBHbiX
�OHbeB cocy�oB H llepeiii<H, yi<pallleHHbie OTIIelJaTI<aMH HOrTeii B BH�e HMOI<, HBJIHIOTCH xapai<Tep
HbiMH 3JieMeHTaMH I<YJibTYPbi Kpuw, coxpaueHHbiMH, sepoHTHO no Tpa�HQHH, npe�craBHTeJIHMH
I<YJibTypbi .Uy�elllTH. ,Upyrue 3JieMeHTbl CBH�eTeJibCTBYIOT O TeCHOH CBH3H Me>«�y I<epaMHI<OH
I<YJibTYPbi .Uy�ewTH H I<epaMHKOH <Pa3bi EoJIHHTHHHHY .
Tipe�craBHTeJIH I<YJibTypbi ,Uy�elllTH JieiiHJIH auTpOllOMOp<t>Hble H 300Mop<t>Hble craTy3TKH .
qTO KacaeTCH nepBbiX, TO OTMelJaeTCH aH3.JIOrHH B BHHlJe .

OE'MICHEHHE PHCYHKOB

Puc. 1 .
Puc. 2.
.- PHc. 3.
PHC. 4 .
PHc. 5 .
PHc. 6 .
PHc. 7 .

- MuKpOJJHTHt.JeCKHe KpeMHeBbJe OPYAH.R . 1-7, cKpe6KH ; 8- 1 1 , nnaCTHHbJ .
- KaMeHHbJe opyAH.R . 1 , nnocKHH Tonop ; 2, Tecno B !llopMe KOJJOAKH ; 3, AOJJOTQe •
- <l>parMeHTbJ rnHHHHbJX cocyAoB, yKpameHHbJX yrny6neHHHMH H Ht.JeHCTbJM sanHKOM .
- <l>parMeHTbl KepaMHKH C pe3HbiMH AeKopaTHBHbiMH CTIHpaJJbHbiMH H H3BHJIHCTblMH MOTHBa.'I!JI.
- �HO COCyAa C pe3HbiM OpHaMeHTOM .
- t.IepenoK cocyAa c Bbmyi<JloCTHMH.
- AHTponoMop!llHa.R craTy:nKa.

LES FOU ILLES DE DUDEŞTI
RESUME

Les sondages de 1 956 ont contribue a faire connaître certains details de la vie de l'homme
de la civilisation de Dudeşti.
En ce qui concerne les outils de silex, ils etaient confectionnes sur places, avec la matiere
premiere provenant de la plate-forme pre-balkanique. Des 252 pieces recueillies en 1 956, 1 54
sont des eclats, tandis que les outils proprement dits sont representes par 98 pieces completes
ou fragmentaires (38 lames, 35 racloirs, deux pointes de fleche triangulaires, une pointe du
type Fiera, etc.).
Les differentes categories de ceramique se sont enrichies de formes nouvelles et surtout
de motifs decoratifs faits de meandres et de spirales. Certains fragments de fonds de vases massifs
et certains tessons decores d'incisions faites a l'ongle representent des elements particuliets a
la civilisation de Criş, dont la tradition a probablement ete conservee par l'homme de la civi
lisation de Dudeşti. D'autres elements denotent des rapports etroits entre la poterie de la
civilisation de Dudeşti et celle de la phase Bolintineanu.
L'homme de la civilisation de Dudeşti a modele des figurines anthropomorphes et zoo
morphes. Les premieres presentent des analogies avec celles de Vinca.
·

EXPLICATION DES FIGURES

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

en silex : 1 - 7, racloirs ; 8 - 1 1 , lames.
Outils de pierre : 1 , hache plate ; 2, hache en forme d'embauchoir ; 3 , petit ciseau .
3. - Fragments ceramiques de vases decores d'incisions et d'une ceinture alveolaire.
4. - Fragments ceramiques decores de motifs incises (meandres et spirales).
5. - Fond de vase a decoration incisee.
6. - Fragment de vase a protuberance s.
7 . - Figurine anthropomorphe.
1 . - M icrolithes

2.

-
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efectuate în ultimii doi ani la Cernavoda arătaseră marea
importanţă a descoperirilor de acolo, atît din punct de vedere arheo,
logic, cît şi antropologie 1 . Săpăturile din 1 956, la care a participat şi
un colectiv de antropologi, au venit să sublinieze încăodată valoarea acestor des,
coperiri. Fondurile au fost alocate de către Institutul de arheologie şi Colectivul
de antropologie al Academiei R.P.R.

C

*

1 . Săpăturile din 1 956 s,au concentrat în două puncte : « Columbia D >>
şi « Dealul Sofia)) , ambele prezentînd şi un caracter de salvare .

În << Columbia D >> au fost săpate două suprafeţe, una din zona « c imitirului
de sus >> (suprafaţa D) şi alta în << cimitirul de jos >> (suprafaţa R), precum şi două
şanţuri, dintre care unul (şanţul I B) a fost trasat perpendicular pe linia de prăbu,
şire a malului şi paralel cu şanţurile din anii precedenţi. Suprafaţa D are forma de
trapez (fig. 1 ). Aici au fost descoperite 37 morminte de inhumaţie. Orientarea
este în general constantă, SE-NV, cu uşoare variaţii ; capul este spre SE. Morţii
au fost aşezaţi în poziţie întinsă, pe spate, uneori cu o uşoară înclinare spre
dreapta. În cazuri exceptionale, picioarele erau suprapuse, fie de la genunchi în
jos, fie numai labele. În �cd curent se întîlneşte mîna dreaptă îndoită spre pîntec,
formînd un unghi drept sau un unghi obtuz. Cîteodată au fost îndoite ambele mîini
spre pîntec. Starea de conservare a oaselor este foarte proastă. Doar în cazuri destul
de rare s,au descoperit schelete în bună stare de conservare şi aceasta numai
atunci cînd mortul se găsea la o adîncime mai mare. Întrucît zona << cimitirului
de sus >> (Z. I l) se află pe pantă, apele au spălat cu timpul pămîntul de deasupra
mormîntului, uneori distrugîndu,se chiar morminte întregi. Adese'Jri nu au rămas
din schelet decît cîteva oase, care ne,au indicat direcţia aşezării mortului şi care
foarte greu mai pot fi studiate din punct de vedere antropologie. Deşi rară, nu
lipseşte însă nici împrejurarea cînd un mormînt a putut fi identificat numai după
elementele sale de inventar şi poziţia lor în groapă. s,au adăugat prăbuşirile şi
alunecările de teren, care au distrus şi ele mormintele, suprapunînd părţi din
schelete diferite ori obiecte arheologice şi ducînd uneori la distanţe mari craniile,
1
femurele etc .
Fiecare mormînt are inventar. Elementul principal care nu lipseşte din nici
un mormînt este toporul de piatră, bine lucrat şi foarte rar prezentînd urme de
folosire. Se pare că astfel de topoare erau anume făcute pentru a fi depuse în
• Colectivul a fost format din : D. Berciu, respon·
sabii, N. Harţuchi, N. Haas, C. Maximilian, Sebastian
Morintz, Olga Necrasov (responsabil pentru proble·
me de antropologie), D. Nicolaescu, membri, Chi·
7*

ţescu Lucian şi Roman Petre, studenţi ; fotografiile,
Gr. Avakian.
1 SCIV, VI, 1 - 2 ,
1 95 5 , p. 1 5 1 - 1 6 3 ; Materiale,
III, p. 83 .
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c,mitirul de

In

« Columbia O » văzut dinspre est : x} « cimitirul de j o s » (zona I) ; xx} « cimitirul
de sus>> (zonn l i ) .
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Fi�. 2. - « Colu m bia 0 », « cimitirul de sus » :
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vedere parţială a suprafeţei D/ 1 956 ; x} « Coada Zăv oiului » ;

« Valea Dobrescu ».
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morminte. Încă nu putem spune dacă în aceast� zonă erau îngropaţi numai bărbaţii
sau dacă toporul se depunea în mod curent şi în morminte de femei. Forma
topoarelor, de obicei înalte, orientează spre mediul neolitic al Tesaliei 1 . Toporul
plat, trapezoidal este o raritate. Anul acesta au apărut în morminte obiecte din
piatră fină, de culoare albă, avînd o formă de triunghi sau semilună. Depunerea
lor în mormînt avea, desigur, o semnificaţie rituală, pentru care de asemenea
găsim analogie cu Sudul. Amintim aici că şi în aşezarea de tip Hamangia de la
Ceamurlia de jos a apărut un cub de granit.
2
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Fig. 3 . - « Columbia D » : plan parţial din suprafaţa D/1 956.

În majoritatea mormintelor se găsesc vase de lut. Numărul lor variază de
la 1 la 4. În general se găsesc vase de dimensiuni mici, unele lucrate cu grijă, altele
neglijent. Multe dintre ele fac impresia că în perioada culturii Hamangia pe care
o reprezintă cimitirul de la Cernavoda se folosea o anumită ceramică funerară,
destinată numai mormintelor. Sînt însă şi vase care au putut avea o funcţie dublă.
Cea mai frecventă este forma de pahar scund, cu siluetă joasă, gîtul scurt
şi răsfrînt uşor în afară, (fig. 4 14), totdeauna ornamentat, fie cu linii incizate neîn�
trerupte, fie cu linii punctate în tehnică tipică ceramicii culturii tip Hamangia (fig. 4 ).
A doua formă frecventă este vasul cu corpul globular, prevăzut sau nu cu patru
proeminenţe organice aşezate în cruce, cu gît strîmt şi cilindric, de obicei neor�
namentat, dar uneori avînd corpul acoperit aproape în întregime cu ornamente
(fig. 4 1 1 ). Un vas globular descoperit în sectorul estic al suprafeţei D are o toartă,
1 Wace-Thompson, PTehistoTic Thessaly, Cambridge, 1 9 1 2, fig. 67 ( <\ - '1 � i fi� . 68 {
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Torţile sînt foarte rare în ceramica Hamangia . Anul acesta a apărut într,un mormînt
din suprafaţa D un pahar cu umăr scurt şi corp cilindric ornamentat în partea
superioară cu pliseuri orizontale şi paralele. Tipul acesta de pahar este frecvent
în cultura Hamangia din zona dunăreană, unde ea a avut contact îndelung şi puternic
cu cultura Boian. Forma paharului în discuţie (fig. 5/2) este caracteristică perioadei
vechi a culturii Boian (Boian I), constituind unul dintre elementele de sincronizare
a uneia din perioadele mai vechi ale culturii Hamangia cu Boian 1. Aceste forme
însă nu sînt importuri, ci fac parte integrantă din repertoriul formelor ceramicii
l- - ___"..,..",.rmr.;
.,
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1
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Fig. 4. - << Columbia D >> : vase descoperite în cimitir.

Hamangia, fiind comune şi culturii Boian I şi dezvăluind prin aceasta una dintre
rădăcinile egeo,anatoliene comune ambelor culturi.
Deşi rară, totuşi nu lipseşte nici strachina din inventarul mormintelor.
Raritatea acestei forme în cimitirul de pe << Columbia D >> contrastează cu larga
ei frecvenţă în aşezarea de la Ceamurlia,de,jos. O asemenea împrejurare stă în
directă legătură cu problema periodizării culturii Hamangia.
In zona << de sus >> a cimitirului au fost descoperite şi vase bitronconice,
cu gîtul scurt şi buza răsfrîntă înapoi, ornamentate adeseori numai printr'o linie
care coincide cu linia de maximă rotunjime a vasului, dar de obicei nu poartă
nici o ornamentare (fig. 5/ 1 ).
Foarte rar este capacul de vas cilindric şi cu partea superioară conică încărcat
cu ornamente tipice Hamangia (fig. 4/2 ) .
Cît priveşte plastica, aceasta s'a îmbogăţit anul acesta prin săpăturile din
suprafaţa D cu noi figurine aparţinînd tipului şezînd şi cu picioarele strînse
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(tipul B din clasificarea noastră anterioară), care este destul de frecvent în << cimi�
tirul de sus >> .
În unele morminte au apărut brăţări fragmentare şi perle cilindrice din
scoică mediteraneană Spondylus, precum şi un pandantiv în fo rmă de cruce,
din marmură zaharoasă.
În legătură cu ritualul de înmormîntare, trebuie amintită din nou practica
depunerii alături de mort a unei bogate ofrande de carne de animal, melci sau
scoici. În chip simbolic se punea doar un colţ de mistreţ, care aproape nu lipseşte
din nici un mormînt. Uneori se găsesc maxilare fragmentare sau întregi, sau
chiar cranii de fiare sălbatice (fig. 1 1 ). Într�un mormînt s�au găsit două cranii.
Mai rar se găsesc în morminte resturi de oase de bovine. Interesantă este prezenţa
în morminte şi în zona întregului cimitir a unei specii de măgar sălbatic - Asi nus
hydrunti nus (v. mai jos p. 1 1 2 ), ca şi a ovicaprinelor şi a bovinelor.

Fig. 5. - « Columbia D » : vase din cimitir.

Observaţiile stratigrafice făcute cu ocazia săpării suprafeţei D, cît şi inven,
tarul mormintelor ne,au arătat că în << cimitirul de sus >> avem de�a face cu cel
puţin două perioade de înmormîntări, care însă nu rup unitatea întregului cimitir
de pe << Columbia D >>. Seria de vase întîlnită numai în această zonă dă un aspect
caracteristic sectorului << de sus >> şi documentează o fază care pare a fi destul de
veche ; apariţia străchinii şi a paharului cu umăr şi pliseuri (tip Boian I) indică o
perioadă veche pe cînd altele documentează o fază mai nouă.
*

Prin săparea suprafeţei R s,a urmărit epuizarea sectorului cuprins între
şanţurile I I/ 1 954, IV/ 1 954 şi IV A/ 1 954, care se află între cele două zone ale
cimitirului şi care era mai expus distrugerii din cauza alunecărilor de teren. Acest
sector avea o poziţie importantă, el fiind situat între cele două zone ale cimitirului
şi în vecinătatea viroagei I. Suprafaţa R a fost orientată _ aproximativ vest�est,
perpendiculară pe pantă. În realitate, suprafaţa R provine din săparea unor şanţuri
paralele (R 1 , R2, R3 , R4 şi R5 ) , între care s,au lăsat pereţi despărţitori, ulterior
desfiinţaţi. În cursul săpăturii a fost surprinsă legătura şi interpătrunderea secto�
rului mormintelor regulate cu viroaga I dinspre nord,vest. Aici întîlnim în general
morminte în poziţie secundară. În schimb, în jumătatea de S\ld,.est au fost desco-
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perite morminte nederanjate, cu excepţia acelora distruse parţial de prăbuşirile
şi a lunecările de teren, mai accentuate în zona << cimitirului de jos >> decît în supra,
faţa D. Pe de altă parte, mormintele şi resturile arheologice izolate din suprafaţa
R se găsesc la o adîncime uneori destul de mare, datorită împrejurărilor că deasupra
s,a depus pămînt adus de ape de pe panta dinspre est. Stratul de pămînt ce
se găseşte deasupra resturilor arheologice are o grosime ce sporeşte cu cît ne apro,
piem spre nord,vest de viroaga I.
Starea de conservare a materialului osteo,
logic uman din suprafaţa R este în general tot atît
de proastă ca şi în suprafaţa D, dar s'au desco,
perit totuşi şi schelete mai bine păstrate. s,a dat
şi peste două morminte cu schelete în poziţie
chircită. Orientarea este aceeasi ca si în zona <<de
sus >>. Din inventar nu lipsesc � bişn� itele topoare
de piatră şi colţii de mistreţ. Vasele din mor,
minte au în general o formă similară celor din
suprafaţa D. Au apărut însă şi forme noi, aşa
cum este vasul << cu etaje >> din R 3 (fig. 4/5) , care
apare în asociere cu văscioarele bitronconice.
S,au descoperit de asemenea străchini şi capace
cilindrice cu partea superioară conică.
Idolii descoperiţi anul acesta în suprafaţa
R aparţin tipului A (în picioare), uneori lucraţi
cu o grijă deosebită şi cu exagerarea voită şi sem,
nificativă a sînului şi pîntecului.
Cu totul nouă este apariţia unui idol plat
din marmură albă, care este deocamdată cel mai
vechi idol neolitic de marmură de pe teritoriul
ţării noastre şi stă la baza dezvoltăt ii seriei de
idoli plaţi din os de tip Gumelniţa şi Sălcuţa.
*

Fig. 6· - « Columbia D » : figurină de lut
descoperită în prăbuşirea de la vest de
cimitir.

Şant,ul,sect, iune I B/ 1 956 a avut o lungime
de 29, 50 m şi o lăţime de 1 ,50 m, orientat spre
vest ,est şi perpendicular pe pantă şi pe linia de
prăbuşire dinspre Dunăre. Pînă la adîncimea de 0,40-0,50 m se găsesc puţine
materiale arheologice. Între 0,60 m şi 2 m apar numeroase fragmente ceramice,
uneori vase întregi, oase omeneşti, oase de animale (bou, măgar sălbatic, castor,
jder, porc sălbatic, scoici de apă dulce, vertebre de peşte) şi, în cazuri excepţia,
nale, unităţi bine închise aparţinînd mormintelor. În nivelul inferior al depune,
rilor a fost descoperit un mormînt de copil, al cărui schelet era în poziţie
chircită. Materialul ceramic desco perit este foarte variat. Printre cel de tip
Harnangia se întîlneşte uneori şi ceramică Boian I (aspectul Aldeni). Descoperirea
unor bucăţi de vatră, cenuşă, oase arse, toporaşe şi alte elemente străine mor,
mintelor oferă posibilitatea de a completa interpretarea situaţiei din << viroage >>
în sensul că ele au putut fi pe de o parte umplute cu pămînt şi materiale cărate
de ape din cimitir şi din aşezare, azi distrusă, iar pe de alta că aceste viroage au
folosit şi pentru << depunerile rituale >>, de care am vorbit în rapoartele noastre pre,
cedente. În plus, descoperirea mormîntului de copil amintit dovedeşte că în
viroaga I s'au făcvt intr'o anumită perioadă şi înmormîntări propriu,zise.
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În vederea recuperării de materiale şi pentru a face unele observaţii, s'a
procedat şi la cercetarea porţiunii prăbuşite în ultimii ani şi care se află azi la
o adîncime de aproximativ 8 m faţă de buza malului unde s,a oprit şanţul,secţiune
I B/ 1 956. S,a săpat deocamdată un singur şanţ. Au fost descoperite oase omeneşti
dintre care unele mai bine conservate decît în suprafaţa D şi R, precum şi nume,
roase fragmente ceramice, vase întregi, perle tubulare din scoică Spondylus (� 1
perle au fost găsite în jurul gîtului unui schelet), scoici, oase de animale etc. In
apropiere de resturile unui schelet în poziţie secundară au fost descoperiţi doi
idoli de un tip necunoscut
(fig. 6) pînă acum în cultura
Hamangia, dar care au puter,
nice afinităti
' cu Ciclade si
' Tes,
salia 1•
*

II. Săpăturile de pe
« Dealul Sofia )) au avut drept
prim obiectiv verificarea ra,
porturilor dintre cultura Ha,
mangia şi cultura Boian. ,La

- - _l

observaţiile făcute în 1 955 (v. ra,
portul preliminar precedent),
adăugăm constatarea că stratul
de cultură Hamangia a fost dis,
trus în urma alunecărilor de pe
pantă, după ce a avut loc marea
prăbuşire,căldare unde se află azi
cartierul Columbia. Au fost des,
coperite fragmente ceramice
aparţinînd culturii Gumelniţa Fig. 7. 1 , fusaiolă de lut de pc Dealul Sofia ; 2, fragment de
vas din tell-ul de la nord -vest de Dealul Sofia.
IV, precum şi fragmente de
vase din prima epocă a fie,
rului, cioburi romane, prefeudale şi feudale timpurii. Cît priveşte problema urmă,
rită în principal, rămîne valabilă constatarea că între o perioadă mai avansată a
culturii Hamangia aceasta se dezvoltă paralel cu cultura Boian I I (aspectul Vidra).
Sondajele făcute în apropiere de fostul tell << Schuchhardt )>, cît şi cele de
pe << Dealul Sofia )} au documentat prezenţa în Dobrogea a unui bogat strat de cultură
Gumelniţa IV (Gorodsk,Usatovo), avînd o grosime de aproximativ 1 m şi cel
puţin două nivele principale. Se pare că în Dobrogea , perioada reprezentată de
ultima fază a culturii Gumelniţa a fost mai lungă şi cu o locuire mai intensă decît
la nord de Dunăre. De asemenea trebuie amintită descoperirea unei fusaiole, care,
ca formă şi ornamentare (fig. 7/ 1 ), stă în legătură cu complexul Gorodsk,Usatovo.
-

*

III. Colectivul şantierului nostru a făcut şi o serie de cercetări de informare
pe valea Carasu, completînd sau verificînd unele date culese cu un an mai înainte .
1 . La Medgidia, în apropierea fabricii de ciment << 23 August
noi materiale de pe aşezarea întărită din sec. JX,XI.

1 V. Miiller, Fruhe Plastik i n Griec henland und Vorderasien,
cit., p. 5 7, fig. 30.
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2 . În tell,ul gumelniţean situat la est de gara Medgidia şi care este expus
distrugerii s,a putut observa, în malul din vest (de unde localnicii ridică pămînt
de lipit), un strat cu cultură Gumelniţa, care are două nivele de arsură puternică.
3 . La aproximativ 2 km nord,vest de gara Medgidia, cu ocazia lucrărilor
unei cărămidării, s,a distrus o aşezare care datează probabil din epoca bronzului,
aşa cum indică tehnica unor fragmente ceramice în general atipice. De pe acelaşi
loc s,a recuperat o rîşniţă circulară, o piatră de rîşniţă dreptunghiulară şi cio,
huri romane.
4. În apropiere de locul de întîlnire între valea Carasu şi valea Remus
Opreanu, spre vest de Medgidia, au fost culese fragmente ceramice prefeudale.
5 . Pe latura de sud a văii Carasu şi la cîteva sute de metri spre vest de valea
Remus Opreanu, către sud,vest de Satu,Nou, la aproximativ 5 km de acesta, a
fost descoperită o bogată şi întinsă aşezare paleolitică de terasă. De pe pantă au
fost culese numeroase aşchii de silex şi resturi de la prelucrarea şi decorticarea
silexului, precum şi cîteva unelte printre care şi o lamă,răzuitor. Aşezarea datează
din paleoliticul superior.
D. BERCIU şi SEBASTIAN MORINTZ

IV. Observaţii preliminare asupra materialului osteologie uman desco,
perit în 1 956 la Cernavoda .

În săpăturile din 1 956 au fost descoperite resturi de oase omeneşti , apar,
ţinînd aproximativ unui număr de 1 50 schelete, dintre care numai 95 posedă şi
craniile respective, dar în majoritatea lor în stare fragmentară.
Din materialul craniologie s,au putut restaura 2 1 neurocranii : două calvaria
şi 1 9 calva întregi, alte 1 5 calva neputînd fi restaurate decît parţial. Din masivele
faciale neavîndu,se decît fragmente izolate : baza oaselor nazale, porţiuni din
regiunea maxiJo,palatină, malare izolate, nici un masiv facial nu a putut fi reîn,
tregit. De asemenea şi mandibulele aflîndu,se într'o stare fragmentară, numai una
din ele a putut fi complet restaurată. În ceea ce priveşte oasele lungi, şi ele prost
conservate, s,au putut reîntregi şi studia complet : şase humerusuri, şase femure,
douăsprezece tibii, patru cubitusuri, aparţinînd fiecare la schelete diferite. Oasele
bazinului cît şi vertebrele şi oasele mici sînt în general sărac reprezentate.
Metoda de lucru utilizată de noi a fost cea introdusă de M artin, completată
de un studiu tipologie.
1 . Sexul şi v îrsta. Dată fiind starea de conservare atît de proastă a mate,
rialului nostru, operaţia de determinare a sexului s,a putut referi numai la 48
indivizi, dintre care 2 1 reprezentaţi prin cranii, iar 2 7 indivizi prin oase lungi.
Repartiţia lor după sex este următoarea : bărbaţi 2 1 , femei 13, nedeterminaţi
14. Determinarea vîrstei a fost destul de anevoioasă, datorită faptului că o mare
parte din cranii prezintă suturile acoperite cu o crustă minerală fină ce nu a putut
fi îndepărtată. Nici criteriul de uzură al dinţilor nu a putut fi întrebuinţat întot,
deauna, molarii superiori deseori lipsind, iar fragmentele de mandibulă nepu,
tînd fi atribuite întotdeauna unui anumit craniu.
S,a putut preciza totuşi că cele 2 1 cranii au aparţinut toate unor indivizi
maturi, dintre care patru unor bătrîni, alţi cinci au trebuit să fi avut vîrsta în
jurul a 30 ani, pentru restul de 1 5 cranii neputîndu,se face o apreciere mai exactă
din lipsă de date suficiente. Examinarea oaselor lungi a permis să stabilim în
seria noastră de studiu şi prezenţa a doi c o p ii (unul de un an1 c elăl alt de 7 ,1 0 ani )1
precum şi a doi adolescenţi.
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După cum se vede, din acert studiu asupra vîrstei şi sexului se poate conchide
că cimitirul neolitic de la Cernavoda era un cimitir obişnuit, afectat întregii
populaţii şi nu închinat unor războinici căzuţi în lupte. Datorită naturii incomplete
a materialului nu se pot trage însă concluzii asupra longevităţii acestei populaţii.
2. Caracterele neurocraniului. Din analiza variabilitătii indicelui cefalic
rezultă că populaţia neolitică de la Cernavoda nu se prezintă uniform din acest
punct de vedere. Cu toate că elementul predominant este cel dolicocran (ceea ce

Fig. 8. - Principalele tipuri de cranii descoperite in cimitir ( 1 - 2, 4) şi in prli bu şirea din veciniitate (3 ).

se oglindeşte Şl m media generală a indicelui cefalic 74,37), găsim aici şi forme
meso� şi brachicrane (hiperbrachicran) 1 .
Dimensiunile componente ale indicelui cefalic sînt î n general d e tip mijlociu
(cu o medie a diam. ant�post. de 1 87 mm şi aceea a diam. lateral de 1 39 mm),
ceva mai mici la femei şi mai mari la bărbaţi.
3 . Caracterele masivul ui facial şi ale mandi bulei. Fragmentele din oasele
feţii pe care le posedăm ne�au putut da unele indicaţii de ordin morfologic asupra
conformaţiei acestuia. Astfel, rădăcina nazalelor, păstrată la patru cranii, ne�a
indicat îngustimea acestor oase, în regiunea vecină cu frontalul, iar cele două
1 Repartiţia pe categorii a indicelui cefalic se
prezintă astfel : cranii ultradolicocrane (x - 64, 9) = O ;
hiperdolicocrane
( 65 - 69,9 ) = 2 ;
dolicocrane

(70 - 74 ,9) = 1 0 ; mesocrane (75 - 79,9) = 4 ; bra
chicrane (80 - 8 4 , 9) = O ; hiperbrachicrane (85 - 8 9, 9}
= 1 ; ultrabrachicrane (90 - x ) = O.
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Cimitir : diferite tipuri
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malare, aparţinînd la cranii diferite, pot fi caracterizate drept destul de puternic
dezvoltate în dimensiuni, fără a fi însă şi proeminente. Mandibula, şi ea
prost conservată, nu a putut fi restaurată decît într,un singur caz. Fragmen,
tele mai mari ce au putut fi studiate corespund la 1 7 mandibule diferite.

Fig. 10. - Cim itir : forme caracteristice pentru oasele me m brelor (diferit micşorate).

Din studiul morfologic al acestora reiese că maxilarul inferior, în general
de tip evoluat, se prezintă sub două forme : una cu ramurile orizontale puternic
divergente, atestînd o faţă largă, cu o simfiză de înălţime mijlocie şi cu o apofiză
mentonieră de tip pătratic, iar a doua formă, cu ramurile puţin divergente, atestînd
o faţă îngustă cu simfiza joasă sau mijlocie şi cu apofiza mentonieră ascuţită şi
mai rar pătratică. Este sigur că adeseori aceste două forme pot corespunde unor
diferenţe sexuale, totuşi în unele cazuri indică diferenţe de ordin tipologie
(fig. 9).
4. Denti ţia prezintă o puternică erodare, la maturi, dar niciodată şi
carie. Planul de triturare al dinţilor prezintă o uşoară oblicitate de sus în
jos şi dinăuntru în afară pe falca superioară şi în sens invers pe cea inferioară.
5. Caracterele taliei şi ale unor oase ale scheletului membrelor. Talia medie
pentru bărbaţi este cea mijlocie (166,3 cm), iar pentru femei cea submijlocie
www.cimec.ro
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(1 50,9 cm) 1• Oasele lungi prezintă grade de masivitate variabile (fig. 10). Studiul
lor se referă la 20 femure întregi sau fragmente ale acestora, precum şi la tot atîtea
tibii. Femurul neoliticilor de la Cernavoda poate fi caracterizat printr'o dezvoltare
puternică a pliastrului, printr,un relief subtrochanterian deseori bine dezvoltat
dar mai ales printr'o frecventă platimerie ce se reflectă bine în indicile mediu
intens platimer (M = 7 7 ,54 ) . Toate aceste caractere indică o puternică dezvoltare a
musculaturii membrului inferior şi în special al marelui fesier, a cruralului, a
vastului extern şi intern. Tibia este, din contra, mai rar platicnemică, fapt care
se oglindeşte de altfel şi în media indicelui de platicnemie (M = 67 ,28), care se situ,
ează în categoria mesocnemă. Ceea ce putem considera caracteristic pentru marea
majoritate a tibiilor este retroversiunea platourilor tibiale, deviaţia laterală a
tub erozităţii tibiale externe, precum şi prezenţa unor faţete suplimentare arti,
culare pe marginea antero,inferioară a tibiei, fapt care atestă că aceste populaţii
aveau obiceiul să stea jos în poziţie chircită. În ceea ce priveşte astragalul,
semnalăm că în multe cazuri întîlnim o puternică deviere a calului astragalin,
ceea ce indică o divergenţă accentuată a degetului mare.
6. Cîte•va date de ordin tipologie. Judecînd după unele particularităţi ale
neurocraniului, după caracterele fragmentelor din masivul facial, precum şi după
unele caractere ale mandibulei, putem conchide că avem de,a face numai cu repre,
zentanţi ai tipului europoid, cu următoarele trei variante : tipul dolico,mesocran
greoi, protoeuropoid, tipul dolicoid mai gracil, mediteranoid, precum şi un ti p
hiperbrachicran de natură neprecizată bine din lipsă de date suficiente.
Studiul scheletelor rezultate din săpăturile anterioare (1954- 1 955), deja
început de unul din noi, va permite desigur să precizăm mai bine structura populaţiei
neolitice de la Cernavoda. Putem însă conchide, de pe acum, asupra caracterului
ei amestecat din punct de vedere tipologie.
O. NECRASOV, M. CRISTESCU, N. HAAS,
C. MAXIMILIAN şi O. NICOL Ă ESCU-PLOPŞOR.

*

V. Date asupra faunei descoperite în 1 956.

În cursul săpăturilor făcute în 1 956 au fost scoase la iveală o serie de resturi
osoase de animale şi scoici. Datorită faptului că o parte a materialului este în
stare foarte fragmentară, diagnoza unor piese osoase a fost pusă cu oarecare
aproximaţie. Dăm lista speciilor _ identiţi.cate : 1 . Neq;erte brate : M ollusca, clasa
Lamellibranchiata : Unio pictorum L. ; clasa Gasteropoda : Helix pomatia L.,
Cepaea vindobonensis Pfeiffer, Theba charthusiana Mtiller, Caracollina corcy,
rensis Rossm. 2. V erte brate : Pisces, familia Cyprinidae : Cyprinus carpio L. ? ;
M ammalia, ordinul Rodentia, familia Castoridae : Castor fiber europaeus ; ordinul
Carnivora, familia Canidae : Canis vulpes L. ; familia Mustelidae : Lutra vulgaris
Erxl. ; Familia Felidae : Felis silvestris Schreb. ; Ordinul Ongulata, familia Suidae :
Sus scrofa L. ; familia Cervidae : Cervus elaphus L., Capreolus capreolus L. ;

1 Femei

1 Repartiţia indivizilor pe categorii, după acest
caracter :
--·- Bărbaţi
Talia
x - 1 40 = 0
x - 1 5 0 ·= 0
foarte mică
1 40 - 1 4 9 = 2
1 5 0 - 1 60 = 0
mică

submijlocie
mijlocie
supramijlocie
mare
foarte mare
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160 - 164 = 4
1 64 - 167 = 6
167 - 1 70 = 2
1 70 - 1 80 = 2
1 80 - 200 = 1

149- 153 = 1
1 5 3 - 156= 2
1 56 - 1 5 9 = 0
159- 168=0
168 - 187 = 0
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familia Cavicornia : Antilopa sp. ( Saiga tartarica L.) , O vis aries L . , Capra sp. ? ,
Capra hircus L., Bos primigenius Bojan., Bos taurus L. ; familia Equidae : Equus
(Asinus) hydruntinus Reg. 1 •
Din evaluarea aproximativă a numărului de indivizi, aparţinînd fiecărei
specii identificate, reiese că animalul cel mai comun este Sus scrofa, ale cărei
resturi se găsesc aproape în toate mormintele în care s,a descoperit şi fauna.

Fig. 1 1 .

- Faună : 1 , Capra hircus ; 2, Sus scrofa ; 3 , Capreolus capreol us ; 4, Eq uus ( Asinus} hydrunti ntts ;
5, Cervus elaph tts ; 6, Bos taurus (forma mare) ; 7, C ervus elaphus ; 8, Ca stor fi ber europa eus.

Urmează apoi Bos taurus. Castor fiber este destul de frecvent şi el, resturile
osoase găsite corespunzînd cam la 10 exemplare diferite. Equus (Asinus) hydruntinus
este reprezentat prin resturile a circa şapte exemplare. Resturile de cervidee sînt
ceva mai puţin abundente, dar atestă în mod sigur prezenţa lui Cervus elaphus
şi Capreolus capreolus. Celelalte resturi de rumegătoare mici : Antilopine, Ovine
şi Caprine, precum şi resturile de Bos primigenius sînt şi mai puţin numeroase.
Carnivorele : Canis vulpes, Lutra vulgaris, Felis silvestris, au o frecvenţă minimă,
1 Ţinem să mulţumim prof. Gheţie pentru unele
p recizări în legătură cu rumegătoarele domestice, iar

prof. Zăhărescu pentru unele precizări în legături\
cu Gasteropodele.
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fiind reprezentate fiecare prin unul sau două fragmente. Acelaşi lucru putem
spune şi despre peşti. Moluştele, mai ales Unio şi Helix, par însă a fi destul de
frecvente, deoarece în afară de scoicile găsite în morminte în stare întreagă, se
întîlnesc aici si
' foarte numeroase sfărîmături aderente de oasele umane sau de
animale.
Se constată că pe teritoriul Dobrogei trăiau în epoca neolitică, pe lîngă
formele astăzi existente, şi o serie de specii care fie că s'au stins complet, fie că
au dispărut de pe teritoriul ţării noastre, ori au devenit aici foarte rare, restrîn,
gîndu,şi arealul astfel încît nu se mai găsesc acum în regiune. Dintre formele
stinse, cităm Equus ( Asinus) h)'druntinus şi Bos primigenius. Formele care au
dispărut de pe întreg teritoriul ţării noastre sînt : Castor fiber şi Saiga tartarica.
Cervus elaphus şi,a restrîns mult arealul, nemaiîntîlnindu,se pe pămîntul Dobrogei
şi fiind localizat actualmente la noi doar în regiuni muntoase sau de deal înalt.
Dir.tre animalele care trăiesc şi acum în vecinătatea regiunii Cernavoda,
fac parte Capreolus capreolus, care este răspîndit în pădurile din nordul şi sudul
Dobrogei, precum şi Felis silvestris. Lutra vulgaris, Sus scrofa şi Canis vulpes
sînt şi astăzi comune chiar în zona Cernavodei. Bovinele şi ovicaprinele domesticite
sînt legate de aşezările umane şi se găsesc din abundenţă în regiunea cercetată.
În ceea ce priveşte moluştele ale căror cochilii au fost descoperite în decursul
săpăturilor, ele sînt şi astăzi foarte comune în zona respectivă. Resturile numeroase
de animale sălbatice : mistreţul, castorul, cervideele, carnivorele, măgarul sălbatic,
bourul etc., atestă faptul că neoliticii de la Cernavoda erau vînători. Pescuitul
cît şi culesul de scoici erau de asemenea ocupaţii ale populaţiei neolitice de la
Cernavoda, dar desigur de ordin mai secundar. Este foarte probabil ca unele
resturi osoase de Sus scrofa să fi aparţinut deja unei forme domestice.
OLGA NECRASOV, HAAS N ICULAE, HAIMOVICI SERG IU,
MAXIM ILIAN CONSTANTIN, D . N ICOLĂ ESCU-PLOPŞOR,
in colaborare cu Cercul studenţesc de morfologie animală al U n i ·
versităţii « Al . l. Cuza » laşi, compus din : FITERMAN PAULA,
LUNGU MARIA, M IRON CARMEN, MUREANU MAR I A ,
PĂ U N NICULAE, RĂ D IŢĂ L ID IA, TUDOSE IORDACHE,
URSACHE FEL ICIA, VANCEA FLORINA

PACKOTIKH B t.IEPHABO.UE
I<PATKOE CO)lEP)I(AHHE

B 1 956 r. UbiJm npoH3BeAeHbl paci<omm MOrHJihHHI<a B KoJryM6HH D H nocenemur Ha
xonMe Cocpm1 ; o6a naMHTHHI<a orHOCHTCH I< I<yn LType XaMaH,IJ;>«HH . B KonyM6HH D 6biJIH o6Hapy
meHbi MHoroqHcJieHHbie norpe6eHHH c rpynononomeHHeM . CoxpaHHOCTh I<OCTHI<OB cpaBHHTeJihHO
TIJIOXaH. 0HH HaxOAHTCH B BbiTHHYTOM TIOJIOllieHHH 11 Op11eHTHpOBaHbi C IOrO-BOCTOI<a Ha CeBepo3ariaA, rOJIOBOH K IOrO-BOCTOI<y . l1HBeHTapb norpe6eHHH B BepxHeM yqacri<e MOrHJibHHI<a COCT011T
113 COCYAOB , I<aMeHHbiX TOTIOpOB ; 11HOrAa HaXOAHTCH TpeyrOJibHaH 11JII1 TIOJiyi<pyrJiaH TIJIOCI<aH 6eJiaH
I'a.Jihi<a, qepena AHI<HX I<a6aHOB, qeJIIOCTI1 HJIH l<Jlbll<H.
Oco6eHHO nHrepecHbi o6HapymeHHbie B norpe6eH11HX 11AOJibi . EoJihrnaH qacrb 11x 113 o6om
)l<eHHoii rJIHHbi ; OHH npeAcraBJIHIOT rp11 THna : A
CTOHI.lll1e ; B
CHAHI.llHe (reno 11AOJIOB THna
A H B CTHJII130BaHo) ; C
H3o6pamaiOI.llHe CI1AHI.llero Ha cryne qenonei<a . Tpai<TOBI<a nocne�HHX
peaJIHCTI1qecKaH. Haxo�HI.ll11ikH B o�HOM 3I<3eMnJIHpe MpaMopHbiH H�OJI HanoMHHaeT 4>opMy
I<OCTHHbiX 11�0JIOB I<YJibTYP ryMeJibHHQa 11 C3JII<yQa. 06HapymeHHbie B norpe6eHHHX MarepHaJibi,
B qacTHOCTI1 r<epaMI1I<a, yi<a3biBaiOr, qTo norpe6eHI1H B KonyM61111 D coornercrnyror HeCI<OJihi<I1ll\
cpa3aM I<YJILrypbi XaMaH�mHH . l1ccne�onaHI1e HMbi c p11ryaJihHbiMI1 npe�MeTaM11 BbiHBI1JIO 6orarhrii
MaTep11an . B 3TOM Mecre naxo�HTCH qenoneqeci<Re I<OCTI1, cMewaHHbie c I<OCTHllm )l<HBOTHbiX H
pa36HTbiMI1 COCY�aMH.
-

-
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)lHnyn- CocpHH IIOATBepAHJIO,

XaMaHA>I<HH HBJIHeTcH CHHxpoHHhiM 3Tany ŞoHH
'1HCJieHHhie npeAMeTbl

I<YJihTYPhl ryMeJibHHQa

H pHMCI<OH 3IIOXH .

IlosepxHOCTHhie

II

IV'

<ITO

o6JIHI<

'lJHMypJIHH-Ae-)l(oc

I<YJibTyphi

(BHApa) . BMecre c TeM 6hiJIH Haîi:AeHhi MHoro

HeCI<OJibl<O npeAMeTOB paHHe>I<eJie3HOI"O Bei<a

HCCJieAOBaHHH B BanH-Kapacy BhiHBHJIH

HeCI<OJihi<O noceneHHH pa3HhiX

3IIOX : naJieOJIHTH4eCI<OH, HeOJIHTH4fCI<OH , pHMCI<OH H AOcpeOAaJihHOH .

*
Ilpn paci<OIII<ax

OCTaTI<H

1 9 56

qeJIOBe<IfCI<HX

r.

I<OCTf H ,

B HeOJIHTH4eCI<C"J\l

IIpH6JIH3HTeJibHO,

MOI"IIJihHHI<e

1 50

KonyM6HH

CI<eJieTOB ;

60JiblliHHCTBO ll3 l<OTOpbiX HaXOAR.TCH B cpparMeHTapHOM COCTOHHHH .

MaTepHana yAaJIOCh onpeAeJIHTh non JIHIIlb s

HOBJieHo, 4TO

21

34

cnyqimx

(2 1

y

95

H3

D

6bi;m

HHX

eCTb

OTI<phiThi

qepena ,

ll3-3a IIJIOXOH COXpaHHOCTH

MY>I<4HHa,

13

)I<eHIQHH) .

Ycra

BCCCTaHOBJieHHhiH qepen npHHaAJie>I<HT B3p0CJ"IbiM JIIOAHM . Ilo AJIHHHhiM I<OCTHM

ycTaHOBJienO H8JIH<IHe

2

AeTeH H

2

IIOApOCTI<OB . 11311\eH11HBOCTh qepeiiHOI"O HHAei<Ca CBH,!l;eTeJib

CTByeT O TOM, 4TO HeOJIHTH<IeCI<Oe HaCeJieHHe 'lJepHaBO,!l;bl npe,n;CTaBJieHO CJie,n;yiOIQHM o6pa30M :

npe06JiaA8eT ,!l;OJIHXOI<paHHbiH

nm,

3a HHM CJie,n;yeT Me30J<paHHhiH ; 06HapymeH Jllllllh O,!l;HH 3I<3eM

IIJIHp I"HIIep6paXHI<p8HHOI"O . 3y6hi y B3pOCJlhiX CllilhHO CTCpThi , OAHai<O HH pa3y He 06Hapy>I<HJ10Cb
I<apno3a . B cpe,n;HeM MY>I<<IHHhi cp e,n;Hero pocra

( 1 66,3 cM), a >I<eHIQHHbi

- Hnme cpe,n;Hero

( 1 50,9 cM) .

113y4eHHe <IeJIOBe1I(Cl<HX I<OCTeH H3 HeOJIHTH4f CI<OI"O MOI"HJihHHJ<a B 'lJepHaBo,n;e IIpHBOAHT I< 3aJ<JII01IeHHIO .• 4TO pe4b H,!l;eT JIHlllb O npe,n;craBHTeJIHX esponeOH,!l;HOI"O THIIJ Tpex CJie,n;yiOIQHX DapHaHTOB :

npOTOeBponeOHAHhiH MaCCHBHhiH ,!l;OJIHXOMe30I<paHHhiH THII , Me,!l;J.:ITepaHOH,!l;HhiH 6onee rpaQHJlhHbiH
/�OJIHXOH,!l;HhiH THII H I"HIIep6pUXHI<p8HHbiH THII HeBbiHCHCHHOI"O npOHCXO>I<,n;eHHH .

PacJ<OIII<H 1 956 r. BhiHBHJIH I<OCTHhie ocTaHI<n mnsoTHhiX . Hau6onee pacnpocrpaneHHhiM
HnnHercH S u s scrofa, 3a I<OTOpbiM . cne.n;yer B os taurns . CpaBHHTeJII.Ho qacTo scrpeqaercH

( asinus) hyn d r u ntinus n 6onee pe,n;I<ne
Bos
primigenius. MoJIIOCI<H npe.n;crasneHbi 3I<3eMnJIHpaMn Pnio n H el i x .
Castot·

f iber.

EcTI.

Heci<OJihi<O 3I<3eMnJIHpos

:JI<3eMnJIHpbi OJieHhHX . IloHBJIHIOTCH MeJII<ne

E q uu s

msa4Hbie : aHTHJIOIIhi, I<03hi, OBQhi, a Tai.:me

OE'MICHEHHE PHCYHKOB

PHc. 1 . - MorHJI!>HHK KonyM6Hll D, Bll,[l c socToqHoiî cTopoHhl. X, Hllli<HHiî MOrHJibllliK (3oHa I) ;
X X , �o�epxHlliî MOrliJibHliK (30Ha II).
Plic. 2 . - KOJty.'l\6llll D. BepxHHiî MOrliJibHHK ; qacTllqHbiiî Bll,[l nno1.1..1a,[lH D/ 1 95 6 ; X , Koa,1a 33BOJOJiyiî ;
X X , Ban11-.Uo6pecKy.
Plic. 3. - KonyM6nH D . LJ:acTllqHhiH nnaH nJIOI.I..I lAH D / 1 956 .
Plic . 4 . - KonyM6Hll D . Cocy,[lbt, Haiî):leHHhte B MOrHJibHHKe .
Plic. 5 . - KonyM6liH D. Cocy,[lhi, Haiî,[leHHhte B MorHJibHI1Ke.
P11c. 6. - KOJIYMOI1ll )) . rnHHliHall cTaTy3TKa, Haiî;:�eHHall H o6saJie K 3aJia,[{Y OT MOri1JlbHliKa.
PHc. 7. - 1 , nmHliHoe npHCJIIll..\e 113 .Ullnyna·Cocp11ll ; 2, <j:JparMeHT cocy;1a 113 xonMa K cesepo-3ana.uy
.URnyna Cocp11R.
PHc. 8 . - OcHoBHhte Tltnhl qepenos, Haiî,[leHHhlX B MOntJibHHKe ( 1 -2, 4) n u coce.uHeM oiisane ( 3 ) .
P11c. 9 . - MorHJibHHK. Pa:JJIHqHhte THnht HllmHHX qemocTeiî .
P11c. 1 0 . - MorHJibHI1K. XapaKTepHbte <tJopMhl Kocreiî KOHeqHoCTeiî.
PHc. J 1 . - <t>ayHa . 1 , Capra hircuş. 2, Sus s crofa; 3, Capreolus capreolus; 4, Equus ( as in us ) hydruntinus ;
5 , Cervus elaphus ; 6. B os taurus (KpynHhiiî) ; 7, Cervus elaphus; 8, Cast or fiber europaeus .
·

LES FOUI LLES DE CERNAVODA

En 1 956, des fouilles ont ete effectuees daes le cimetiere de Columbia « O » ainsi que
dans l'etablissement situe sur la colline de Sofia, appartenant, toutes les deux, a la civilisation
de Hamangia. De nombreuses tombes a inhumation ont ete decouvertes dans le cimetiere de
"l':olumbia «D 1>. Les squelettes sant assez mal conserves. Ils sant en position etendue, couches
dans, le sens Sud-Est - Nord-Ouest, la tete vers le Sud-Est. Le mobilier trouve dans les tombes de
la partie superieure du cimetiere comprend des vases, des haches de pierre, parfois une pierre
blanche plate, triangulaire ou semi-circulaire, de crânes de sanglier, des mâchoires ou tout a u
moins des defenses.
Les idoles decouvertes dans les tombes presentent un interet tout particulier. La plup:.ut
d'entre elles sant en terre cuite et sant de trois types differents : A. de baut : B. assises (pour
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les types A et B, le corps est stylise) ; C traitees d'une maniere realiste, representant un homme
assis sur line chaise. Un seul exemplaire figurait, Ull.e idole de marbre, rappelant la forme des
idoles en os des civilisations de Gumelniţa et de Sălcuţa. Le mobilier trouve dans les tombes
et, tout particulierement, la poterie indiquent que les tombes de Columbia « D » correspondent
a differentes phases de la civilisation de Hamangia. Les recherches effectuees dans la depression
naturelle ou ont ete deposes p ele-mele ossements et mobilier ont mis au jour un materiei varie.
On y trouve des ossements humains m eles a des ossements d'animaux et a des fra�ments de
vases.
Sur la colline de Sofia, les recherches ont confirme que !'aspect Ceamurlia de Jos, de
la civilisation de Hamangia, etait contemporain de ! 'etape Boian II (Vid ra). On a y egalement
trouve de nombreux ob.iets du type .Gumelniţa IV, du premier âge du fer et de l'epoque
romaine.
Les recherches de surface effectuees dans la vallee du Carasu ont permis d'identifier
plusieurs etablissements datant de differentes epoques : paleolithique, neolithique, romaine et
pre-feodale.
*

Les fouilles de 1956 ont fait decouvrir, dans le cimetiere neolithique de Columbia « D » ,
de s restes d'ossements humair. s appartenant a 1 5 0 squelettes environ, dont 95 ont conserve
leur crâne, mais qui sant pour la plupart fragmentaires. Vu la mauvaise conservation du materiei,
le sexe n'a pu etre etabli que pour 34 individus (2 1 hommes, l3 femmes). Il a ete precise que
21 crânes reconstitues appartenaient a des adultes. La presence d'os longs a permis l'identification
Je 2 enfants et de 2 adolescents. La variation de !' indice cephalique revele la composition sui
vante Je la population neolithique de Cernavoda : le type dolichocrâne predomine, suivi par le
type mesocrâne ; un st:ul exemplaire du type hyperbrachycrâne a ete decouvert. La dentition
releve, chez les adultes, une forte erosion, mais nulle carie. En general, les hommes sont de taille
moyenne (166,3 cm) ; les femmes au•dessous de la moyenne (1 50,9 cm). L'etude du materiei
osteologique humain du cimetiere neolithique de Cernavoda mene a la conclusion qu'il s'agit
uniquement de representants du type el.lropoi:de appartenant aux trois variantes suivantes : type
dolichomesocrâne proto-europoi:de ; type dolichoi:de gracile, mediterranoi:de, ainsi qu'un type
hyperbrachycrâne, d'origine incertaine.
Les fouilles de 1956 ont mis au jour des restes d'ossements d'animaux et de coquillages.
L'animal le plus commun est Sus scrofa suivi de Bas taurus. Castar fiber est assez frequent. Quelques
exemplaires de Equus (Asinus) hydruntintts t:t, plus rarement, de errvides ont ete mis au jour,
ainsi que des restes de petits ruminants : antilopines, ovines, car-rines ainsi que Bas primi
genim. Les mollusques sont surtout representes par Unia et Helix.
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1 . - Cimetiere de « Columbia D >> ; vue de I'Est : x) le cimetihe « d'en bas >> (zone l) ; x x ) le cimetiere
d'en haut >> (zone I l ).
Fig. 2. - « Columbia D >> ; cimetiere « d'en haut >> ; vue partiei le de l'aire D/ 1 95 6 ; x ) (coada Zăvoiului ;
" x ) Valea Dobrescu.
Fig. 3. - « Columbia D » ; plan partiei de l'aire D/ 1 956.
Fig. 4. - << Columbia D >> : vases dicouvert�t dans le cimetiere.
Fig. 5. - « Columbia D >> : vases du cimetiere.
Fig. 6. - « Columbia D >> : figurine de terre cui te mi se au jour dans les eboulis a l'Ouest du cimetiere.
Fig. 7. - 1 , Fusalole en terre cuite provenant de la colline de Sofia ; 2, fragment de vase du tell situe
au Nord-Ouest de la colline de Sofia.
Fig. 8. - Principaux types de crânes decouverts dans le ci metiere (1 - · 2 , 4 ) et les eboulis du voisinage (3).
Fig. 9. - Cimetiere : differents typesde mandibules.
Fig. 10.
Cimetier e : formes caracteristiques des os des membres.
Fig. I l . - Faune : 1 . Capra hircus ; 2. Sus scrofa ; 3. Capreolus capreol us ; 4. Equus ( Asi nus) hydruntinus ;
5. Cert•us elap h us ; 6. Bo.� taurus (grande taille) ; 7 Cen·11s elaplws ; 8, Castor Ji ber e uropa eus.
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SĂPĂTURI DE SALVARE LA BOGATA ŞI BOIAN *
(r. Călăraşi, reg. Bucureşti)

1. BOGATA

A

citiva ani, conducerea Muzeului national de antichităti a fost
infor � ată că o aşezare de pe teritoriul sat�lui Bogata este an; eninţată
să fie distrusă de apele lacului Gălăţuiul 1. Avîndu,se în vedere impor,
tanţa aşezării, s,a luat hotărîrea să se efectueze o săpătură de salvare pe locul
indicat. Aceasta a fost precedată de o cercetare de suprafaţă amănunţită pentru
cunoaşterea mediului arheologic. Drept rezultat, pe lîngă mai multe puncte
locuite în diferite epoci, pe malul de apus al lacului Gălăţuiul , chiar lîngă apă, pe
o distanţă de aproximativ 500 m, s'au descoperit resturile a cinci locuinţe cu
materiale de tip Boian. Primele trei tac parte dintr'o aşezare restrînsă ; celelalte
două sînt izolate. Materialele din aşezare şi din restul punctelor, cu toate că aparţin
culturii Boian, se deosebesc între ele dovedind prin aceasta o diferenţiere în timp.
Importanţa descoperirilor de la Bogata constă în special în faptul că acolo
au fost cercetate trei complexe înc hise între care nu s'au putut produce amestecuri
de materiale sau deranjamente greu de sezisat într'o aşezare aglomerată , cu mai
multe niveluri suprapuse.
a) Aşezarea ocupa un spaţiu restrîns . În vechime probabil ea a fost mai
întinsă , dar o dată cu prăbuşirea malului, desigur că s'au surpat şi resturile cîtorva
locuinţe din cuprinsul ei. Din porţiunea păstrată au fost studiate numai două
complexe. Primul, descoperit încă din anul 1 953 2 , era alcătuit dintr'o groapă
prelungă şi din urmele unei construcţii de suprafaţă, din care rămăsese o grămadă
de bulgări mari şi mici de lipitură arsă. Pe unii bulgări se vedeau imprimate urme
de nuiele şi pari, iar alţii fără astfel de urme s'au spart şi cercetat, observîndu,se
că lutul a fost amestecat cu multe paie în care erau şi diferite frunze de copaci.
Determinarea lor ne va da posibilitatea . să precizăm cîteva elemente din flora
regiunii datînd din neolitic . Săpîncf apoi porţiunea păstrată din al doilea complex
al aşezării, s,a delimitat o groapă de bordei de formă ovală, avînd lîngă una dintre
extremităţile axului lung o adîncitură pentru vatră. Pe locul ei a ieşit la iveală
multă arsură şi cenuşă amestecată cu oase de peşte şi de animale. Lîngă vatră s,a
mai găsit şi un bob de grîu, carbonizat.
CUM

La săpăturile de la B.lgata, efectuate intre
3 septembrie şi 2 octombrie 1 956, au participat :
Eugen Comşa, Maria Comşa şi N. Anghelescu, iar
la Boian între 3 şi 18 octom bie 1 956 au luat parte
Eugen Comşa şi Maria Comşa.
1 Î n anul 1 95 3 doi colectionari locali au adunat
materiale de pe malul de apus al lacului Gălăţuiul
şi le·au arătat lui N. Anghelcscu, directorul M uzeu·
lui Că ăraşi. Î mpreună au făcut noi cercetări şi au
adunat materiale de tip Boian. N. Anghelescu a
•

comunicat la Institutul de arheologie despre desco·
perire şi prof. Ion Nestor s·a deplasat să vadă materia·
lele adunate, iar mai tîrziu Seb. Morintz a făcut o
scurtă cercetare de suprafaţă la B:.1gata. Î n anul urmă·
ror Corneliu N. Mateescu a efectuat noi cercetări
în regiunea satului Bogata.
2 N. Anghelescu, Cercetdri
şi descoperiri arheolo·
gice î n raioa nel e Căldra şi şi Slobozia , SCIV, V I ,
1 2 , 1 955, p. 3 1 A .
-
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Uneltele de silex sînt în formă de lame, răzuitoare şi percutoare. Topora�
şele de piatră sînt plate, neperforate. Metalul lipseşte.
Ceramica ne permite datarea asezării în faza Giulesti
' a culturii Boian. Decorul
principal îl constituie excizia. Motiv� le ornamentale, mai ales în formă de meandre ,
sînt compuse din şănţuiri largi, mărginite pe ambele părţi de triunghiuri mărunte,

Fig. l .

-

Bogata, fragmente ccra micc

din

etapa Greaca.

dese şi din benzi cruţate. Decorul excizat era incrustat cu materie albă. Comparînd
această categorie de vase cu ceramica similară din celelalte aşezări de tip Boian,
constatăm o strînsă legătură între ea şi ceramica fazei Bolintineanu. Ca aspect,
ele sînt asemănătoare, căci şi pe vasele fazei Bolintineanu se făceau linii incizate
(în formă de meandre), mărginite prin şiruri de triunghiuri mărunte. Deosebirea
esenţială dintre ele constă în importanţa ce se acordă şirurilor de triunghiuri.
Pe cînd în faza Bolintineanu ele erau făcute anume pentru a servi ca decor, deci
au un rol principal, pe ceramica din aşezarea de la Bogata ele au un rol secundar,
servind mai mult la executarea săntuirilor,
decît ca ornament.
'
'
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Ceramica din complexul cercetat l a Bogata poate fi comparată s i cu materia,
lele descoperite pe malul de nord al lacului Greaca, în punctul « 1� Slom >> 1 • În
bordeiul de tip Boian de acolo s,a scos la iveală o categorie ceramică similară
celei descrise, dar ele se deosebesc prin proporţia cantitativă a categoriilor eera,
mice. La Bogata cioburile ornamentate prin dungi cruţate cu marginea dinţată

Fig. 2 .

Bogata,

fragmente

cera mice

din crapa Gălăţuiul.

reprezintă aproximativ 90 % din totalul fragmentelor ceramice decorate prin
excizie, iar la Greaca numai circa 25 % din cioburile cu ornament excizat au dun,
gile zimţate, celelalte cioburi fiind decorate prin dungi cruţate cu margi,
nile drepte.
În funcţie de comparaţiile făcute ajungem la concluzia că aşezarea de la
Bogata este mai recentă decît faza Bolintineanu şi. cu puţin mai veche decît comple,
------- ---

1 95 5 ,

p.

1

Eugen Comşa, Săpături de salvare şi cercetări

4 1 1 - 42 7 .

de supra[a fli.
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in regiunc;t Bucureşti, SCIV, V I ,

3 - 4,

4

1 1 1'

xul de la punctul " La Slom " , astfel că reprezintă perioada de început a etapei
Greaca din faza Giuleşti a culturii Boian.
b) La aproximativ 100 m spre sud de asezarea
de mai sus, a fost studiat
'
un complex din faza Vidra. În suprafaţa săpată s�a golit o groapă de formă ovală
foarte probabil de bordei - - , distrusă parţial de şiroaie. Din pămîntul de umplu�
tură al gropii s�au scos mai multe unelte de silex, două toporaşe plate şi o mare
cantitate de cioburi. Ca si în cazul precedent, mai ales ceramica excizată consti�
tuie elementul caracteristi c. În cadwl ci s�a păstrat din faza Giuleşti obiceiul de
a cresta şirul de triunghiuri mari în jurul buzei vaselor şi mai rar benzi cruţate cu
marginile zimţate prin două şiruri de triunghiuri mari. Elementele principale sînt
pasta amestecată cu cioburi pisate, dungile excizate fără margini zimţate, dungile
cruţate largi în formă de unghi sau arcuite şi apariţia pe un singur ciob a decoru�
lui << scăriţă )), toate specifice fazei Vidra. Luînd în considerare faptul că în ceramică
s�au menţinut elemente de tradiţia Giuleşti şi că majoritatea elementelor sînt de
tip Vidra , considerăm că din punct de vedere cronologic acest complex trebuie
plasat în perioada de început a fazei Vidra. El reprezintă o etapă distinctă , pe
care o numim etapa Qdlăţuiul.
c) To t pe malul de vest al lacului Gălăţuiul, la circa 300 m spre sud de corn�
plexul descris, a fost cercetată o altă groapă de bordei din faza Vidra. Groapa
avea forma m·ală şi la una din extremităţi se afla vatra simplă de mici dimensiuni,
compusă dintr�un strat de lut făţuit cu grijă şi ars la roşu. Printre materialele
(relativ puţine) scoase la iveală predomină ceramica . Elementele principale în
ornamentarea ceramicii excizate sînt << scăritele )) si benzile crutate
în formă de
'
'
unghiuri, care se întîlnesc crestate pe multe din c ioburi. J\.1 erită a fi remarcate şi
fragmentele de vase cu prag masiv în jurul gîtului. Se observă o îngustare a şăn�
ţuirilor excizate. Pe un ciob din pastă fină cu suprafaţa lustruită se văd urmele
cîtorva dungi înguste, verticale. Ele se pare că reprezintă un decor pictat cu culoare
neagră. Fiind vorba de un singur ciob, considerăm că faptul trebuie verificat şi
confirmat prin alte descoperiri. Elementele tehnice şi ornamentale ale vaselor
din acest complex sînt caracteristice şi ceramicii din aşezarea A de pe Grădiştea
Ulmilor din apropiere de Vărăşti, 1 de aceea sîntem de părere că etapei căreia
îi aparţin cele două descoperiri îi putem da numele de etapa Vărdşti.

-·

Angrenarea complexelor de la Bogata în evoluţia întregii culturi Boian ne
dă posibilitatea să completăm cunoştinţele noastre asupra modului de trai al
purtătorilor acestei culturi.
Dacă aşezarea de pe malul Gălăţuiului nu reprezintă nimic deosebit, ea con 
firmă totuşi faptul cunoscut, şi .anume. că din faza Bolintineanu şi pînă în etapa
Greaca s�a menţinut - după cîte ştim pînă acum - numai tipul de aşezare simplă
de terasă, fără sistem de apărare. În schimb, pînă în prezent erau necunoscute
aşezări sau mici sălaşe de terasă, similare celor de la Bogata din etapele Gălăţuiul
şi Vărăşti ale fazei Vidra, majoritatea aşezărilor corespunzătoare acestei perioade
fiind de tipul tellurilor. Din observaţiile făcute, rezultă că în cursul fazei Vidra
au existat în acelaşi timp aşezări mari, întărite pe înălţimi, şi aşezări mici neforti�
ficate sau chiar locuinte izolate pe margini de terase.
În aşezarea (din et�pa Greaca) de la Bogata s�au descoperit gropi de bordeie şi res�
turile unei construcţii de suprafaţă. Aceasta ne arată că părerea de pînă acum trebuie
modifi c ată , în sensul că tipul locuinţelor sau cel puţin al construcţiilor de suprafaţă a
fost cunoscut şi folosit de purtătorii culturii Boian încă de la începutul fazei Giuleşti.
1 V.

Christescu,

Les .Hations

Jm;historiqHes du lac de

Boi"an

in
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Prin cercetările din trecut din faza Vidra se cunosc numai resturi de locuinte
de suprafaţă. Acum se dovedeşte că în primele două etape ale fazei sînt docume � ,
tate şi locuinţe de tipul bordeielor.
Uneltele scoase la iveală în complexele de la Bogata nu ridică nici o problemă
mai importantă, totuşi merită să fie remarcată lipsa - probabil întîmplătoare - a
topoarelor perforate şi lipsa obiectelor de metal.

Fig. 3 .

Bogata,

frngmenre ceramice din etapa Vărăşti .

Ceramica a fost elementul principal care ne,a servit pentru precizarea etape,
lor din evolutia culturii Boian.
În priv i nţa tehnicii , observăm că în etapa Greaca majoritatea vaselor au
fost modelate din pastă cu pleavă , dar menţionăm că încă de atunci s,a început
şi folosirea cioburilor pisate. Treptat, sistemul de a prepara pasta cu cioburi pisate
a inlocuit cu totul pasta cu pleavă . Aceasta s,a petrecut - după, C\lm rezultă din
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descoperirile de la Bogata - de abia în etapa Vărăşti a fazei Vidra. În cele trei
etape, vasele mari erau lucrate prin sistemul fîşiilor. Sînt aici reprezentate toate
formele caracteristice culturii Boian, dar se observă şi diferite forme de tranziţie
de la o etapă la alta.
Categoria vaselor întrebuinţate la prepararea hranei păstrează în decursul
celor trei etape formele principale şi decorul.
Ceramica din pastă fină este în oarecare măsură mai sensibilă la evoluţie.
Formele ei se menţin \Teme îndelungată, pe cînd motivele ornamentale se
schimbă parţial într,un timp mai scurt.
Cea mai sensibilă la evolutie este categoria vaselor ornamentate prin excizie.
În directă legătură cu ea este d e remarcat tendinţa necontenită a << olarilor >> de
a respecta formele vaselor şi mai cu seamă << regulile >> precise de executare a deco,
rului (valabile pe tot teritoriul de răspîndire a culturii Boian) şi tendinţa lor de
a simplifica operaţia de ornamentare. De exemplu, şănţuirile din faza Giuleşti erau
largi si se făceau prin mai multe trăsături cu unealta de,a lungul benzilor crutate ,
aşa î �cît realizarea lor cerea timp mult. În faza Vidra s,a ajuns la şănţuiri ' mai
înguste, făcute numai prin două tăieturi : una perpendiculară pe peretele
vasului şi alta oblică. Rezultatul este acelaşi, dar timpul de execuţie mult
mai scurt.
Săpăturile si cercetările de la Bogata au îmbogătit documentarea noastră
şi în privinţa pl �sticii. Încă din 1 937 D . Berciu a postulat existenţa plasticii şi
în cultura Boian 1 • Faptul a fost confirmat cu 1 O ani mai tîrziu prin descoperirea
figurinei fragmentare de la Cătelu 2• De atunci s,au găsit si alte cîteva figurine
din faza Giuleşti 3• În complex�! din etapa Greaca de la Bogata, în 1 956 s,a găsit
un capac de vas de formă conică avînd la vîrf modelat prin ciupire un chip omenesc
stilizat 4. Ne lipseau însă figurinele din faza Vidra. În anul 1 956 a fost completată
şi această lacună prin descoperirea plasticii în complexe corespunzătoare fazei
Vidra : la Bogata (un cap antropomorf) şi la Tangîru 5•
Cercetarea locuinţelor Boian de pe malul Gălăţuiului ne,a procurat date
noi cu privire la ocupaţii. Din observaţiile făcute, rezultă că oamenii care au trăit
acolo se îndeletniceau cu cultivarea plantelor, creşterea vitelor, pescuitul şi eule,
gerea scoicilor de apă dulce. În cele trei puncte s,au adunat numeroase vertebre
de peşte şi o mare cantitate de cochilii de scoici.
Cum este si firesc, complexele studiate au analogii si în alte puncte de pe
teritoriul locuit d e purtătorii culturii Boian. În ultimul ti�p numărul punctelor
descoperite a crescut mult şi, în prezent, este posibilă delimitarea ariei de răspîn,
dire a etapei Greaca. Conform datelor de care dispunem, teritoriul pe care au
vieţuit oamenii din această etapă era · cuprins între : Brăiliţa - Aldeni - Ciulniţa
- Alexandria - Giurgiu şi de,a lungul Dunării pînă la Brăiliţa. După cum s,a
arătat, ceramica din etapa Greaca de la Bogata este legată genetic de aceea din
faza Bolintineanu. Analizînd problema evoluţiei culturii Boian în funcţie de răs,
pîndirea teritorială a comunităţilor din primele etape, constatăm că --- în stadiul
actual al cercetărilor - - se poate spune că evoluţia de la faza Bolintineanu la faza
Giuleşti s,a prc dus în jumătatea de est a Munteniei.
1 D. Berciu, SâJ>âturilc arheologice de la Ta n g ir u
( 1 934), raport prelimi nar, BMJV, 1 , 1 93 5 , p. 2 2 .
2 Descoperită î n 1 94 7 de M . Petre3cu-Dîmboviţa
(cf. SCIV, VI, 1 - 2 , 1 95 5 , p . 24, fig. 14 şi p. 3 7 ,

descrierea ş i fi g . 2 2 ).
: J E ugen
Com�<l, ojJ ,

>it. , p .

4 1 9 şi fig. 8, p . 42 1 .

� Cu prilejul cercetărilor arheologice mai vechi in
acelaşi complex s-au mai găsit două figurine antro·
pomorfe (cf. N. Anghelescu, o;J . cit., p . J 1 8 şi
fig. 7, p. 3 1 9).
5 Săpături efectuate
in 1 956 sub conducerea lui
D. Berciu.
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Materialele etapei Gălăţui d e l a începutul fazei Vidra sînt documentate prin
fragmente ceramice rare şi pe Grădiştea Ulmilor 1• Importanţa lor constă mai cu
seamă în faptul că pe ele se păstrează unele elemente de tradiţie Giuleşti, confir�
mînd astfel legătura şi succesiunea dintre faza Giuleşti şi faza Vidra.
Etapa Vărăşti este mai bine reprezentată prin mai multe aşezări şi puncte
locuite răspîndite pe malul dobrogean al Dunării 2, în nord�estul Bulgariei 3 şi
mai ales în sudul Munteniei 4• Pînă în prezent nu au apărut nicăieri la nord de
lalomiţa materiale de tip Vidra, ci numai elemente datorite influenţei sau relaţiilor
cu purtătorii etapei Vidra.
Analiza materialelor de la Bogata a dus şi la unele concluzii cu privire la
raportul, în timp, dintre etapele menţionate şi culturile vecine.
Elemente decorative asemănătoare cu cele din cultura Hamangia s�au găsit
în cuprinsul aşezării din etapa Greaca (de la Bogata ), iar în bordeiul din etapa
Gălăţui s�au scos la iveală elemente legate de o fază tîrzie a culturii Hamangia.
În funcţie de aceste observaţii întreaga fază Giuleşti şi cel puţin etapa de început
a fazei Vidra pot fi considerate contemporane cu perioada de sfîrşit a culturii
Hamangia.
Descoperirile făcute în ultimii ani în diferite aşezări cu materiale de tip
Boian şi mai cu seamă rezultatele săpăturilor din 1 956 de la Bogata ne permit
unele precizări cu privire la periodizarea culturii Boian 5, care se prezintă astfel :
Tabel Cronologic

1
1

1

Etapa Petru Rareş
Etapa Spanţov

Faza Petru Rareş
i

i

i Etapa Vărăşti

Faza Vidra

1

-----

Etapa Gălăţuiul

�

Faza Giuleşti

Etapa Aldeni
Etapa Greaca

--- ----

-----

Faza Bolintineanu

Etapa Căţelu

1

-[

1

!

.,

'l

---- 1

1
J

I I . BOIAN

După încheierea săpăturilor de salvare de la Bogata, s�a început altă sapa�
tură cu acelaşi caracter, pe Grădiştea Ulrnilor din mijlocul lacului Boian. La extre�
mitatea de nord�est a grindului Grădiştei se mai află o parte din aşezarea cunoscută
în literatura de specialitate sub numele de Boian A 6•
L V. Christescu, op. cit . , p. 265 , pl. X/ 1 3 şi p. 266.
pl. X I J 7 .
2 La Capidava (informaţie de la l. Barnea), Cerna
voda (cercetări de suprafaţă, Eugen Comşa, 1 950)
şi probabil la Hinog (V. Christescu, op. cit. , p. 2 50).
" Atmăgeaua Tătărască (Vladimir Dumitrescu, La

stratigraphie des stations appartenant a la civili
sation eneolithique balkano-danubienne a la lumiere
des fouilles d'Atmăgeaua Tătărască, în Istros, Revue
roumaine d'archeologi e et d'histoire anci enne, l , 1 93 4 ,

p. 3 7 - 43 ) şi altele cîteva.
� La
Vărăşti (V. Christescu, op. cit.) , Glina
( Ion Nestor, Zur Chronologie der mmănischen St ein-

lwp[erzeit, PZ, XIX, 1 92 8 , p . 1 1 0 - 1 4 3 ) , Vidra (Dinu
V. Rossetti, Săpăturile de la Vidra, raport preliminar,
P M M B , 1, 1 93 4 , p. 6 - 60), Tangîru (0. Berciu, Săpă
turile arheologice d e la Tangîru ( 1 934), raport P•·el i
minar, B M J V l , 1 93 5 , p. 1 - 56) şi altele.
,

Î n urma săpăturilor din 1 956 de la Tangiru,
conf. D. Berciu a subîmpărţit din punct de vedere
stratigrafic cele două straturi Boian l şi Il (determinate
încă din 1 93 4 de acelaşi arheolog) în mai multe niveluri
şi a constatat existenţa straturilor Boian Il l şi Boian IV
de asemenea cu mai multe niveluri fiecare.
8 V. Christescu, op. cit.
5
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Prin săpăturile efectuate în 1925 de V. Christescu, au fost determinate pe
acest loc două straturi de cultură : unul, inferior, cu resturi de tip Boian, şi altul,
superior, cu materiale daco,getice din sec. n , r î.e.n.
În porţiunea săpată şi alături de ea nu am găsit stratul de cultură daco,
getic. În schimb, pe plajă sînt ici şi colo fragmente de amfore greceşti şi cioburi

Fig.

4.

-

Boian,

vederea

aşe:ării , din spre

est.

de vase daco,getice lucrate la roată. Din studierea materialelor publicate după
săpăturile din 1925 şi din cercetarea fragmentelor ceramice adunate de ti.oi pe
plajă, reiese că pe locul aşezării numită Boian A sînt reprezentate toate cele patru
faze de evoluţie ale culturii Boian, dar în săpăturile noastre am găsit numai mate,
riale din faza Vidra .
Pînă la săpăturile din acest an de pe Grădiştea Ulmilor nu se putuse preciza
ce animale domestice aveau oamenii în faza Vidra. Acum s,au găsit oase de cornute
mari, oi, capre, porc şi cîine.
La baza stratului de cultură s'au atins două gropi de formă ovală . Golind
groapa mare plină cu pămînt
cafeniu deschis şi săpînd în că,
utarea fundului ei, la 2, 72 m
adîncime fată de nivelul actual
al solului, a � descoperit în pă,
mîntui galben un schelet om�,
nesc. Groapa de deasupra sche,
letului n'a fost deranjată în
dreptul lui şi conţine numeroase
q__ ___._
•�
-'" "
fragmente ceramice, toate de tip
Vidra. Deoarece groapa supra,
Fig. 5 .
Boian, scheletul de adult din cultura Boi a n .
pune mormîntul , este evident
că scheletul datează din timpul culturii Boian (căci alte resturi mai vechi nu
s'au găsit pe Grădiştea Ulmilor), dintr'o etapă anterioară etapei Vărăşti sau de
la începutul ace steia .
-
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Scheletul era în poziţie chircită pe stînga , cu craniul orientat spre NNE
36° şi picioarele spre SSV 2 1 6° ; datorită presiunii pămîntului, bazinul s,a frînt.
Poziţia coastelor şi a oaselor mîinii drepte arată că mortul a fost aşezat cu pieptul
în jos. Studiul antropologie al scheletului arată că a aparţinut unui individ de
sex feminin de tip mediteranean (dolicocran moderat 74, 1 aproape de mesocranie),
de circa 40 ani, avînd talia de 1 ,55 cm 1.
Pînă acum pe teritoriul }vlunteniei se cunosc numai cîteva morminte de
copii descoperite la Glina şi atribuite culturii Boian 2 , mormîntul de pe Gră,
diştea Ulmilor fiind singurul mormînt de adult descoperit în cadrul culturii Boian.
Acest schelet, împreună cu cele de copii de la Glina , arată că purtătorii
culturii Boian înmormîntau (copii şi adulţii) în poziţie chircită , în cuprinsul aşeză,
rilor, lîngă sau sub locuinţe.
Descoperirile de caracter funerar din ultimul timp ne duc la concluzia că
în zona de sud,est a tării noastre, în cursul epocii neolitice se pot delimita două
arii deosebite în cee � ce priveşte ritul funerar. În Muntenia purtătorii culturii
Boian şi apoi urmaşii lor din cultura Gumelniţa obişnuiau să înmormînteze morţii
în poziţie chircită - după cîte ştim pînă acum - în cuprinsul aşezărilor, iar în
Dobrogea purtătorii culturii Hamangia (contemporani cu cei din cultura Boian)
îi înmormîntau în poziţie întinsă, mai ales în cimitire.3 Deosebirea în privinţa
ritului funerar confirmă faptul că purtătorii celor două culturi aveau obiceiuri
şi origini deosebite.
EUGEN C OMŞA

OXPAHHTEJII>HbiE PACKOITKH

1.

Eo2ama

B

EOI'ATE

l1

EORHE

KPATKOE CO.UEP)I(AHHE

Ha TeppHTOpHH cena EoraTa, Ha 3ana)l.HOM 6eperay o3epa I'3JI3QYIOJI , i5hiJIII npoH3Be)l.eHhi
I<OHTpOJibHbie paCKOm<H, B pe3yJihTaTe KOTOpb!X ycTaHOBHJIH TpH )J{HJlbiX KOMHJieKca KYJihTypbl
hOJiH, pacnOJIO)J{eHHbiX Ha paCCTOHHHH HeCKOJlhKHX COT MeTpOB O)l.HH OT ,l1,pyroro . IJepBbiH H3 HHX
npe)l.CTaBJIHeT C060H OCTaTKH He60JiblllOfO HOCeJieHHH,

a )];Ba OCTaJihHbiX - CJ"Ie)l.hl O)l,HHOqHbiX

)J{HJIHll.l .
XapaKTep

co6paHHoro

KepaMHqecKoro

MaTepHana

,uaeT

B03MOmHOCTh

ycraHOBHTh , qTo

Kam)l.b!H H3 Tpex yKa3aHHbiX KOMHJieKCOB OTHOCHTCH K ,l1,pyroMy 3Tany pa3BHTHH KyJlhTypbl OOHH .
CyAH no KepaMHKe , nepsbiH KOMnneKc TecHo CBH3aH c MaTepHanaMH cpa3hi EonHHTHHHHY H c Kepa
MHKOH cpa3bl ,llmyJieiiiTH . Ha OCHOBaHHH THHOJIOrHqecKH 6onee 6JIH3KUX aHaJIOfHH noce.TieHHe B
EoraTe MOmHo )l.aniposaTb naqanoM 3Tana I'pHKa cpa3bi .UmynernTH .
IJpHHHMaH BO BHHMaHHe, qTo 8 roHqapHOM 11pOH380)l.CTBe BTOporo KOMHJieKca COXpaHHJIHCb
:JJieMeHTbl Tpa)l.Hl{HH ,llmyneUITH H qTO 60JibiJ,IHHCTB0. 3JieMeHTOB OTHOCHTCH K THny BH)l.pa, aBTOp
cqHTaeT, qTo

3TOT KOMHJieKC BOCXO)l.HT K HaqaJibHOMY nepHO)l.y cpa3bl BH)l.pa, I< 3Tany , KOTOpbiH

OH Ha3biBaeT 3Tai10M r3J13QyiDJ1 .
TexHHqecKHe H )l.eKopaTHBHbie :meMeHThi cocy,uos TpeThero KOMHJieKca xapaKTepHbi H )l.JIH
I<epaMHKH 3110HHMHOro noceJieHHH OOHH A Ha
3TOT KOMnJieKc K 3Tany B3p::>mTH cpa3hi BH)l.pa.

rp3)l.HIIITe YnMHJIOp , H 1103TOMY

asTop

OTHOCHT

On<phiTHH nocne)l.HHX neT s HeKOTOpbiX noceJieHHHX THna EoHH (CnaHQOB, .llmynemTH ,
rpHKa, AJl)l.eHH) H oco6eHHO pe3yJihTaTbi pacKonoK s EoraTe co,ueiicrsyroT 6onee no)l.po6Hoii nepHo
J�H3aQHH KYJihTYPbi EoHH . B cpa3e EoJIHHTHHHHY )l.O CHX nop y)l.anoch onpe)l.eJIHTh JIHlllh O)l.HH 3Tan
(K3Qeny) . <l>a3y .UmyJieUITH y)l.aJIOCh 110)l.pa3{ţeJ"IHTb Ha J�Ba :nana : rpHKa H An)l.eHH . B CBOIO oqepe)l.h
1 N. Haas,
C. Maximilian, O. Nicolăescu, Studiul
<J ntroJ>ologic asupra s c h el etului n eoliti c de la Vără şti,
i n Materiale, V, p. 1 3 1 - 1 40.
2 Morminte descoperite în cursul săpăturilor de
1 a Glina din anii 1 94 3 şi 1 94 5 , efectuate de

M. Petrescu - Oîmboviţa.
3 Seb. Morintz şi colectivul,
.5a nti�ru1 arheolog i c
Cernat•oda, în SCIV, VI, 1 - 2 , 1 95 5 , p . 1 5 4 şi
O. Berciu şi colectivul, Şantierul arheologic Cerna·
1•oda, în Materiale, I I I , p. 8 3 .
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cpa3a B�pa 6b1Jla no�pa3�eJieHa Ha �Ba :nana : r3JI3QYIOJI H B3p3UITH . HaKOHeQ, nepexo�HYIO <Pa3y
I1eTpy PapeUI y�anocb no�pa3�eJIHTb Ha �Ba 3Tana : CnaHQOB n I1eTpy PapeUI .

I I . EoRH
Pe3yJlbTaTOM �pyrHX KOHTpOJibHbiX paCKODOK B rp3�HUITe Ym\HJIOp 6biJIO OTKpbiTHe
HCCKOJibKHX HM <t>a3bl BH�pa ; B O�HOH H3 HHX, Ha rJiy6mie 2,72 M OT HIJIHeUIHero ypOBHH HaUIJIH
cKeJieT B3pocJioro treJIOBeKa B cKoptreHHOM noJio>Kemm Ha JieBoM 6oKy (opHeHTHpOBKa CCB-IOI03).
ITocJie�HHe Haxo�KH norpe6aJILHoro xapaKTepa npHBO�HT asropa K 3aKJIJOtreHHIO , trTo B
HeOJIHTe Ha JOro-BocroKe PHP 6LIJIO �Ba pa3JIHtrHbiX ytraCTKa c TOtrKH 3peHHH norpe6aJILHoro c6pH�a.
B BaJiaxHH HOCHTCJIH KYJILTypbi bOHH H 3aTeM KYJILTYPbl ryMeJibHHQa o6bitfHO norpe6aJIH yMepnmx
8 CKOptreHHOM OOJI'J>KeHHH - UOCKOJibKY HaM �O CHX nop H3BeCTHO - Ha llJ,OIQa�H OOCCJieHHH j B
.Ilo6py�>Ke HOCHTeJIH KYJILTYPLI XaMaH�>KHH (cospeMeHHHKH npe�craBHTc,,eif KYJihTYPLI EoHH)
norpe6aJIH yMepiUHX B BbiTHHYTOM OOJIO>KCHHH B MOrHJibHHKaX .

OE'MICHEHHE PHCYHKOB
Puc. l o - EoraTa : <!JparMeHTbl KepaMHKH :nana rpl'IK3 o
Puc o 2 o - EoraTa : <tJparMeHTbl KepaMHKH :nana r:m:31..\YIOJ! o
Puc. 3 o - EoraTa : <tJparMeHThl I<epaMHKH :nana B3p3WTH.
PHC. 4. - OORH : BH,!:I noceJit:HHR C BOCTOl.!HOH CTOpOHhlo
PHC o 5 o - oORH : KOCTRK B3pocnoro l.!eJIOBeKa KYJJbTyphl OORH.

LES FOU I LLES DE SAUVEGARDE DE BOGATA ET DE BOIAN
I. Bogata

Des fouilles de sauvegarde entreprises sur le territoire du village de Bogata, sur
la rive Ouest du lac Gălăţuiul, ont permis de determiner trois complexes d'habitations
appartenant a la civilisation de Boian, situes a quelques centaines de metres !'un de I'autre.
Le premier represente Ies restes d'une petite station et les deux autres, des vestiges d'habi
tations iso!ees.
Les caracteristiques de la ceramique qui ) a ete trouvee permettent de preciser que ces
trois ensembles appartiennent a des etapes differentes de la civilisation de Boian. Par sa cera
mique, le premier complexe est etroitement rattache aux materiaux de la phase Bolintineanu
et a Ia ceramique de la phase Giuleşti. En fonction de certaines analogies typologiquement plus
rapprochees, l'etablissement de Bogata peut se situer au debut de !'etape Greaca de la phase
Giuleşti.
Du fait que la poterie du deuxieme complexe conserve des elements appartenant a la
tradition de Giuleşti et que la plupart d 'entre eux sant du type Vidra, l 'auteur considere que
ce complexe remonte a la periode initiale de la phase Vidra, et qu'il se rattache a une etape
qu'il propose de designer du nom d'etapc; Gălăţuiu.
Les elements techniques et ornementaux des vases du troisieme complexe sant egalement
caracteri.stiques de Id poterie de l'etablissement eponyme de Boian A, de Grădiştea Ulmilor
et c 'est pourquoi cet ensemble est date de !'etape Vărăşti de la phase Vidra.
Les decouvertes faites ces dernieres annees dans certains etablissements du type Boian
(Spanţov, Giuleşti, Greaca, Aldeni) et, plus particulierement, les resultats des fouilles de Bogata,
rendent possible une delimitation plus precise des differentes periodes de la civilis 1tion de Boian.
Pour la phase Bolintineanu il n'a ete possible de distinguer jusqu'ici qu'une seule etape, celle
de Căţelu. La phase Giuleşti a pu etre subdivisee en deux etapes : celle de Greaca et celle d' Aldeni.
La phase de Vidra a egalement pu etre divisee en etape Gălăţuiul et en etape Vărăşti. Enfin,
la phase de transition Petru Rareş peut etre divisee en etape Spanţov et etape Petru Rareş.
II. Boian

D 'autres fouilles de sauvegarde effectuees sur la Grădiştea Ulmilor ont abauti a I a decouverte de
fosses de la phase Vidra. L 'une d'elles contenait, a 2 m 72 de profondeur sous le niveau actuel du sol,
un squelette d'adulte, accroupi sur le câte gauche (oriente Nord-Nod-Est - Sud-Sud-Ouest),
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Les decouvertes recentes de caractere funeraire menent a la conclusion que pour le
neolithique du Sud-Est du pays, il est possible de delimiter deux aires de rites funeraires dif
ferents. En Valachie, l'homme de la civilisation de Boian, et plus tard, celui de la civilisation
de Gumelniţa avait coutume, a ce que l'on sait, d'ensevelir ses morts en position accroupie,
a l 'interieur . meme de l'etablissement, tandis qu'en Dobrogea l'homme de la civilisation de Ha
mangia (contemporain de celui de la civilisation de Boian) enterrait les siens couches, dans
des necropoles.

EXPLICATION DES F IGURES
Fig.
. tg.
Fig.
Fig.
Fig.
�·

1.
2.
3.
4.
5.

·---

Bogata. Tessons ceramiques de !'etape Greaca.
Bogata. Tessons ceramiques de !'etape Gălăţuiul.
Bogata. Tessons ceramiques de l'�tape Vărăşti.
Boian. Vue orientale de la station.
Boian. Squelette d'adulte de la civilisation de Boian.
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FAUNA DIN COM PLEXELE BOIAN
DE LÎNGĂ SATUL BOGATA *

N
I
A

c u Rs u L

săpăturilor arheologice din anul 1956, pe teritoriul satului Bogata
(r. Călăraşi), pe malul înalt al bălţii Gălăţuiul, au fost cercetate cîteva corn�
plexe din diferite epoci. Dintre acestea mai importante sînt complexele
cu materiale din epoca neo�eneolitică. Ne referim la complexele I--IV. Se cuvine
să facem precizarea că pe locul fiecărui complex este documentat un singur
strat de cultură, deci ne aflăm în faţa unor complexe închise, în cuprinsul
cărora nu s�au putut produce amestecuri cu materiale din epoci ulterioare. Corn,
plexele I şi II sînt contemporane între ele şi au făcut parte dintr'o aşezare distrusă
parţial, în decursul vremurilor, prin prăbuşirea continuă a malului înalt al bălţii
Gălăţuiul. Complexele I I I şi IV sînt complexe izolate. Ţinînd seama de elementele
de cultură materială, cele patru complexe aparţin diferitelor faze ale culturii Boian 1 :
- complexele I şi I I sînt de la începutul fazei Giuleşti,
-- complexul III datează de la începutul fazei Vidra,
- complexul IV este de la sfirsitul fazei Vidra.
În fiecare complex au fost ad �nate numeroase unelte, fragmente ceramice
şi diferite oase de animale şi valve de scoici. În cele ce urmează vom expune rezul�
tatele unor cercetări preliminare în ceea ce priveşte resturile de faună din corn�
plexele Boian de la Bogata. Materialul foarte fragmentar a îngreunat identificarea
speciilor.
Tabelul I cuprinde repartiţia numărului de fragmente de oase şi de valve,
pe specii şi pe cele patru complexe.
Tabelul II cuprinde aceeaşi repartiţie pe complexe, dar de data aceasta
numai a fragmentelor osoase, aparţinînd diferitelor specii de mamifere, alături
de procentajul ce,l reprezintă şi de numărul prezumat de indivizi cărora le,ar
putea corespunde (exprimat atît prin cifre absolute, cît şi în procente).
Se constată că cele mai multe fragmente (218 din totalul de 480) provin di,n
complexul I. Într,adevăr, acolo au fost descoperite aproape toate speciile trecute
în tabele. Domină resturile de mamifere dintre care cele mai numeroase sînt cele
ale animalelor domestici te. Dintre acestea cele mai frecvente sînt bovideele (140
din 2 1 8), reprezentate prin două forme : o rasă cu talie specifică mare şi alta cu o
talie specifică mai mică. Urmează ovicaprinele (14 din 2 1 8), printre care am iden,
tificat cu siguranţă atît genul Ovis, cît şi genul Capra . Un corn (aproape întreg) în
formă de sabie şi îndreptat înapoi, po ate fi atribuit speciei Capra aegagrus. Cîinele
lucrat in cola borare cu stud<!nţii : Fiterman
Lungu M a ri.1 , M i ro n Carmen , Mureanu Maria,
P.iun Nicolae, Tud;:,se Iordache, U rsc<che Fel i c i a ,
Vancea Florina, membri ai Cercului d e m orfologie
' S-a

p,, u l a ,

animal.l de la U n i ,•ersitatca Jin laşi .
1 Pentru rezultatele srlpături1or ve:i Eug�n Comş�.
Sclpă t uri l e arhcologiu ele la Boga t a şi Boia n , in acest
vo l u m , p . 1 1 5 .

www.cimec.ro

•)

1 :!8
��

- - ��--� -

�--

��-

-�-

--

---�-�- � - - - - - ----

este mai slab reprezentat, acestei specii corespunzîndu�i numai trei fragmente osoase .
Interesantă de semnalat este prezenţa calului, identificat d upă un fragment de
molar inferior, aparţinînd unui tip de talie mică. Nu se poate preciza dacă avem
a face cu o formă sălbatică sau domesticită. Speciile de animale sălbatice repre�
zentate prin iepure, vulpe şi cerb sînt extrem de rare (1-2 fragmente).
Un număr mare de fragmente aparţine moluştelor din genul Unio
(35 din 2 1 8),
Peştii se situează în al treilea loc (1 9 din 2 1 8), ultimul fiind ocupat de păsări
(2 din 2 1 8).
Din complexul II provin mult mai puţine fragmente (153 din 480), aproape
toate ap arţinînd peştilor (123 din 153). Materialul foarte fragmentar ne pune în
imposibilitate să precizăm, chiar cu aproximaţie, numărul de indivizi. De aseme�
nea, desigur că pe lîngă cele patru specii de peşti osoşi, determinate de noi, mai
existau si altele, dar din cauza fragmentării materialului nu s�a putut da pentru
ele o di� gnoză mai precisă. În al doilea loc ca frecvenţă sînt moluştele (2 1 diE
153). Mamiferele ocupă locul al treilea, frecvenţa cea mai mare între ele par a o
avea tot bovideele (4 din 8). Pe ultimul loc se situează păsările.

O cantitate şi mai mică de resturi animale (88 din 480) s�a găsit în
complexul I I I. Şi aici predomină fragmentele osoase ale peştilor (49 din -88),
alături de o cantitate apreciabilă de scoici (23 din 88), mai ales de Unio.
Printre mamifere (foarte slab reprezentate : 14 din 88) predomină aici
ovicaprinele (7 din 14 ) .
Complexul IV a dat numărul cel mai mic de resturi animale (2 1 din 480)
Aici însă predomină iarăşi mamiferele (19 din 2 1 ), reprezentate numai prin
formele domestice. Bovideele se situează pe primul loc, urmînd ovicaprinele şi
aroi cîinele.
În concluzie, putem spune că una din ocupaţiile principale ale oamenilor
din cultura Boian, din complexele de la Bogata, era creşterea animalelor. Aceasta
ne�o arată numărul relativ mare de resturi osoase ale animalelor domestice, din
cele patru complexe, în raport cu totalul fragmentelor osoase ararţinînd mami�
ferelor. Faptul poate fi atestat şi de prezenţa unor resturi relativ numeroase aparţi�
nînd cîinelui. Se poate observa cu uşurinţă că, printre animalele domestice,
bovinele ocurau primul loc, urmate apoi de ovicaprine. Cu privire la cal, nu
putem preciza dacă era domesticit sau nu, dată fiind cantitatea prea mică de
resturi osoase provenind de la această specie. Ne pare curios că în nici unul din
cele patru complexe nu s�a găsit vreun fragment osos de porc.
O altă ocupaţie importantă era pescuitul , probă fiind numărul mare de frag�
mente aparţinînd peştilor osoşi.
Culesul scoicilor putea să reprezinte o ocupaţie secundară, legată de altfel,
ca şi pescuitul, de condiţiile locale specifice.
Judecînd dură resturile foarte puţin numeroase de animale sălbatice se
poate conchide că vînătoarea nu constituia o ocupaţie importantă.
OLGA NECRASOV şi S. HAIMOVICI
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TABELUL nr. 1
Grupa

.

Specia sau familia

Gasteropoda

Viviparus sp. .
.
Cepaea vindohonensis Pfeiffer

Pisces
(peşti osoşi)

Esox lucius L. (ştiuca) . . . . . . . . . . . . . . .
Cyprinus carpio L. (crapul)
. . . . . . . . . .
Silurus glanis L. (somnul)
. . . . . .. . . ..
Sander luciopercn L. (şalăul)
... ......
lndeterminabili
....................

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

Aves

lndetreminabili

Mammalia

Lepus sp
.
. .
Canis vulpes L. . . . . .
Canis familia ris ·L.
Mustelidae ?
Cervus elaphus L. . .
Bos taurus L.
Capra aegagrus G mel.
Capra sp .
. . .
Ovicaprinac . . . . . . . . .
Ovis sp . .
.
Equus caballus L.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

1

�1

E

..

.

1

Fragmente

......

Lep � s sp. .
.
Cams vulpes L. . . . . . .
Canis �a miliaris L. . .
Mustchdae ? . . . . . . . .
Cervus elaphus L.
.
Bos taurus L. . . . . . .
Capra aegagrus Gmel.
Capra sp. . . . .
Ovicaprinae . . . . . . .
Ovis sp. . . . . . . .
Equus caballus L.

.

.

�

1
1 1
1\

Complexul 1

Specia sau familia

.

.

.

.

.

.

1

N°abs. \

2
3

1

1

1 40
1
2
10
1
1
: - 1 621

%

1,9

0,7
85,8
0,7
1 ,3
6,2
O, 7
0,7
10o % -

l

Indivizi

1 ,3

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

........

. .

. .

. .

.

.

.

. .

.

.

.
. .
. . .
.
..... .. . . . . ..
.
..
. .
. .
.

.

.

.

. .

.

.

.

.

. .

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

· ·

·

·

.
.

.

�-

. .

.

. ·

.

.

.

·

·

·

·

·

.

.

.

1

.

·

· ·

.

.

· ·

·

.

.

.

.

.

. .

.

. .... . . . . ..
.
. .
. . .
...
. . . . . . . . . ..
.
. .
..
.

.

·

.

. .

.

.

·

.

.

.

.

. .

·

· ·

.

... .
.

· ·

· ·

.

.

.

.

2
1

3
1\
47

l

Fragmente

%

4,4

1

1

1

%

12,5
1 2,5
12,5

1 ,4
68,2
4
50,0
1
1 ,4
2
2,9
1 0 1 4,6
1 12,5
l '1
1 ,4
1
1 ,4
69 -� oo % 1 --s i 1 0o%

1

-

j

j

n t e

e

_

16
3
1

1
1

2

3

1

1
118
1

Z

48

1

1

4

1

1

�\

��}1
1

2 1 1!

1

-

•

N°abs.

1

1
1

1

2
-

1
--

1

%

2
2
1
1

2

2

14

-

3 3 ,2
-

-

2

N°abs.

l

l
Z
1

1

-1

-

-

- ·

7

!1---19

1

5

1

4
7
1

I l 203

1 60
1

3

21
1
1

1

1

41!0

2

-

16,7

J}

3

��

J}

1

Complexul I I I
%

Fragmente

16,7
1 6,7
16,7

66l 73
7f

182
5)

1---88

153

Total

1

1

z
3

J 4L1

---

1

Complexul IV

I ndivizi

\

Fragmente

Î1

-
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1 4,3
7, 1
7, 1
-

-

1 4, 3

50,0
i, I

--

1N°abs. [

2
1
1

-

2
--

6
1

-

%

_

N°abs.

15,4

7,7 1

7,7

15,4
-

46, 1

7,7

-

-

-

%

-

2

10,6

14
-

73,6

--

-

3

-

-

-

-

15,8
-

--13 roo % --- - �9� 10o%

N°abs.

-

2

--

-

9
3

--

14

1

Total
%

Indivizi

- -� 1
- - - - --21 - -· -- - � -- -·-J ivo�J-��- -ia-o.:-:: � - \ 1 - � - --

N°abs.

1 ,4 1
2,9

l

3

Z

TABELUL nr.

Indivizi

a g m

3

-

.

.

r

15

15

.... ..
.

1

F

1. Complex. I I Complex. I I I Complex. IV \

35

1

Complexul Il

N° abs.

0,7

. .

.
.

. .

. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

.

. .

.

.

Unio pictorum L. . .
Dreissena polymorpha Pallas
.

.. .

. ------

Lamellibranchiata

.

l___
1 Complex

%

Fragmente

-

14,2

-

-

64,3
-

1

1

-1
--

2 1 .5

r oo %

1

N°abs.l

3

4
i

1'

11

1 ,50
2,00
3,4 1
0,50
0,50

Indivizi
N°abs. [

31
1

4
7

1

60
160 7 8 , 7 7 '
1 0,50
1
3 1 ,50
3
2 1 10,32
20
1 0,50
1
1
0 , 50 - 1
z o 3 1 I Oo % 1 --wll
1

%

2 , 90
3,92
6,86
0,98
0 , 98
58,82
0,98
2,90
1 9,70
0 , 98
0 , 98
r oo ��

1 29

Pl . l.
1 , Fragmente de humerus de Bos tamus (forma mică şi forma mare) ; 2, Centrotarsale de
Bos taurus (forma mică şi forma mare) ; 3, fragment de corn de Cenms elaphus; 4, corn fragmentar
de Capra aegagrtts; 5, molar inferior fragmentar de Equus caballus.
-
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<t>AYHA B KOMITJIEKCAX BOJIH BBJII13I1 CEJIA BOrATA
KPATKOE CO.UEP)I(AHHE

B Te'!eHHe apxeoJIOrH'!ecKHx pacKonoK B BoraTe ua 3a6ono4eHHOM yqacTKe BbiCOKoro 6epera
r:m3Qyl0na B KOMnneKCaX OOHH 6binH OTKpblTbl KOCTH >KHBOTHbiX, pb16 H CTBOpKH paKOBHH .
IJocne npe.n;sapHTenbHbiX HCCne.n;OBaHHH, OTHOCH�liXCH K <t>ayue, MO>KHO YL"'TaHOBliTb, 4TO
O,l..IHliM ll3 rnaBHbiX 3aHHTnii nro.n;eii H3 KOMnneKcos Bmm B BoraTe 6bmo cKoToso.n;crso. 3To
OO)l;TBep>K,Ll;aeTCH H OTHOCHTenbHO 6onblllHM 4HCnOM OCTaTKOB KOCTeH )l;OMalllHHX >KHBOTHbiX (pora
TOI'O CKOTa 78,77% , OBeQ H K03 1 2 ,82%, co6aK 3 ,4 1 %) no cpaBHeHHIO C o6�HM KOnH'IeCTBOM
<t>parMeHTOB KOCTeH MneKOOHTaiOI.QHX . "t.JTO KaCaeTCH nollla,Ll;H, TO Henb3H YTO'IHHTb, 6bma nH OHa
O)l;OMalllHeHa, npHHHMaH BO BHHMaHHe He6onblllOe KOnH'IeCTBO OCTaTKOB KOCTeH, npHHa.n;ne>Ka�HX
3TOMY BH)IY .
.UpyrHM sa>KHbiM 3aHHTHeM 6biJIO pbi6onoscrso, i-\OKa3aTenLCTBOM TOMY cny>KHT 6onblllOe
KO.'IH'IeCTBO <t>parMeHTOB , npHHa.n;ne>Ka�HX KOCTHCTbiM pbi6aM .
BTopocreneHHbiM 3aHHTHeM, 3aBHCH�HM oT cneQH<l>HKH MeCTHbiX ycnosuii , HBnH.TJOCb c6op
paKOBHH H OXOTa .
OE'b.HCHEH H E PHCYHKOB

Ta6mu�a 1. - 1, 4JparMeHTbi nneqesoif KOCTH Bos taurus (4JopMa MaJian u 6oJibWan) ; 2, �eHTponmooHebie
KOCTH Dos tau rus (4JopMa Manan u OOJibwan) ; 3, 4JparMeHT pora Cervus elaphus; 4, 4JparMeHT pora Capra aegagrus;
5, 'I&CTb HH>J<Hero MOJIHpa Equus caballus.

LA FAUNE DES COMPLEXES DE LA CIVILISATION DE BOIAN
A PROXIMITE DU VILLAGE DE BOGATA
RESUME

Au cours des fouilles archeologiques entreprises a Bogata, dans les complexes de la civili
sation de Boian, situes sur la berge elevee de l'etang de Gălăruiu, des ossements d'animaux, des
squelettes de poissons et des valves de mollusques ont ete mis au jour.
Des recherches preliminaires au sujet de la faune permettent d'affirmer que l'une des prin
cipales occupations des habitants des complexes Boian de Bogata a ete l'elevage. Le fait ressort
du nombre de restes d'ossements d'animaux domestiques (bovides : 78,77 % ; ovides : 1 2,82 % ;
chien : 3,4 %) relativement eleve si on le rapporte au nombre total de fragments d'os de mammi
feres. Pour ce qui est du cheval, il n'est pas possible de preciser s'il etait domestique ou non,
etant donne que les ossements provenant de cette espece sont en trop petit nombre.
Le grand nombre de fragments osseux appartenant aux poissons temoignent du fait que
la peche constituait une aut re occupation importante des habitants de la station .
La peche des moules et coquillages et la chasse ne constituaient que des occupations secon
daires, dependant des conditions locales specifiques.
EXPLICATION DES FIGURES

Pl. 1. - l , Fragments d'humerus de Bos taurus (la petite forme et la grande forme) ; 2, centrotarsales de
Bos taurus (idem) ; 3, fragment d'une corne de Cervus elaphu.� ; 4, corne fragmentaire de Capra cegagrus; 5, molaire
inferieur fragmentaire de Equus caballus.

www.cimec.ro

STUDIU ANTROPOLOGie ASUPRA SCHELETULUI
NEOLITIC DE LA BOIAN *

D

ESCOPERIREA

în anul 1 956 a unui schelet în aşezarea eponimă de la Boian,
aparţinînd fazei Vidra, reprezintă un important document antropologie
asupra purtătorilor acestei culturi neolitice din ţara noastră.
Aşezarea este situată, precum se ştie, pe o insulă din mijlocul lacului Boian,
din vecinătatea satului Vărăşti, la vest de Călăraşi. Insula este bogată din punct
de vedere arheologic. Pe întinsul ei s'au descoperit urme neolitice şi resturi mai
recente din epoca fi e rului. În mijlocul insulei se află şi o aşezare hallstattiană,
căreia îi aparţine un schelet descoperit în anul 1 954.
În anul 1 956, pe malul insulei s,au descoperit două fragmente de cranii
şi oase lrmgi. Ţinînd seama de aceste descoperiri, a căror prezenţă indică posibili,
tatea unor surprize în viitor, subliniem că s'ar putea preciza aici o succesiune a
formelor umane în perioade atît de vechi, ceea ce ar reprezenta un interes deosebit
pentru problemele de etnogeneză.
În extremitatea de est a insulei, în suprafaţa săpată în aşezarea neolitică
cunoscută de acum mai bine de trei decenii, s,a găsit scheletul de care ne ocupăm
în această lucrare, în poziţie chircită, culcat pe stînga, cu picioarele flectate pe
abdomen, mîna stîngă flectată în dreptul humerusului, încrucişînd mîna dreaptă
întinsă. Orientarea în mormînt era pe axul nord nord,est 361,), sud sud,vest 2 1 6°.
Oasele nu erau deplasate. Inventar arheologic nu s,a găsit împrejurul scheletului.
Descoperirea şi lucrările pentru dezvelirea şi demontarea scheletului s'au
făcut în condiţii difi c ile, deoarece se afla situat într,un lut nisipos, umed, prin
care apa din balta înconjurătoare se infiltra pe măsură ce săpătura înainta. De
aceea demontarea s,a făcut practic cu scheletul aflîndu,se sub apă. De asemenea,
oasele erau extrem de friabile şi pentru a se preveni pierderi şi distrugeri noi,
coloana vertebrală, craniul şi bazinul au fost ridicate în bloc. Transportate în
laborator, au fost supuse unei deshidratări lente, în care timp rezistenţa osului a
crescut şi a putut suporta operaţiile de spălare şi curăţire. Apoi dată fiind impor,
tanţa materialului, după reîntregire s,a trecut la reconstituirea şi completarea
părţilor care lipseau, în măsura în care elementele rămase dădeau indicaţii despre
forma părţilor distruse. În general, materialul, deşi format din numeroase fragmente
osoase, prin reîntregire a oferit posibilitatea reconstituirii formei neurocraniului
şi a feţei, neprezentînd decît lipsuri reduse în regiunea malarului stîng, în regiunea
găurii occipitale (condilul stîng) şi a mandibulei, în regiunea ramurii orizontale
stîngi. După reconstituire, s,a trecut la consolidarea materialului si la impregnarea
lui în vederea conservării. În afară de craniu, s,au putut reco� stitui cele două
' Vezi mai sus, p. 1 1 5 , raportul lui Eugen Comşa
asupra săpăturilor de aici. Cifrele romane în paran·
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teze indică numerele sub care figurează lucrările ci·
tate în lista bibliografică de la sfîrşitul acestui studiu.
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humerusuri, cubitusuri, radiusul drept, cele două coxale, femure, tibii, peronee,
calcanee, astragale, precum şi aproape toate vertebrele şi fragmente mai mari din
clavicule, scapule şi coaste. Alături de acestea s�au păstrat întregi oase ale tarsului,
metatarsului, metacarpianului şi falange.
După caracteristicele morfologice şi metrice, după gradul de obliterare a
suturilor şi după gradul de abraziune a dinţilor, opinăm pentru vîrsta de circa

Craniul de la Boian : a) norma [rontalis (vedere frontală) ; b) norma verticalis (vedere
Pl. I.
de sus) ; c) norma !atera!is (vedere din profil) ; d) norma occipita!is (vedere din spate).
-

40 ani. Este interesant de semnalat că deşi totalitatea suturilor coronară, sagitală

şi lambdoidă sînt deschise, totuşi abraziunea dentară este foarte avansată şi molarii
superiori din dreapta şi din stînga au fost eliminaţi cu excepţia molarului al doilea
din stînga. Tipul de abraziune dentară este de aspect elicoidal, mai ales în regiunea
molarilor şi premolarilor ; suprafaţa ocluzală priveşte înăuntru pentru dinţii supe�
riori şi în afară pentru dinţii inferiori. Marginea incisivilor superiori şi inferiori
este tăioasă, smalţul fiind tocit pînă la dentină. Nu prezintă nici un fel
de carie.

www.cimec.ro
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Considerarea unor caractere ca : fruntea înaltă şi dreaptă, cu bose frontale
proeminente, mastoide mici, relieful osos şters, ne indică cu claritate sexul feminin.
Talia calculată după metoda Manouvrier, pe baza oaselor lungi, este de 1 55 cm.
Ceea ce surprinde în observarea chiar superficială a craniului şi a întregului
schelet este procesul accentuat de gracilizare, care este şi mai marcat la sexul
feminin. În norma verticală craniul prezintă o formă ovoidă,elipsoidă, cu o
moderată dezvoltare a boselor parietale. Arcadele zigomatice sînt puţin dezvol,
tate, prezentînd o criptozigie moderată. Fruntea este dreaptă, paralelă, ortometopă,
are arcurile supraciliare puţin proeminente, cu o uşoară adîncitură supraglabelară.
Dezvoltarea glabelei se încadrează în gradul I I I al schemei Broca. Bosele frontale apar
bine dezvoltate. Indicele fronto,parietal transvers prezintă stenometopie aproape
de metriometopie, adică 65,7. Curba sagitală frontală urcă drept, continuîndu,se
apoi printr'o curbă domoală către parietale, al căror indice arc,coardă traduce o
bombare mijlocie (89,8). Lungimea craniului de 185 mm (glabela,opistocranion)
este lungă, iar lăţimea maximă (eu,eu) 137 este îngustă. Corespunzător celor
două dimensiuni, indicele cranian este dolicocran moderat (74, 1 ), apropiat de
mesocranie. Înălţimea craniului este foarte mare pentru seriile feminine, adică
1 42 mm, şi contribuie ca indicele 2 (de înălţime,lungime) să fie ridicat, hipsicran, 76,8.
La fel şi indicele 3 (indicele de înălţime,lăţime) este ridicat, acrocran, 103,6.
Capacitatea craniului este de 1481 cm 3 • Occipitalul este uşor proeminent, prin
aplatizarea regiunii lambdoide, şi rotunjimea sa contribuie la imaginea de penta,
gonoid în norma verticală şi de pană în norma occipitală a regiunii posterioare
a craniului. Relieful muscular este foarte slab reprezentat şi protuberanţa occipi,
tală externă ştearsă completează forma generală de rotunjime şi gracilitate. Masivul
facial este scund (n,gn 94 mm şi n,pr 5 7 mm), dar lăţimea mică (zy,zy 1 1 7 mm)
atenuează primul caracter şi îi dă un aspect armonios. Indicele facial, datorită
înălţimii mici, este euriprosop (80,3) şi eurien (48,7). Orbitele mesoconche (76,9)
au o înălţime mijlocie şi o formă rectangulară cu colţurile rotunjite şi marginile
paralele. Nasul este scund şi lat, camerin cu un indice foarte ridicat (56, 1 ) şi cu
marginea inferioară avînd un caracter antropin, ca în majoritatea cazurilor. Fosele
canine slab dezvoltate contribuie la imaginea de gracilitate. Palatul, a cărui adîncime
nu s,a putut lua, apare lat şi scurt. Mandibula se încadrează în aspectul general,
cu relief osos slab, caracter care probabil îl avea şi regiunea anterioară a mento,
nului care lipseşte şi a fost reconstituit pe baza indicaţiilor păstrate pe restul de
ramură orizontală. Ramurile ascendente sînt scurte, înguste şi puţin oblice.

D IMENSIUNILE CRANIULUI
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DIMENSIUNILE MANDIBULEI

Lăţimea condiliană
Adîncimea mandibulei
Înălţimea ramurii
Cea mai mică lăţime a ramurii
Indicele lungime-lăţime

1 03
67
51
25
65

Lăţimea bigonială
Înălţimea simfizară
Lăţimea ramurii
Unghiul goniac
Indicele ramurii

78
27
26
1 18°
50,9

HUMERUS

Humerusurile se remarcă prin simetrie şi prin slaba dezvoltare a relie,
fului osos.
www.cimec.ro
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Stinga

Dreapta

297
Lungimea max1ma
Lărgime epicondiliară
57
Diametrul maxim al mijl. diafizei 1 9
Diametrul minim al mijl. diafizei 1 6
Circumf. minimă a diafizei
54
40
Diam. sagital al capului
37
Diam. transv. maxim al capului
1 45
Unghiul de torsiune
18,5
Indicele de robusticitate
84, 2
Indicele de secţiune al diafizei
92,5
Ind. secţiunii tranvers. al cap.

297
57
19
15
54
39
36
1 38
1 8,5
78,9
92,3

Unghiul de torsiune, deşi cuprins în limitele de variaţie ale populaţiilor
actuale, este mai apropiat de neolitic. De exemplu, la neoliticii din Franţa este
de 1 52°. Olecranul nu este perforat.
RADIUS
Dreapta

Cea mai mare lungime
Lungimea fiziologică
Cea mai mică circumferinţă
Diam. transv. al diafizei
Diam. sagit. a l diafizei
Indicele lungime-grosime

227
203
32
13
9
15,7

Radiusul din stînga nu este reprezentat decît prin extremitatea sa distală.
Cubitusurile au extremităţile distale lipsă. Omoplatul din dreapta şi cel din stînga
sînt mai mult sau mai puţin distruse, neputîndu-se cerceta decît forma marginii
axilare. La omoplatul din dreapta, marginea axilară este de tipul A, tip răspîndit
la populaţia actuală, iar omoplatul din stînga este de tipul C, rar întîlnit pe omo
platele stîngi din populaţia actuală şi mai frecvent la populaţiile neolitice. Este
interesant de semnalat această trăsătură neobişnuită, întrucît mai frecvent se întîl
neşte tipul A în stînga, iar tipul B şi C se întîlnesc în dreapta. Celelalte oase ale
membrului superior sînt în general foarte gracilizate şi nu prezintă nici o particu
laritate.
COXALUL
Dreapta

Înălţimea osului
Adîncimea osului
Înălţimea osului iliac
Înălţimea plăcii iliace
Lăţimea osului iliac
Adîncimea fosei iliace
Lăţimea plăcii iliace
Lăţimea acetabul-simfiză
Înălţimea ischionului
Lăţimea găurii obturate
Diam. maxim al cavităţii cotiloid�

Stinga

1 98

1 40
6
90
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48

157
119
97
1 49
5
88

1 12
64
47
47
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Forma coxalelor are caracteristica sexului feminin, prin : arcul pubian mare
rotund,
apropiat de unghiul drept, tuberozităţile ischiatice răsfrînte, înălţimea
şi

,.

Pl. II. - Oasele membrului toracic : a} scapula stîngă şi dreaptă ; b} radius drept şi (vedere
palmară) fragment din radiusul stîng ; c) humerus drept şi stîng ; d} ulna (cubitus) dreaptă
şi stîngă.

simfiziană mică, incizura ischiatică largă şi puţin adîncă, fosele iliace interne, largi
ş i răsfrînte in afară, crestde iliace puţin sinuoase, corpul pubisului larg.
www.cimec.ro
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FEMURUL
Dreapta

1 4, 5
Unghiul de torsiune
12,5
Unghiul colo-diafizar
396
Lungimea totală
393
Lungimea morfologică
25
Diametru! antero-posterior
27
Diametru! transversal
82
Circumferinţa
Dia metrul transversal subtrohant. 29
22
Diametru! antero-posterior
Lărgimea condililor
13,1
Indicele de masivitate
20,8
Indicele de soliditate

Stînga

14
1 2 ,6
399
397
25
28
81
28
22
73
1 3,3
20,4

Pl. III. - Oasele membrului pelvin : a) femur drept şi stîng, vedere anterioară ; b) femur drept şi stîng,
vedere posterioară (se vede dedublarea liniei aspre).

Lungimea totală a femurelor este relath· mică, oasele avînd o construcţie
morfologică gracilă. Indicele de soliditate ca şi indicele de variabilitate au o valoare
relativ ridicată. Indicele platimeric (75,8 dreapta şi 75 stînga) traduce o platimerie
accentuată. Spre deosebire de alte populaţii neolitice, indicele pilastric
(92,5 dreapta şi 89,3 stînga) denotă o slabă dezvoltare a pilastrului şi implicit o
slabă dezvoltare a musculaturii coapsei. Trohanterul III lipseşte, totuşi se
remarcă o uşoară fosă hipotrohanteriană.
www.cimec.ro

Pl. IV. - Oasele membrului pelvin : a} coxalul drept şi stîng ; b} extremitatea distală a tibiilor pe care se văd
suprafeţele articulare suplimentare pe faţa anterioară ; c} tibiile, vedere anterioară (se vede aspectul platic·
nemic) ; d} tibiile, vedere laterală (se vede retroversiunea platourilor tibiale) ; e) fi bula dreaptă şi stîngă.
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TIBIA
Dreapta

Lungimea totală
Diametru! antero-posterior
Diametru! transversal
Circumferinţa minimă
Unghiul de torsiune
Unghiul de înclinare
Unghiul de retroversie
Indicele de soliditate
Indicele de platicnemie

Stinga

329
28
17
66
1 8°30 '
1 4°
1 8°30 '
20
60,8

28
17
65
1 8°
14°30'
1 8°
60,8

Caracteristica acestor tibii o constituie accentuata platicnemie, de altminteri
întîlnită relativ rar la populaţiile moderne şi foarte frecventă în neolitic. Unghiul
de retroversie ca şi unghiul de înclinare, mai mari decît mediile actuale, se găsesc
frecvent la populaţiile neolitice (de exemplu la Orrouy 1 6° 1 2'). Pe marginea ante
rioară a epifizei distale există uşor schiţată o suprafaţă suplimentară de articulare
cu astragalul. Coordonarea celor trei date poate indica faptul că aceste populaţii,
din care face parte şi scheletul nostru, obişnuiau să şadă adesea în poziţie chircită.
Unghiul de torsiune, care este în general supus unei mari variabilităţi individuale,
nu are o valoare deosebită.
PERONEUL

Dreapta

Cea rriai mare lungime
Cel mai mare d iametru al mijlocului
Cel mai mic d iametru al mijlocului
Circumferinţa mijlocului
Cea mai mică circumferinţă
Lăţimea epifizei superioare
Lăţimea epifizei inferioare
Indicele diametrului diafizar
Indicele lungime-grosime

Stinga

324
13
11
40
30
24
22
84,8
1 2,3

3 25
13
11
40
31
24
84,8
1 2 ,3

Ambele peronee se remarcă prin forma lor scundă, subţire, simetrică şi
dreaptă.
RAPOARTE INTERSEGMENT ARE

Indice
Indice
Indice
Indice
Indice

humero-radial
femuro-tibial
intermembral
femuro-humeral
,tibia-radial

76,4
82,8
80, 1
74,9
68,9

Rapoartele intersegmentare indică un corp proporţionat în limite normale.
Pe baza lungimii radiusului (227), humerusului (297), femurului (397,5), peroneu
lui (324,5), tibiei (329,5), după metoda Manouvrier a rezultat o talie de 155 cm.
Din punct de vedere antropologie, neoliticul reprezintă o perioadă de mari
mişcări migratorii umane, venite din sud sau din răsărit spre centrul, estul şi
nordul Europei. Aceste mari transhumanţe, generate uneori de accentuate modi
ficări ale climei, vor contribui esenţial la formarea structurii tipologice europene.
Marile culturi capătă un facies distinct, diferenţiat în spaţiu şi legat uneori
de diverse influenţe tipologice antropologice. Trebuie remarcat însă că în sfera
noţiunii de influenţă tipologică nu se poate admite existenţa unui tip antropologie
legat exclusiv de o anumită cultură, deşi predominanţa unui tip poate fi constatată
www.cimec.ro
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în unele culturi. De exemplu este stabilită relaţia între tipul nordic şi cultura mega,
litelor, precum şi prezenţa tipului mediteranean în cultura bandceramică. Acestea
sînt însă aspecte particulare, care nu trebuie generalizate şi nici limitate, mergînd
pe linia creării unui tip uman pentru fiecare cultură, aşa cum făcea Schlitz (XV, XVI).
De cele mai multe ori apar amestecuri între diferite populaţii, fapt ce le
dau un aspect relativ eterogen. Tocmai în aceasta rezidă dificultatea de a clasifica
sub raport antropologie diversele populaţii neolitice. Şi dacă se vor considera
numai două clasificaţii, aceea a lui Bunak (III) şi a lui Debeţ (IV), se vor remarca
imediat două orientări diferite. Primul consideră zece tipuri pe care le grupează
în patru arealuri, menţionînd uneori şi tipuri a căror individualitate este contestată
(Borreby). Debeţ merge pe linia grupelor mari împărţite pe zone, în funcţie de
caracterul general al populaţiilor, ignorînd multitudinea diverselor aspecte cu
caracter local. Din acest mozaic cultural,tipologic antropologie, elementele medi,
teraneene vor juca un rol considerabil în neolitic. Pătrunderea mediteraneenilor
spre nord prin Peninsula Balcanică, pînă în Cehoslovacia, unele cranii de la Offnet
(Austria), Eau spre Franţa şi sudul Germaniei, a început răzleţ încă din mesolitic
şi se accentuează în neolitic.
La noi în ţară primele influenţe mediteraneene descoperite în neolitic sînt
cele de la Cernavodă, în cultura Hamangia. Sub aspect antropologie există pe
lîngă componentele morfologice determinante ale scheletului de la Boian şi
poziţia chircită de înmormîntare, care are o semnificaţie specială.
Spre deosebire de nordul şi centrul Europei, unde reminiscenţele vechiului
tip Cro,Magnon dau un aspect particular populaţiei, în cazul de faţă craniul poartă
amprenta unei intense gracilizări. Gracilizarea este un fenomen comun întregului
neolitic, dar în cazul de faţă fiind asociată cu îngustimea feţei, poziţia punctului
lambda, forma occipitalului, denotă puternice influenţe mediteraneene. Deci pe
lîngă aceste elemente morfologice caracteristice tipului mediteranean clasic, apar
o serie de caractere mai greu de atribuit unui tip, orbitele rectangulare şi faţa scundă .
Interpretarea acestor caractere ridică două ipoteze : sau sînt considerate
mediteraneene, adică aparţinînd tipului protomediteranean, deoarece s'au întîlnit
şi la aceste populaţii neolitice, sau sînt caractere mai vechi, reminiscenţele vechiului
tip protoeuropoid. Admiţînd această ipoteză, este foarte greu actualmente să
poată fi atribuite unei populaţii locale sau unor influenţe de contact pe drumul
spre noi.
În concluzie, scheletul de la Boian pare mult mai apropiat de tipul medite,
ranean, cu craniul înalt şi subţire, cu faţa strîmtă şi nas relativ scurt şi lat, întîlnit
în stratul Troia 1, şi cu tipurile mediteraneene descrise de J . L. ANGEL (1) în Grecia.
Î n măsura în care un singur schelet poate da indicaţii concludente, putem afirma
că în cultura Boian apar influenţe cert mediteraneene. Este încă o dovadă a răspîn,
dirii care devine din ce în ce mai accentuată în neolitic, a mediteraneenilor.
N. HAAS, C. MAXIMILIAN şi
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AHTPOITOflOrllqECKOE MCCflE�OBAHME HEOflllTllqECKOrO CKEflETA
ll3 B051HA
KPATKOE CO.UEP:>KAHH E
B 1 956 r. 6biJI Hatî:AeH cKeJieT tieJIOBeKa B CTOHHKe BoHH (cpa3bi BHApa) H a ocrpose Bmm
B pa3JIHBe �yHaH, no coceACTBY c ceJIOM B3pewm r< 3anaAy OT K3JI3pawn. CKeJICT 3axopoHen B
CKOptieHHOM Jie>HatieM llOJIO»<eHHH Ha JieBOM 60KY . Bm<pyr CKeJieTa He 6biJ10 HaHAeHO apxeOJIOrii
qecKOrO HHBeHTapH, BCe »<e OH AaTHpyeTCH TOtiHO, 6yAytiH norpe6eH B HeOJIHTMtieCKOM noceJieHHH.
MopcpoJiorHtiecime M MeTpHtieCKHe A"aHHbie noKa3biBaror, t.�To petih HAeT o »<eH�HHe oKoJio 40 JieT .
qepen H OCTaJibHaH tiaCTh CKeJieTa cpaBHHTeJibHO He60JibWHX pa3MCpOB, TOHKOrO H rapMOHHtiHOrO
CJIOH<eHHH . Mbllli;!tiHbiH peJibecp BCCbMa CJia6o p::13BHT. qepenHOH HHACKC (74, 1 ) BblflBJIHeT yMe
peHHYID AOJIHXOKecparrHro . 06 'heM qepena
1 48 1 CM3 • THnOJIOrHtiCCI<He qepTbi BbiHBJIHIOT TOHKHH
MeAHTeppaHeOHAHhiH o6JIHK C Y3KHM JIHQOM . Jl tiepTaMH, HeKOTOpblM o6pa30M OTJ1Ht.IaiD�Hli1HCH OT
cpeAH3eMHOMOpCKCJrO THna, ero rJia3HMtiHbiX BllaAHH M HH3KOrO JIHQa .
ITOCKOJlhKY H3YtiCHHe OAHOrO JIHlll b CKeJieTa MO»<eT npHBeCTH K 060CHOBaHHhlM 3ai<J110tiCHHHM,
MOH<HO YTBepH<AaTb, tiTO B I<YJibType BOHH npOHBJIHeTCH HCCOMHeHHO cpeAH3eMHOMOpCI<Oe BJIIUIH HC .
3To e�e JIHWHee AOI<a3aTeJibCTBO Bce 6oJibUiero pacnpocrpaHeHHH )I<HTeJieH: CpeAH3eMHOMopbH B
3noxy neOJIHTa .
-

OEMICHEHHE PHCYHKOB
Ta6nm.ta I . t.Iepen ll3 Eoi!Ha. a, norma frontalis (cnepe.l.lH) ; b, norma verticalis (csepxy) ; c, norma
(B npocfmnh) ; d, norma occipitalis (c3l.l.lH) .
Ta6JIHI.{a I I . K ocrll sepxHeiî: KOHeqHOCTH : a, npaaa11 li neaa11 nonaTKH; b. npaaa11 j!yqeaall KOCTb li
(BH,[{ C Jli'II.{CBOH CTOpOHbl) !lJpai'MCHT JICBOH Jiyqeaoiî: KOCTll ; c, npaBall li JICB311 nJieqeBb!C KOCTH ; d, npaBall
li JlCBaH JlOI<TCBb!C KOCTH.
Ta6Jilll.{a III . KocTll HH»<Heiî KOHeqHoCTll : a, npaaaH li neaa11 6e.r:tpeHHhre r<ocT:a (cnepe.l.lll) ; b, npaaaH
li JICB311 6e,[.{pCHHb!C KOCTll (C33,[.{H) ; pa3JillqaeTCH pa3,[{BOCHI'IC illepOXOBaTOiî: Jlli!Uill.
Ta6Jilll.{a IV. KoCTll Hli»<Heiî KOHeqHoCTll : a, npaaaH li neBai! Ta30BI>Ie KOCTll ; b, .r:tHcTaJibHhiH r<o Hel.{
60JibillliX 6epl.{0Bb!X KOCTeiî ; Ha HliX Dli,[{Hbl ,[{OltOJIHliTCJit.Hb!C CyCTaBHblC llOBCpXHOCTH Ha nepe,!.{HCll CTOpOHe; c ,
60JibillliC 6epl.{OBb!C I<OCTll (cnepe.l.{H) ; OTMeqaeTCH nJiaTHOHCMHqecKHiî Bli,Ll ; d, 60Jiblllll:': 6epL\OBbiC I<oCTH (c6oKy) ;
Ha6JII0,[.{310TCII peTpOBepCliH npOKCHM3JlbHOI'O :mli4JH33 60Jibilli'IX 6epl.{0Bb!X KOCTeiÎ ; e, llpl11311 H JICB311 MaJible
6epl.{OBbiC KOCTll .

1ateralis

ETUDE ANTHROPOLOGIQUE DU SQUELETTE NEOLITHIQUE DE BOIAN
RESUME
Un squelette humain a ete mis au jour, en 1 956, dans l'etablissement de type Boian (phase
Vidra) situe sur l'île eponyme des marais du Danube, pres du village de Vărăşti a l'Ouest de
Călăraşi. Le squelette se trouvait depose en position accroupie et couche sur le câte gauche.
L'absence d'objets archeologiques n'empeche cependant pas de preciser l 'epoque de l'ensevelis,
sement, ledit squelette ayant ete decouvert en plein etablissement neolithique. Les particularites
morphologiques et metriques indiquent qu'il s'agit la d'un squelette feminin accusant une quaran,
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taine d'annees. Les dimensions d u crâne ainsi que celles d u reste d u squelette sant relativement
reduites ; les formes sant graciles et harmonieuses. Le relief musculaire est tres faiblement deve
loppe. L'indice cranien est du type dolicho-cephale modere (74, 1 ). La capacite cranienne est de
1 48 1 cm3• Les traits typologiques sant d'aspect mediterranoi:de, graciles, au visage etroit, aux
traits quelque peu differents de ceux du type mediterraneen, pour les orbites et le visage, qui
est arrondi.
Dans la mesure ou un seul squelette suffi.t a fournir des indications concluantes, il est
permis d'affirmer la presence d'influences mediterraneennes dans la civilisation de Boian. Cela
constitue une preuve supplementaire de la presence de plus en plus frequente des Mediterraneens
a l'epoque neolithique.
EXPLICATION DES F IGURES

Planche 1. - Crâne de Boian : a) norma fmntalis (vue frontale) ; b) norma t•erticalis (vue d'en haut) ;
c) norma lateralis (vue de profil) ; d) norma occipitalis (vue de dos).
Planche II. - Os du membre thoracique : a) scapules gauche et droite ; b) radius droit et (vue palmaire)
fragment du radius gauche ; c) humerus droit et gauche ; d) cubitus droit et gauche.
Planche III.
Os du membre pelvien : a) femurs droit et gauche (vue de face) ; b) femurs droit et
gauche (vue de derriere) ; on aper<;o�t le dedoublement de la ligne âpre.
Planche IV.
Os du membre pelvien : a) os du cox·•le droit et gauche ; b) extremite distale des tibias,
laissant apercevoir, sur la face anterieure, les surfaces articulaires supplementaires ; c) tibias, vus de face (\'aspect
platycnemique est visible) ; d) tibias, vue laterale (on discerne la retroversion des plateaux tibiaux) ; e) fibule
droite et gauche (perone),
-

-
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SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA TANGÎRU *
(r. Giurgiu, reg. Bucureşti)

ELUAREA

cercetărilor de la Tangîru 1 a avut un dublu scop : a) de a
valorifica vechile materiale arheologice provenind din săpăturile noastre
din 1 934, care se află în muzeul din Giurgiu şi care fuseseră publicate
doar parţial în 1 935 şi 1 937 2 ; b) de a întreprinde în bogata aşezare în
formă de tell de aici un control stratigrafic, cu caracter mai general, urmărindu�se
deopotrivă problema periodizării culturilor Boian şi Gumelniţa, pe baza unor
observaţii stratigrafice noi şi confruntarea lor cu datele obţinute în trecut.
In acest dublu scop, între 1 5 iulie şi 5 august 1 956 şi în limita fondurilor
avute la îndemînă, a fost trasată o secţiune (1/ 1 956) cu o lungime de 20 m şi lăţime
de 2 m, orientată est�vest, pornind dinspre centrul tell�ului (fig. 1 ). Secţiunea a
fost împărţită în 2ece careuri, subîmpărţite în două jumătăţi, notate cu litera A
(jumătatea de vest) şi cu litera B (jumătatea de est). Pentru o şi mai bună înregistrare
a datelor şi pe orizontală, de la caz la caz, fiecare jumătate de careu a fost împărţită
în alte două careuri mici cu latura de cîte 1 m, notate cu Al (careul mic dinspre
nord) şi A2 (cel sudic).
Săpătura a mers pe lăţimea iniţială pma la adîncimea de 2 m, cînd, din
motive tehnice, a fost redusă la 1 m lăţime. Ea a coborît pînă la adîncimea maximă
de 5,60 m, în careurile 5 B şi 6 A, unde a fost descoperită groapa bordeiului nr. 1 ,
iar în rest s�a oprit în jurul adîncimii de 5 m.
Depunerile de cultură au o grosime de aproximativ 4,50--4,60 m, cu excepţia
bordeiului amintit. Ele documentează pre2enţa a două mari strate de cultură,
în interiorul cărora au fost determinate 20 nivele, dintre care numai două (nivelul
1 2 şi 14) nu au o continuitate, ele dovedind o locuire mai sporadică în perioadele
respective, cel puţin în punctele atinse de săpătura din 1956. Nivelul 14 a putut
fi sezisat numai în careul 1 şi poziţia lui nu este tocmai clară, nefiind Yorba în
acel careu de depuneri mai concludente . . În schimb, nivelul 1 2 este documentat
pe o lungime de 1 2,60m (din careul 3B pînă în careul 9B) şi prin urme
de locuinţe (L1 ) .
Din pricina caracterului restrîns al săpăturii, care a trebuit să fie redusă pe
o adîncime de 3 m numai la 1 m lăţime, cum s�a arătat mai sus, nu au fost desco�
perite pretutindeni urme de podine de locuinţe sau vetre. Acolo unde au lipsit
asemenea indicii în delimitarea nivelurilor, s�a ţinut seama de culoarea pămîntului,

R

• Rezultatele principale ale acestor săpături au şi
fost comunicate de noi în şedinţa publică la confe·
rinţa arheologilor pe ţară, ţinută la Academia R.P.R.
la 2 9 decembrie 1 956 ; r>�portul de faţă cuprinde
doar completări de ordin documentar şi unele adăo·
giri de importanţă secundară. Pentru completare
vezi textul francez p. 1 54.

1 Din colectiv au făcut parte : D. Bcrciu (respon·
sabii), N. Harţuchi (membru), Chiţescu Lucian,
Roman Petre şi Wolski Wanda (srudenţi).
2 D. Berciu, SJpături l e arheologice de la Tangîm
( 1 934), BMJV, l, 1 935, p. 1 - 55 ; ibidem, Il, 1 93 7 ,
p. 3 1 ş i urm.

www.cimec.ro

l .U

l>.

BEHCW

,,

de structura lui, de materialul arheologic şi de celelalte elemente de conţinut (ce�
nuşă, cărbuni, bucăţi de chirpici etc). Unele observaţii vor trebui desigur verificate.
Nivelurile 1-1 1 formează primul strat de cultură (fig. 1 ). Acesta este stratul
cu cultură Boian. El are o grosime medie de 2,40-2,50 _m şi suprapune direct un
strat de pămînt de culoare neagră�brună, care conţine bogate resturi de origine
vegetală. Sub solul acesta format şi prin depunerile apelor Glavaciocului se găseşte
loessul de culoare galbenă�albicioasă.
Stratul cu cultură Boian începe în jurul adîncimii de 2 m şi se înfăţişează
ca un strat unitar. El se împarte din punct de vedere stratigrafic şi fazeologic
astfel : nivelurile 1 ,2,3 şi 4 conţin materiale care documentează cea mai veche
fază a culturii Boian : faza Boian 1. Această etapă se împarte în trei subperioade
şi anume : subperioada Boian 1 a corespunde nivelelor 1 şi 2 ; în nivelul 1 s�a
descoperit tipul de locuinţă�bordei şi o ceramică de aspect Proto�Giuleşti, în care
totuşi Jegăturile cu cultura Proto�Boian (complexul Bolintineanu) sînt destul de
slabe. In nivelul 2 se întîlneşte tip ';ll de locuinţă de suprafaţă (colibe) şi o ceramică
mai evoluată, care este similară celei descoperite la Giuleşti,Bucureşti. Deşi din
punct de vedere stratigrafic primele două nivele formează o unitate, atît în ceea
ce priveşte structura cît şi culoarea pămîntului, totuşi, din punct de vedere cultural,
există între ele unele diferenţe. Conţinutul subperioadei Boian la este similar
aspectului vechi al culturii Boian din sud,estul Transilvaniei si
' celui din primul
nivel de la Zănesti din Moldova. În această vreme se manifestă cu mai multă tărie
componenţa sudică a culturii Boian, aşa cum arată formele şi ornamentarea
ceramicii descoperite în nivelele 1 şi 2.
Nivelele 3 şi 4, care fuseseră atribuite de noi acum 20 de ani perioadei
Boian 1 (respectiv << nivelului de colibe >> de la Tangîru 1 ) , corespund celorlalte
două subetape ale fazei vechi a culturii Boian : Subetapele Boian Ib şi Boian le,
care reprezintă în săpăturile de la Tangîru alte două perioade ale aspectului Giuleşti.
Locuirea Boian 1 de la Tangîru, cu cele patru nivele ale sale, se dovedeşte
a fi de o destul de mare durată şi intensitate (cele patru nivele au în general o grosime
de 0,90 m). Documentarea obţinută aduce lumini noi şi asupra întregii arii geografice
a orizontului culturii vechi Boian din ţara noastră, nu numai asupra periodizării
celei mai vechi faze a acestei culturi (fig. 2/ 1-8 ; fi g . 4/1-2 ; fig. 5/ 1-2).
Nivelele 5, 6 şi 7 conţin elemente de cultură specifice fazei mijlocii a culturii
Boian : faza Boian 11, cu trei subfaze corespunzînd celor trei nivele : Boian 11 a,
Bo ian Il b, Boian 11 c, care prin conţinut şi prin poziţia lor stratigrafică nu repre,
zintă altceva decît ceea ce în 1 934 si în anii următori numisem << nivelul de locuinte >>
de la Tangîru sau faza Boian Il. Într,adevăr, aceste nivele se caracterizează în gen�ral
prin prezenţa unor îngrămădiri ,de chirpici ars de la locuinţele de suprafaţă, îndeo,
sebi nivelul 7. Ceramica este ornamentată prin excizie, incrustaţie şi motive întîi,
nite în nivelele corespunzătoare reprezentative de la Vidra (săpăturile Dinu
V. Rosetti), de la Atmageaua Tătărască (săpăturile VI. Dumitrescu), de la Spanţov
(stratul I ; săpăturile Seb. Morintz) etc. Cele trei nivele (5, 6 şi 7) de la Tangîru
reprezintă trei subperioade ale fazei Boian II, aşa cum a fost ea determinată de
noi acum aproximativ 20 de ani (fig. 1 ; fig. 2/9-1 2 ; fig. 4/3 ; fig. 5/3 ,5).
Cercetările din anul acesta de la Tangîru au putut fixa de asemenea în schema
stratigrafico,fazeologică a culturii Boian poziţia aspectului Spanţov, apărut în
ultimii ani, prin cercetările lui Seb. Morintz. Nivelele 8 şi 9 de la Tangîru cuprind
material similar celui descoperit în stratul reprezentativ de la Spanţov. Ele
1 D. B�rciu, op.

cit . , p. 1 0 - 1 1 ; « care ar documenta, după cît se pare, o primă in:ă a civiliza�iei
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Boian A» (p. 1 1 ).

Bm

VE S T
.......

�

5
Q

Sol . o

o.

� act. �� � O � � �
·�

·

o

.

Sm

A

o . o • o · o 1 o
·
� � ;, � � � � � � � � P. �

8

1Dm

6
o
A

?1m

8

o . o .

11
llJ

10

9

8

6

5
3

2

Pămtnt viu
săpat

nesăp8t

Pămi'n t vill

F i �. l .

--

Profilul peretelui nordic al secţiunii 1 (careurilc 5 - 7 ) , nivelele de cultură, fazele şi subfaz
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nordic al secţiunii 1 (careurile 5 - 7 ) , nivelele de cultură, fazele
şi subfazele culturii Boian şi Gumelniţa.
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documentează faza t îrzie a culturii Boian : faza Boian I II, cu cel puţin două
subperioade (III a şi I I I b), în care au şi început să apară elemente noi, care vor
duce la transformarea culturii Boian (fig. 1 ; fig. 3/ 1 - 4 ; fig. 4/5 ; fi g . 5/4,6).

6

8

Fig. 2 . - Fragmente cerarnice aparţinînd
1 a 1 ) ; 4, nivelul 3 (Boi an 1 b) ; 7 - 8, nivelul

11

12.

9- 1 O

culturii Boian : 1 - 3 , 5 - 6, nivelul 1 (Bordeiul 1 ; Boian
4 (Boian 1 c) ;
şi 1 2 , ni ve lui 5 (Boi an II a ) ; I l , nivelul 6
(Boian I I b).

Faza finală şi de tranziţie a culturii Boian - faza Boia n IV - a fost sezisată
prima dată anul acesta într'o aşezare Boian. Nivelele 10 şi 1 1 de la Tangîru au
10

-

c.

72l
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dat un material corespunzător subetapelor Boian IV a şi Boian IV b, de la care
se face o trecere directă, nemijlocită, genetică, spre cultura Gumelniţa. Faza Boian
lV se întîlneşte deopotrivă şi în alte aşezări din ţara noastră şi din Bulgaria (de
:r. ildă aşezarea << Ianka >> de la Balbunar), dar materialele publicate pînă acum nu

3

4

5

Fig. 3 .

7

-

8

6

9

Fragmente ceramice aparţinînd culturii Boian ; 1 - 3 , nivelul 9 (Boian III b) ; 4, nivel 8
(Boian III a) ; 5 - 7, nivel 10 (Boian IV a) ; 8 - 9, nivel 1 1 (Boian IV b).

fuseseră înseriate încă la locul corespunzător din evoluţia culturii Boian (fig. 1 ;
fig. 3/5-9 ; fig. 4/4, 7-8 ; fig. 5/7-8).
Ca un alt rezultat pozitiv al săpăturilor de anul acesta de la Tangîru, amintim
aici descoperirea, începînd din nivelul 1 şi pînă în nivelul 1 1 , a unui număr destul
de însemnat de reprezentări antropomorfe şi zoomorfe de lut (fig. 5). În felul
acesta s,a putut rezolva existenţa plasticii în cultura Boian, postulată de noi încă
www.cimec.ro
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din 1935, tot cu ocazia cercetărilor de la Tangîru. Figurinele feminine descoperite
anul acesta în cuprinsul întregului strat Boian 1 dezvăluie şi ele fondul egeo
mediteranean de caracter Vinea A - Verbicioara I a-b (aspectul Dudeşti), din
care avea să se dezvolte cultura Protoboian din Muntenia (aspectul Bolintineanu)

3

6

7

8

Fig. 4. - Fragmente ceramice şi profile aparţinînd culturii Boian şi Gumelniţa : 1, nivel 3 (Boian l b) ;
2, nivel 2 (Boian 1 a2 ; 3, nivel 4 (Boinn II a) ; 4, nivel 1 1 (Boian IV b) ; 5, nivel 9 (Boian I I I b) ; 6, nivel
1 7 (Gumelniţa II c) ; 7 - 8, nivel 10 (Boian IV a) ; 9 - 1 0 , nivel 1 5 (Gumelniţa Il a) ; la nr. 4 - 6, dungile
haşurate reprezintă ornamente lustruite rezervate din fondul vasului, iar porţiunile de culoare neagră-cenuşie
sînt ornamente pictate cu grafit.

şi Vădastra I din Oltenia, pe cînd ceramica din etapele timpurii ale culturii Boian
oglindeşte prezenţa unui curent egeo-anatolian pătruns în aria de formare a culturii
Boian şi prin filiera culturii Harnangia ·din Dobrogea. Determinarea, atît din punct
de vedere stratigrafic, cît şi tipologie, a unei ultime faze Boian cu caracter deopo
trivă tranziţional, înlătură eroarea ce începuse să-şi facă loc în unele publicaţii
de specialitate din străinătate şi de la noi 2, şi anume aceea de a atribui culturii
1 Pînă in prezent plastica fusese documentată
numai în cultura Protoboian şi în perioada Boian 1
(v. E. Comşr, SCIV, V, 3 - 4, 1 954, p. 383 - 3 84) ;
de data aceasta ea a fost descoperită şi în următoarele
trei perioade ale culturii Boian.
2 Cel dintîi care a considerat faza Petru Rareş,
aşa cum fusese ea prezentată de noi după vechile
descoperiri de la Petru Rareş şi Tnngîru, drept o
cultură Boian, integrînd-o în structura şi în evoluţia
acesteia, a fost J. G, ul (v. The Neolithic Period in
Bulgaria, BASPR, 16, 1 948, p. 68 - 76). Arheologul
american îngloba însă în ceea ce el a numit « cultura

\0

Boian A de tranziţie», nu numai faza Petru Rareş,
dar şi faza Gumelniţa Al (Vidra Il A) şi varianta
Boian din bazinul fluviului Mariţa din Bulgaria de
sud ((( Marica Culture » , de fapt grupul Deve Bargan).
În ultimii ani, E. Comşa, cunoscînd numai parţial
ceea ce numisem în 1 935 şi 1 937 faza Petru Rareş
(materialele nu au fost încă publicate în întregime}
şi creînd o fază proprie, cu elemente aparţinînd şi
altor etape ale evoluţiei culturii Boian (vezi, de pildA,
în SCIV, V, 3 - 4, 1 954, p. 386, fig. 1 7 : « cîteva
vase de lut din faza Petru Rareş din R.P. Bulgaria>> ;
în realitate, nr. 3, 5 şi 6 aparţin perioadei Boian Il,

'
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Boian faza Petru Rareş, care are însă un pregnant caracter gumelniţean, pe întreaga
sa arie de răspîndire balcano,danubiană. S,a precizat anul acesta că peste nivelul
1 1 de la Tangîru (Boian IV b), fără nici un fel de cezură în privinţa locuirii de
1
1

1

11

1
1

11

1
1

�
'
\
'
1

1

1
1 .

4

1

"' - - - · - --- - ���

(
1

1
l
l

\
\

Fig. 5 .

\

\

1
1

- Plastică din cultura Boian : 1 - 2 nivel 1 bordeiul 1 , Boian ( I a 1 ) ; 3 ,
nivel 5 (Boi an I I a) ; 4 , nivel
9 (Boian III b) ; 5, nivel 9 (Boian III b) ; 6, nivel 8 (Boian III a) ; 7 - 8, nivel 1 1 (Boian IV b).

acolo, nici stratigrafi.c şi mc 1 cultural, se suprapune nemijlocit stratul de cultură
Gumelniţa, care se detaşează foarte clar faţă de stratul precedent. El are o grosime

în medie de 2 m şi se împarte în nouă nivele de cultură corespunzînd celor trei
mari faze ale dezvoltării culturii Gumelniţa, şi anume :
Nivelele 1 2 , 1 3 şi 14 documentează faza veche a culturii Gumelniţa : Gumel,
niţa 1, cu trei subetape : Gumelniţa 1 a, 1 b şi 1 c. Cel mai bine reprezentat este
nivelul 1 3, respectiv Gumelniţa 1 b, în care a fost descoperită o mare locuinţă de
iar nr. 4 pcricac.!ei Iloian III ; aceeaşi confuzie o
făcuse şi J. G-ul ; vezi şi Seb. Morintz, Raportul
asupra săpăturilor de la Spanţot• (mai sus, p. 163), care
a inclus totuşi în periodizarea culturii Boian, cum
făcuse şi J . Gaul în 1 948, o fază « Petru Rareş )).
Contra părerii de a atribui o « fază de tranziţie ))

culturii Boian, s · a ridicat de curînd şi Fr. Schacher
meyr (Dimini und die Bandkeramik, 1 954, p. 1 3).
Fapte mai vechi, dar mai ales cercetările din 1 956
de la Tangîru, arată în chip documentat că faza
Petru Rareş este o cultură gumelniţeană, aparţinînd
etapei vechi a acesteia.
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1 49

suprafaţă (locuinţa nr. 2), cu o latură de 1 3,50 m (pe taluzul nordic al secţiunii 1),
cu numeroase vase întregi, ale căror forme, tehnică a ornamentării şi motive
(bogată pictură cu grafit, excizie pe mari suprafeţe şi degenerată etc . ), cît şi plastica

3

Fig. 6. - Fragmente ceramice a parţinînd culturii Gumelniţa : 1 - 3 , nivel 1 2 (Gumelniţa I a ) ; 4 - 6,
nivel 1 5 (Gumelniţa I I a) ; 7 , nivel 16 (Gumelniţa Il b) ; 8 , nivel 18 (Gumelniţa I I I a ) ; 9, nivel
1 9 (Gumelniţa III b) ; 10, nivel 20 (Gumelniţa l l l c).

locuinţei respective sînt cu totul caracteristice culturii gumelniţene vechi şi << fazei >>
Petru Rareş de altădată. Materialele descoperite în celelalte două nivele ( 1 2 şi 14)
aparţin altor două subperioade ale fazei vechi, dintre care una corespunde subeta,
pei numite mai de mult Gumelniţa A 1 (fig. 1 ; fig. 6/1-3 ; fig. 7/2-4 ; fig. 8-9
şi pl. I).
www.cimec.ro

Fig. 7 . - Fragmenr ceramic şi vase aparţinînd. culturii Boian ( 1 ) şi Gumelniţa (2 - 4) ; 1 , nivel 1 (bordeiul l ,
Boian l a1) ; 2 - 3 , nivel l3 (locuinţa 2 , Gumelniţa I b) ; 4, nivel l 2 (locuinţa 1, Gumelniţa l a).

IJ./6S

fi�.
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Două străchini pictate cu gn1fi t din nivelul
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Pl. 1.

-

Vas şi capac de vas (pictat cu grafic) din nivelul 1 3 (locuinţa 2, Gumelniţa I b).
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Nivelele mijlocii ale stratului Gumelniţa - nivelul 15, 16 ş i 1 7 - se carac,
terizează prin prezenţa unei mari cantităţi de cenuşă, ceea ce dă un aspect cenuşos
întregului strat. O situaţie similară am întîlnit în 1 95 1 în stratul Sălcuţa I I (mai
ales în nivelul I I c)
în general sincronie - din aşezarea de pe Piscul Cornişoru,
lui. Ceramica descoperită, din păcate mai mult în stare fragmentară, este similară
celei din stratul A de la Gumelniţa (săpăturile lui VI. Dumitrescu 1 şi, de pildă,
din locuinţa nr. 1 de la Pietrele (Gumelniţa II b), recent publicată 2, ca să ne referim
-
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Fig. 9. - Plastică din faza timpurie a culturii Gumelniţa : 1 , nivel 1 2 (Gumelniţa 1 a) ;
2, nivel 1 3 (locuinţa 2 , Gumelniţa 1 b).
.

.

numai la aceste două cazuri. Cele trei nivele şi întreg materialul din descoperirile
din trecut atribuite perioadei Gumelniţa A 2 aparţin fazei mijlocii a culturii
Gumelniţa : Gumelniţa II, cu trei subetape : Ila, I Ib, Ilc (fig. 1 ; fig. 4/6, 9-1 0 ;
fig. 6/4-7).
Nivelele 18, 19 şi 20 documentează la Tangîru faza tîrzie a culturii Gumelniţa
Gumelniţa III. Deasupra ultimului nivel se află stratul de sol vegEtal actual,
în care se întîlnesc doar în chip sporadic fragmente ceramice cu caracter tîrziu
.şi final gumelniţean, de tip Glina III sau hallstattiene. Conţinutul cultural al stra,
tului Gumelniţa I I I de la Tangîru corespunde fazei Gumelniţa B (inclusiv C) din
-

1

Fouilles

1' · 2 9 -- 1 0 1 .

de

C] um el n iţa,

în

Dacia,

II,

1 924,

2 D.
ur111.
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vechea nomenclatură. În această vreme, locuirea purtătorilor culturii gumelniţene
începe să se concentreze către centrul aşezării (fig. 1 ; fig. 6/9-10).
Î n săpăturile din anul acesta nu a fost descoperită la Tangîru o fază de sfîrşit
şi de tranziţie a culturii Gumelniţa, întîlnită de noi în ultimii doi ani mai bogat
documentată în cele două aşezări de la Cernavoda şi pe care noi o numim Gumel,
niţa IV (respectiv Gumelniţa D din periodizarea lui 1. Nestor, sincronă cu faza
Sălcuţa IV din Oltenia şi cu faza Gorodsk , Usatovo a culturii Cucuteni,Tri,
polie). Materiale sporadice de acest caracter au fost găsite la suprafaţa aşezării de
la Tangîru, dar ele nu pot fi
atribuite deocamdată cu certi,
tudine uneia din cele două sub,
perioade (IV a sau IV b) ale
acestei faze.
Observaţiile făcute pe te,
ren la Tangîru şi studierea ma,
terialului ceramic - deşi încă
neîncheiată definitiv - ne,au
întărit cqnvingerea că aplicarea
în problema periodizării unei
culturi a principiului cvadripar,
tit, mai ales cînd el se sprijină
deopotrivă pe date stratigrafice
şi tipologice, prezintă avanta,
jul de a prinde mai uşor în,
treaga evoluţie a culturii res,
�
pective cu cele patru etape
Fig. 1 0 .
Amnar şi zăbală de fier din mormîntul de inhumaţie.
principale : timpurie, mijlocie,
tîrzie şi final,tranziţională, pre,
cum şi aceea de a înlătura dificultăţile regionale printr'o mai largă înseriere a
aspectelor locale (de pildă Giuleşti, Leţ, Zăneşti, Spanţov, Stoicani etc.), în linia
evolutiv istorică general,ascendentă. De altfel, unii cercetători străini ca V. G.
Childe, Vl. Milojcic şi Kr. Mijatev, folosesc periodizarea stabilită de noi pe baza
vechilor descoperiri de la Tangîru şi Petru Rareş, şi periodizarea completată prin
noile săpături.
1
---

- - - - -

--

*

În careul 4, la limita dintre secţiunea I şi careul 1 A, s'a dat peste un mormînt
de inhumaţie, a cărui groapă a străbătut stratul superior gumelniţean (III a, b, c ) ,
pătrunzînd puţin şi în nivelul G.umelniţa I I a (1 5). Scheletul se afla cu mîinile
pe bazin. Sub schelet s,a găsit un amnar de fier (fig. 1 0/1 ), iar la nord de craniul
mortului fusese depus un cap de cal, în gura căruia s'a găsit o zăbală de fier cu
bară,muştiuc simplă şi cu două inele laterale (fig. 1 0/2). Pe baza amnarului şi a
ritualului, mormîntul poate data din sec. X-XI şi stă în legătură cu antichităţile
cumane,pecenege din acea vreme1. Cea mai apropiată analogie pentru amnar o
găsim la exemplarul descoperit la Bucureştii Noi 2, iar pentru zăbală, la exemplarul
din mormîntul 3 de pe aşezarea,tell gumelniţeană de la Jilava 3•
D. BERClU

1 Studiind materialul osteologie din acest mormint,
C. Maximilian şi N. Haas precizează că îngropatul
aparţine unui tip turanic, în vîrstă de 1 6 - 1 7 ani
(bărbat), iar calul, de sex masculin, avea aproxi·
mativ patru ani ş i aparţinea unei rase de cai, înrudită

cu cea mongolă (v. mai sus, p. 1 5 5 ).
2 D. V. Rosetti, în G ermania, 1 8 , 1 93 4 , p. 2 10
şi fig. 1/ 10.
3 Ibidem, p. 208, fig. 3 / 1 ; şi aici ;i\b<1la a fost
găsită în gura calului.
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APXEOJIOni4ECKI1E PACKOllKH B TAHrhiPY
KPATKOE CO.UEP)I(AHl1E

B 1 956 r. 6biJIH ao::�o6HOBJJeHhi paci<oni<H B TaHrhxpy . 0HH npecJJe,uoaaJJH .UBOHI<YIO QeJJb :
a) IIOJiyqeHHe HOBbiX ,UaHHbiX B BH.UY ony6JJHl<OBaHHH MaTepHaJJOB 1 934 r. H 6) HOBbie crpaTHrpa
cpHtieCI<He Ha6JJIO,UeHHH B CBH3H C BOnpocO,\\ O nepHO,UH3aQHH l<YJJLTyp OOHH H ryMeJJhHHQa . C 3TOH
,uammoii QeJJhiO 6b1Jl npoH3Be,ueH pa3pe3 B 20 X 2 M . KyJJLTypHbie OTJJO>f<eHHH ,uocrnraiOT rJJy6HHhi
4, 50-4,60 M. 0HH OXBaTbiBaiOT 20 ropH30HTOB , nepeHyMepOBaHHbiX OT } ,UO 20 CHH3Y BBepx (pHC. 1 ) .
O,uHHHa,UQaTb nepBbiX ropH30HTOB o6pa3yiOT cJJoii, HaCbiil\eHHhiH I<YJJLTypoii BoHH H no,upa3,ueJJHIO
n�uiicH cJJe,uyiOil\HM o6pa3oM : 1-4 cooTBeTcrByiOT 4>a3e BoHH I a, I b, I c (,upeBHHH 4>a3a) ; ropH
:mHT 5, 6 H 7 cooTBCTCTBYIOT 4>a3e BoHH II a, II b H II c (cpe,uHHH 4>a3a ; ropH30HThi 8 H 9 cooT
BeTCTBYIOT q,a3aM Bom-1 III a H III b (no3,UHHH ci:>a3a), a ropH30HThi lO H I l - ci:>a3aM BoHH IV a
H IV b (I<oHetiHaH H nepexo,uuaH cl>a3hi) . He o6HapymHJJOCh paHHeii ci:>a3hi BoHH (BH.U BoJJHHTH
HHHy) . llJJaCTHl.leCI<He H3,UeJJHH npe,ucraBJJeHbl BO BCeM CJJOe OOHH. KyJJhTypa ryMeJJbHHQa npe,u
craBJJeHa ��peBHeii q,a3oii (ryMeJJLHHQa I a, II b H I c) B ropH30HTax 1 2, 1 3 H 14, cpe,uHeii cpa3oii
(ryMeJJhHHQa II a, II b H II c) B ropH30HTax 1 5, 1 6 H 1 7 H no3,UHeii 4>a3on (ryMeJJbHHQa III a,
III b n III c) B ropH30HTax 18, 19, 20. Y,uaJIOCh Ol<OHl.laTeJJhHO ycraHOBHTh, '-ITO cpa3bi lleTpy Papem
li I'yMeJILHHI�a A I OTHOCHTCH l< ,upeBHeM l<YJJLType ryMeJJbHHQa.
B paci<one 6biJIO OTI<phiTO H norpe6eHHe c TpynonoJJo:»<eHHeM X-XI BB .
HoBbie cTpaTHrpacl>Htieci<He Ha6JJIO,UeHHH B TaHrbipy H nepHO.UH3aQHH QHBH3H3aQHH
IioHH n:mc meHbi B .UOI<JJa,ue asTopa o paci<oni<ax 1 9 57 r. : <�MaTepHaJihi VII> (l<HHra rOTOBHTCH 1<
netiaTHJ .

OE'MICHEHl1E Pl1CYHKOB

Puc.

1 . - I1po4>HJI& cesepHoiî: CTeHbi paape:Ja I (KBa)lpaThi 5-7) ; I<YJlh'rypH&Ie ropuaoHT&I , !lJaabi u cy6-

clJa3bi KYJibTYP Eo.11H u fyMeJI&HH�a.
Puc. 2 . - <t>parMeHTbi KepaMHKH KYJI&Typbi Eo11H; 1 -3, 5-6, ropH30HT I (aeMJIRHKa I, Eo11H I a 1 ) ;
4 , ropuaoHT 3 (Eo.f!H I b) ; 7-8, ropH30HT 4 (EoRH I c) ; 9-10 u 1 2 , ropuaoHT 5 (Eo.f!H I I a) ; I l , ropuaoHT 6 (EoRH I I b).
Puc. 3. - <t>parMeHThi KepaMHKH KyJI&Typbi E01m; 1-3, ropuaoHT 9 (Eo11H I I I b) ; 4, ropH30HT 8 (E01111
I I I a) ; 5-7 ropH30HT 10 (Eo11n IV a) ; 8-9, ropH30HT I l (EoRH IV b).

4. - <t>parMeHTbi KepaMHKH H npo!lJHJIH KyJI&Typ Eo1111 H fyMeJibHH�hi ; 1 , ropuaoHT 3 (Eo1111 1 b) ;
Puc.
3 , ropH30HT 2 (Eo.11H 1 a2) ; rop1130HT 4 (Eo.f!H I I a) ; 4, ropu30HT I l (EoRH IV b) ; 5 , ropn30HT 9 (EoRH I I I b) ;
6, ropH30HT 1 7 (fyMeJI&HH�a I I c) ; 7-8, ropH30HT 1 0 (EOHH IV a) ; 9-10, ropH30HT 1 5 (fyMeJI&HH�a I I a) ; NqN�
4--6 : aauJTpHXOB3HHbie fiOJIOCbl H306paH<aiOT JlOI�eHbiÎÎ: OpHaMeHT Ha lPOHe cocy)la ; y'laCTKH neneJibHO-'IepHOI'O
�BeTa - OpHaMeHTbi, H3HeCeHHbie rpa!lJHTOM .
Pnc. 5 . - IInacTH'IecKHe H3)leJIHII KYJibTypLI Eo11H; 1-2, ropH30HT
:lOHT 5 (Eo1111 I I a) ; 4, ropuaoHT 9 (EoRH I I I b) ; 5, ropuaoHT 6 (EORH I I
ropH30HT 1 1 (Eo11H IV b).
6. - <t>parMeHTbi KepaMHKH I<YJI&Typbi fyMeJI&HH�a ;
Puc.

1 (3eMJIHHKa 1 , EoRH l a ) ; 3, ropu
1
b) ; 6, ropuaoHT 8 (Eo1111 I I I a) ; 7-8,

1 -3 , ropH30HT 1 2 (fyMeJI&HH�a 1 a) ; 4--6, ropu-

30HT 1 5 (fyMcJI&HH�a II a) ; 7, ropH30HT 1 6 (fyMeJI&HH�a I I b) ; 8 , ropH30HT 1 8 (fyMeJI&HH�a I I I a) ; 9, ropH30HT 1 9
(fyMeJibHHUa I I I b) ; 1 0, ropuaoHT 2 0 (fyMeJI&HH�a I I I c).
7. - <t>parMeHT KepaMHKH u cocy.llhi Ky.'lbryp Eo.f!H ( 1 ) u fyMeJI&HH�a (2-4) ; 1 , ropH30HT 1 (3eM
Puc.
:uuma 1 , EoHH I a1) ; 2-3, ropH30HT 1 3 (H<HJIHI.Qe 2, fyMeJI&HHQa 1 b) ; 4, ropuaoHT 1 2 (H<HJIHI.Qe 1 , fyMeJib
HHJia

Ia).

8.
Pnc.
Puc.
9.
2, I'OpH30HT J 3
Puc. 1 0.
Ta6JmQa

- ,Use pacnHC3HHbie rpa!lJHTOM MHCKH H3 I'OpH30HTa 1 3 (H<HJIHI.Qe 2, fyMeJibHH�a 1 b).
- IlJiaCTH'!eCKHe H3JleJIH.fl palfHeiî: 4Ja31ioi KYJibTypbi fyMeJI&HHQa ; 1 , ropH30HT 1 2 (fyMeJibHHQa 1 a) ;
(H<HJIHU(e 2, fyMeJibHH�a 1 b).
- OrHHBO u H<eJie3Hhie YJlHJia H3 norpe6eHnll c TPYnonoJioH<eHHeM.
1 .-Cocyn u I<pbiliiKa cocy)la (pacnucaHHoro rpa!lJnToM) H3 ropH30HTa 1 3 (H<HJIHUie

2, fyMeJI&HH�a 1 b).

LES FOU ILLES ARCHEOLOGIQUES DE TANGÎRU
RESUME

Les fouilles archeologiques de Tangîru ont ete reprises en 1 956 en vue de recueillir : a) des
donnees supplementaires destinees a permettre la publication du materiei collige en 1 934 et
b) de nouvelles observations stratigraphiques au sujet de la division en periodes des civilisations
de Boian et de Gumelniţa. A ces deux fins, une section de 10 x 2 m a ete pratiquee. Les depots
des differentes civilisations atteignent une profondeur de 4m50 a 4 m60. Ils comprennent 20
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niveaux numerotes de bas en haut de 1 a 20 (fig. 1). Les 11 premiers niveaux composant la couche
de la civilisation de Boian, sant repartis comme suit : les niveaux 1 a 4 correspondent a la
phase Boian Ia, Ib, le (phase ancienne) ; les niveaux 5, 6 et 7, a la phase Boian Ila, Ilb et Ile
(phase moyenne) ; les niveaux 8 et 9, a la phase Boian Illa et Illb (phase avancee) tandis que les
niveaux 10 et 1 1 representent la phase Boian IVa et IVb (phase finale et de transition). Les
fouilles n'ont pas revele d'indices de la phase Protoboian (aspect Bolintineanu). Des objets d'art
plastique ont ete attestes dans toute la couche de Boian. L:t civilisation de Gumelniţa est repre�
sentee par sa phase ancienne (Gumelniţa Ia, Jb et le) dans les niveaux 12, 1 3 et 14 ; par sa phase
moyenne (Gumelniţa I la, Ilb et I le) dans les niveaux 1 5 , 1 6 et 1 7 et par sa phase avancee
(Gumelniţa Illa, Illb et Ilie) dans les niveaux 1 8, 1 9 et 20. Il a ete possible d'etablir d'une maniere
definitive que les phases Petru Rareş et Gumelniţa A 1 appartiennent a l'ancienne civilisation
de Gumelniţa.
Une tombe a inhumation du xe ou du XP siecle a egalement ete decouverte par la
meme occasion.
En se qui concerne les nouvelles observations stratigraphiques faites â Tangîru et la
division en periodes de la civilisation de Boian, voir le rapport de l'auteur sur les fouilles
qu'il a cffectuees en 1 957, dans Materiale ... , VI (sous presse).
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Profil de la paroi Nord de la section I (carres 5 - 7 ) ; niveaux de civilisation, phases et sous ·
phases des civilisations de Boian et de Gumelniţa.
Fig. 2. - Tessons ceramiques de la civilisation de Boian : 1 - 3 , 5 - 6 , niveau 1 (habitation a demi·souter·
rai ne n°. 1 ; Boian la1 ; 4, niveau 3 (Boian lb) ; 7 - 8 niveau 4 (Boian le) ; 9 1 0 et 1 2 , niveau 5 , (Boian II a) ; 1 1 ,
niveau 6 (Boian Ilb).
Fig. 3. - Tessons ceramiques de la civilisation de Boian : 1 - 3 , niveau 9 (Boian lllb) ; 4, niveau 8
(Boian Ula) ; 5 - 7, niveau 10 (Boian IVa) ; 8 - 9, niveau 1 1 (Boian IVb).
Fig. 4. - Tessons ceramiques et profils des civilisations de Boian et de Gumelniţa : 1 , niveau 3 (Boian
lb) ; 3, niveau 2 (Boian Ia2) ; 3 , niveau 4 (Boian lla) ; 4, niveau 1 1 (Boian IVb) ; 5, niveau 9 (Boian Illb) ; 6 , niveau
1 7 (Gumelniţa Ile) ; 7 - 8, niveau 10 (Boian IVa}; 9 - 10, niveau 15 (Gumelniţa Ila) ; les portions hachurees des
n<>s 4 a 6 correspondent a des decors vernisses reserves sur le fond du vase, et les portions gris sombre repre
sentent des decors peints au graphite.
Fig. 5 . - Objets d'art plastique de la civilisation de Boian : 1 - 2 niveau 1 (hutte a demi-souterraine no
1 , Boian Ia ) ; 3, niveau 5 (Boian Ila) ; 4, niveau 9 (Boian I llb) ; 5, niveau 9 (Boian Illb) ; 6, niveau 8 (Boian
1
llla) ; 7 - 8, niveau 1 1 (Boian IVb).
Fig. 6. - Tessons ceramiques de la civilisation de Gumelniţa : 1 - 3, niveau 12 (Gumelniţa la) ; 4- 6,
niveau 15 (Gumelniţa Ila) ; 7, niveau 16 (Gumelniţa Ilb) ; 8, niveau 18 (Gumelniţa Illa) ; 9, niveau 1 9 (Gumel
niţa Illb) ; 1 0 , niveau 20 (Gumelniţa Ilie).
Fig. 7 . - Tesson ceramique et vases des civilisations de Boian (1) et de Gumelniţa (2 - 4) ; 1 , niveau 1
(hutte a demi-souterraine n° 1, Boian Ia1) ; 2 - 3, niveau 1 3 (habitation n° 2, Gumelniţa lb) ; 4, niveau 1 2 (habi
tation n° 1, Gumelniţa la).
Fig. 8. - Deux ecuelles peintes au graphite provenant du niveau 13 (habitation n° 2, Gumelniţa lb).
Fig. 9. - Objets d'art plastique appartenant a la premiere phase de la civilisation de Gumelniţa : 1, niveau
12 (Gumelniţa la) ; 2, niveau 13 (habitation 2, Gumelniţa lb).
Fig. 10. - Briquet et mors de fer trouves dans la tombe a inhumation.
Planehe I.
Vase et couvercle de vase (peint au graphite) provenant du niveau 13 (habitation n° 2 ,
Gumelniţa Ib)
-

-
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NOTĂ ASUPRA MATERIALULUI OSOS DINTR-UN
MORMÎNT DIN EPOCA FEUDALĂ TIMPURIE
DESCOPERIT LA TANGÎRU .

M

ATERIALUL

scheletic uman de la Tangîru cuprinde un craniu cu masivul
facial întreg şi mandibulă. Restul scheletului, în afară de cîteva oase
carpiene ale mîinii şi tarsiene ale piciorului, este conservat în întregime.
Craniul asimetric, plagiocefalic, datorită unei dezvoltări defectuoase, prezenta
şi o marcată deformaţie post,mortem, în mare măsură rectificată de noi în cursul
restaurării şi reconstituirii. Din scheletul calului au fost primite spre studiu :
craniul împreună cu mandibula, oasele stilo,hioide, metacarpul principal stîng,
cu cele două metacarpiene rudimentare din aceeaşi parte.
Plagiocefalia craniului uman rezultă dintr'o împingere postero,anterioară
a jumătăţii stîngi a craniului şi o proeminenţă laterală a jumătăţii drepte a occi,
pitalului împreună cu o reducere a regiunii frontale stîngi. De asemenea, sînt
modificate apofizele zigomatice în aşa fel încît în dreapta apare fenozigia, iar
în stînga criptozigia. Cu toată reconstituirea minuţioasă a neurocraniului, a fost
imposibil să se determine exact procesul de contribuţie al deformării în urma
inhumării faţă de procesul plagiocefalic.
Acest fapt ne,a determinat să nu luăm în considerare unghiurile care ar
fi putut prezenta abateri mai mari decît valorile liniare. Totuşi modificările nu
impietează asupra diagnosticului tipologie, ci numai asupra măsurătorilor abso,
Iute şi asupra posibilităţilor de comparaţie.
Ţinînd seama de prezenţa urmelor cartilajelor de creştere şi de erupţia celui
de,al treilea molar pe maxilar, vîrsta trebuie apreciată la 1 7- 1 8 ani. Individul
înmormîntat la Tangîru este de sex masculin, în favoarea acestui diagnostic pledînd
masivitatea feţei, dezvoltarea capacităţii craniene şi talia.
Lungimea craniului, de 1 88 mm, datorită proeminenţei boselor parietale
a căror dimensiune este de 1 62 mm (eu,eu), încadrează craniul în grupa craniilor
late. Înălţimea (b-ba), de 126 mm, arată un craniu scund, în timp ce înălţimea
(p-br), 1 2 2 mm, arată un craniu mijlociu înalt. Explicaţia acestei diferenţe
constă în marea înclinare anterioară a punctului bazion. Indicele cranian este
hiperbrachicran (86, 1 ). Indicele de înălţime,lungime situează craniul în cadrul
hipsicraniei (64,9), iar indicele de lăţime,înălţime este tapeinocran, scund
(75,3). Fruntea este dreaptă, uşor asimetrică, mai bine dezvoltată în stînga
şi cu arcurile supraciliare şterse. Indicele fronto,parietal transvers indică o
frunte îngustă, stenometopă (60), iar indicele sagital frontal arată o frunte
dreaptă, ortometopă (86). Liniile temporale indică o slabă dezvoltare a muscu,
laturii (fig. 1 )
.

---

· · · - - - - - - ------- - --- - - -

Vezi mai sus, p. 1 4 3 , raportul asupra săpăturilor
:'lrheologice de IR Tangîru din 1 95 6 ; prof. D. Berciu
•

ne-a
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Parietalele sînt lungi, cu bosele puternic dezvoltate, indicele de curbură
arată o bombare mijlocie (88,9). Occipitalul are un relief foarte slab dezvoltat, iar
protuberanţa occipitală externă este cu totul ştearsă (vezi tabloul nr. 1 ) .

Fig.

1.

Fig. 2.

-

-

Craniu

din

mormîntul

de

inhumaţie din perioada feudală

timpurie.

Craniu de cal găsit în mormîntul de inhumaţie din perioada feudală tim purie .

Masivul facial se distinge printr�un accentuat grad de aplatizare. Înălţimea
totală a feţei este mijlocie, ca şi înălţimea superioară. Aceasta din urmă este însă
mai aproape de limita grupei ce cuprinde craniile cu faţa înaltă. De asemenea, faţa
este lată.
www.cimec.ro
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Indicii faciali prezintă cifre mijlocii ; 1 38 (86, 1 ) este mesoprosop, 13 9 (50,4)
este mesen. Orbitele sînt foarte înalte, rotunjite, cu un indice mesoconch (83, 7).
Nasul, puţin proeminent, cu nasionul în continuarea curbei frontale, este lung şi
TABLOUL Nr. 2

TABLOUL Nr. 1
cu

g - op
g - b
g - 1
g -i
n - b
n - 1
n - i
n - o
n - ba
b - 1
b - i
b - o
b - ba
1 - i
1 - o
1 - ba
i - o
i - ba
o - ba

1 88
105
1 74
182
111
1 74
178
141
95
1 13
1 64
160
1 26
74
104
109
49
84
46

cu dimensiunile masivulu i facial

dimensiunile craniului

Circumferinţă craniană
Capacitatea craniană
au - b
n - g
n - b
n - 1
n - i
n - o
g - b
g - 1
g - i
b - 1
b - i
b - o
1 - i
.J - o
i - o

n - pr
n - gn
n - sn
lăţ. orif. nasa!
ekk - ekk
mf - mf

560
1 600 ce
1 20
10
1 29
256
334
387
1 19
246
324
127
205
258
78
131
53

TABLOUL Nr. 3

69
1 18

mf - ekk
Î nălţ. orbitei
fmt - fmt

SI

zy - zy

21
98
19

ba - pr
enm - enm

43
36
1 07
1 37
92
39

TABLOUL Nr. 4

cu dimensiunile mandibulei

Lăţimea condiliană . . . . . . . . . . .
Lăţimea coronoidiană . . . . . . . . .
Lăţimea angulară . . . . . . . . . . . . .
Lăţimea bimentală . . . . . . . . . . . .
Î nălţimea sinfizei . . . . . . . . . . . . .
Grosimea corpului . . . . . . . . . . . .
Î nălţimea corpului . . . . . . . . . . . .
Î nălţimea ramurei . . . . . . . . . . . .
Lungimea condilo-coronoidiană
Unghiul goniac . . . . . . . . . . . . . . .
.

1 1 6( ?)
92
93
43
31

Lungimea
Lungimea
Lungimea
Lungimea

fiziologică
fiziologică
fiziologică
fiziologică

a
a
a
a

femurului
hu merusului
cubitusului
radiusului

447 m m
JO I m m
2 5 6 mm
23 1 mm

Il

28
53
39
121

o

TABLOUL Nr. 5
V. 1.

J

l

1

Lungimea principali a craniului la citeva rase de cai (in mm/
(după

din curganele sudului Rusiei . . . . .
TarFani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
din curganele din Altai . . . . . . . . . .
secolul V I I - VIII cazahstani actuali
mongoli sălbatici . . . . . . . . . . . . . . . .
.

Talkio)

(V)

N r. exem.
5
2
7
10
5

Minim
462
468
454
452
440

Maxim
472
470
490
503
5 20

1

Media
466
469
470
478
475

îngust, leptorin (41 ,2). Malarele, deşi puternice, au fose canine relativ adînci.
Unghiul profilului întreg (88°) şi unghiul profilului alveolar (87 ° ) indică o accen�
tuată ortognaţie (vezi tabloul nr. 2).
Mandibula este construită armonie, cu ramuri relativ scunde şi înălţime
mijlocie. Gonioanele sînt slab dezvoltate şi în acelaşi plan cu ramura. Mentonul
este bine realizat, cu tuberculii laterali proeminenţi (vezi tabloul nr. 3).
www.cimec.ro
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Talia este mai puţin semnificativă, pentru că procesul de creştere nu s'a
terminat în momentul morţii şi cartilagiile nu sînt sudate. Calcularea înălţimii de
TABLOUL NR.

6

Comparativ al principalelor caractere a trei grui)uri ale rasei mongolide cu scheletul de la Tanriru

Sinizi

Caractuul

Tungizi

Norma vertic. . . ovoid
sfenoid
meso-brachicran
Ind.

ovoid

Ind. 2
Ind. 3 . . . . . . . .
Capacit. eran. . .
R egiunea frontală

camecran
tapeinocran
aristencefal

Dczvol.

Ind. 1 3

Ind. 38.
Ind. 39.
Orbite .

glabelei mijlocie-puternic
Steno-metrio
metop
lepto mesopro
sop
mesen-Iepten
. . . . . . . meso · hipsicon·
che, puţin În·
clinate înapoi
·

Nasul . . . . . . . . .

Unghiul

orto-hipsicran
tapeinocran
Euencefal
frunte cu înclinaţie mijlocie

pr of. .

brachicran

frunte fugindă

Turanizi

1

Tangiru

ovoid
plagiocefal
sfenoid
brachi hi per bra
hiperbrachicran
chicran
hipsicran
hipsicran
tapeinocran
tapcinocran
aristencefal
·

·

mijlocie

frunte înaltă
dreaptă
slab dezv.

ştearsă

steno-mctop

metriometop

steno· metop

mesoprosop
mesen-eurien

mesoprosop
mesen

n:esoprosop
mesen

frunte

dreaptă

·

1
meso·
1
hipsicon che 1 mesoconche

mcso-camerin a
platizat frec
vent fosă pre·
meso-ca merin f.
nasală
aplatizat

. mesognat cu pro- ortognat-prognat
gnatism alvecu prognatism
olar
alveolar

l cptorin drept
proeminent
puţin conve x

mesoconche

leptorin drept

ortognat
ortognat

in iormă de ca�ă lat, boltit superficial
Mandibula
inălţ. mijl.
joasă-mijl.
Talia . . . . . . . . . . mijlocie
mijlocie
Occipitalul

scund
mijlocie
mijlocie

mijlocie
mijlocie

1 64 cm s'a făcut după oasele lungi conservate întregi (vezi tabloul nr. 4). Această
valoare se situează la limita inferioară a grupei de înălţime mijlocie.
*

Studiul craniului de cal ne,a determinat să apreciem că scheletul aparţinea
unui cal în vîrstă de aproximativ patru ani, avînd dentiţia în curs de schimbare
şi osul bazioccipital aproape complet sudat cu sfenoidul. Calul era de sex masculin .
Metria osului metacarpal indică o talie peste mijlocie şi un aspect general robust.
Lungimea de 2 14 mm, comparată cu seria de cai din Rusia secolelor VIII-XI,
se încadrează mai aproape de limita superioară a taliei, cu minimum 1 93 mm şi
maximum 237 mm (V). Indicele de grosime al diafizei ·este de 15,6 % şi arată o
robusticitate mare, minimul fiind de 1 2,7 % şi maximul de 1 6,3 % (V).
www.cimec.ro

O serie de aspecte morfologice ale craniului (fig. 2) - mărimea orbitelor,
arcuirea oaselor nasale, lungimea principală a craniului - indică apartenenţa
la o rasă de cai înrudită cu cea mongolică. Rasa mongolică de cai, care îşi are
obîrşia din calul mongol sălbatec (Equus cab. prjevalski), se deosebeşte de rasele
de cai din stepele pontice, care îşi au obîrşia din calul tarpan (Equus cab. ponticus
gmelini), printr'o lungime mai mare a craniului, prin forma prelungă şi convexă
a oaselor nasale, prin mărimea orbitelor şi alte cîteva deosebiri de mai mică însem,
nătate (VI şi VII)
Lungimea principală a craniului de cal de la Tangîru este de 484 mm {vezi
pentru comparaţie tabloul nr. 5 ).
*

CARACTERIZAREA TIPOLOGICĂ A SCHELETULUI UMAN

Craniul de la Tangîru prezintă o serie de caractere mongoloide : brachicrania
asociată cu faţa puţin proeminentă, aplatizată, orbite rotunde şi înalte. Pe lîngă
acestea, sînt prezente şi trăsături europoide, traduse prin existenţa unor fose
canine bine dezvoltate şi ortognaţia evidentă. Talia este mai puţin concludentă,
fiind comună atît formelor mongoloide cît şi celor europoide. Acest complex
mongoloido,europoid corespunde tipului turanid, puţin depărtat de accepţiunea
lui Eickstedt (VIII) asupra turanizilor, pe care el îi consideră o formă europoidă
cu unele reminiscenţe mongoloide.
Tipul turanid, denumit de larho, tipul sud siberian şi care corespunde rasei
turcice a lui Deniker, în accepţiunea autorilor sovietici Debeţ (IX) şi Ghinzburg (X),
este mai apropiat de tipul fundamental mongoloid. Şi în cazul craniului
de la Tangîru, complexul mongoloid este predominant, dar deoarece sînt evi,
dente trăsăturile esenţiale ale tipului turanid, el trebuie considerat ca atare.
REzultă din tabloul nr. 6 că tipul individului înmormîntat la Tangîru este mai
depărtat de formele mongoloide, sinide şi tungide şi intră în sfera de variaţie a
turanizilor. Prezenţa evidentă a trăsăturilor europoide, alături de cele mongoloide,
dominante, se datoreşte desigur unui amestec relativ mai recent al populaţiilor
mongoloide, originare din regiunea munţilor Altai,Saian, cu populaţiile europoide
pamirice şi central asiatice. Această trăsătură, probabil caracteristică tribului din
care făcea parte individul inhumat, merită a fi. reţinută.
Turanizii au pătruns o dată cu hunii (Bartucz) (1) şi apoi cu avarii pe
teritoriul Daciei, trecînd apoi în Panonia (P. Liptak), vezi cimitirele Ullo II şi
1 (III) şi Kecel 1 şi II (IV).
Atenţia noastră în caracterizarea etnică a individului inhumat la Tangîru
se opreşte asupra popoarelor turcice venlte mai tîrziu, şi anume asupra pecene,
gilor şi cumanilor.
În răspîndirea treptată a popoarelor turcice (denumite Tiu,Kiu în cronicile
chineze) către nord şi vest (II), se constată între secolele XI şi XII prezenţa unor
curgane cu un rit de înmormîntare ce aminteşte pe cel întîlnit la Tang:ru.
Începînd cu mormintele din Zamaraevo, din regiunea cuprinsă între Volga,
Kama şi Ural, pînă în regiunea Donului în preajma oraşului kazar Sarei, şi de
aici pînă în apropierea Nistrului, la Sukleia, se întîlnesc curgane în care se află
nelipsit craniul de cal alături de scheletul călăreţului nomad, cu trăsături evident
mongoloide.
' Aducem

mul{umirile noastre prof. Fortunescu

de la Facultatea de Medicina Veterinară penrru pre·
ţioasele indicaţii date.
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Dacă la Zamaraevo tipologia craniilor este mai apropiată de grupul paleo,
sibirid sau baicalic, amestecat cu elemente europode, la Sarkel şi Sukleia tipul
este evident turanid (IX). La Sarkel alături de curganele mari din epoca statului
kazar (secolul X-XI), ce conţin schelete în majoritate europoide, sînt nume,
roase curgane mici, individuale, datate din epoca pretătară (secolul XI-XII), în
care se găsesc schelete mongoloide de tip turanic, cu o categorică amprentă euro,
poidă şi care aparţin nomazilor turciei din Ucraina, probabil polovţi (cumani) sau
pecenegi (X). Prin urmare, descoperirea unui schelet de mongoloid de tip turanic,
cu evidente caractere europoide, înmormîntat cu capul de cal alături, apartenenţa
acestuia din urmă la o rasă apropiată ca obîrşie de calul mongol sălbatic, constituie
cele trei elemente importante care arată că individul înmormîntat la Tangîru
aparţinea unui trib recent sosit pe aceste meleaguri.
C. MAXIMILIAN şi N. HAAS
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3AMETKA OB OCTEOJIOrHqECKOM MATEPHAJIE 113 OTKPhiTOrO B TAHrhiPY
IIOrPEBEHHH PAHHE<t>EO)lAJihHOfi 3I10XI1
KPATKOE CO.UEP)I(AHI1E

Hccne,uosaHHbiH ocreonorw.JeCI<HH MaTepHan cocTOHT H3 notJTH coxpaHHsmerocH qeno
seqecKoro ci<eJieTa 1 7-1 8-JieTHero IOHOIIIH H JIOIIJa,UHHOH roJIOBbi.
qepen rHnep6paxHKpaHHOro, rHneH-TaneHHOl<paHHOrO THna . IlpHMOH CTeHOMeTOI1HbiH 1106
CO cna6o pa3BHTOH o6JiaCI'LIO glabella. JlHI.{eBOH MaCCHB cpe,uHeH BbiCOTbl . 0H OTJIHl.JaeTCH BLipa
llieHHOH creneHLIO ynJIOJ.I..teHHH . rna3HH':_IHbie B!Ja,UHHhl - mes : conche, npHMOH HOC - JiellTOpH
HH'IeCKOrO THna .
THnonorHtJeci<H qepen npe,ucraBJIHeT pH,u MOHronoH,uo-6paxm..{e<f>aJIHtJeCI<Hx npH3Hal<OB IlJIOCl<Oe JIHQO, I<pyrJibie H BbiCOKHe rJia3HHQb11 - Hap.H,uy C esponeOH,UHbiMH :lJieMeHTaMH ; CHJILHO
pa3BHTbie OpTOrHaTHl.JeCI<He l.JeJIIOCI'Hbie HMl<H .
3TOT l<OMI1JieKC COOTBeTCTBYeT TypaHOH,UHOMY THny, 6y,uy'IH 6JIHllie K OCHOBHOMY MOHrO
JIOH,UHOMy THny ,
Hccne,uosaHHe JioiiJa,UHHOH roJIOBbi yi<a3biBaeT Ha npHHa,une>J<HOCI'h 1< pace , 6.rm:moil: I<
MOHrOJILCl<OH .
3THHl.JeCKH, tJeJIODel< npHHa,UJielliaJI, BepOHTHO, l< TIOpl<Cl<HM HapO,UaM , a Hl\leHHO I< neqeneraM
HJIH llOJIOBQaM .
OE'b.HCHEHI1E Pl1CYHKOB

PHc. 1 . - llepen H3 norpe6eHHll c TpynonoJIO)I{CHHCM paHHe4Jeo,L�aJibHoro nepHO,Lla.
PHc. 2. - llepen J<OHJI, HaimeHHbiH B norpe6eHHH c TpynonoJio)l{eHHeM paHue<tJeo,L�aJibHoro nepHO,il.a .
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NOTE SUR LES OSSEMENTS PROVENANT D'UNE S�PCLTURE
DECOUVERTE Ă TANG ÎRU ET DATANT DE LA
PREMI ERE EPOQUE FEODALE
R ESUM E

Les ossements se composent du squelette, presque complet, d'un jeune homme de 1 7

a 18 ans et d'une tete de cheval.

La tete est hyperbrachycephale, hypsitapeinocrânc. L� front est droit, stenometopique
et presente un faible developpement de la region glabellaire ; le massif facial est mesopro�
sopique mesenien. Il se distingue par un degre d'applatissement prononce. Les orbites sont
mesoconques, le nez droit et leptorrhinien.
Au point de vue typologique, le crâne denote une serie de caracteres mongoloi:des : brachy�
crânie, face aplatie, orbites rondes et hautes . a câ�e d'autres elements europoi:.:les ; les fosses
canines sont bien developpees et orthognathes.
Cet ensemble correspond au type touranoi:de et est proche du type fondamental
mongoloi:de.
Au point de vue ethnique cet exemplaire semble appartenir a une peuplade de la famille
turque, Petchenegues ou Coumans.
L'examen de la tete de cheval permet du reste d'attribuer ce dernier a une race proche
de la race mongole.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1.
Fig. 2

-

Crâ ne de la tombe a inhumation de la haute �poque feodale.
Crânc de cheval trouv� dans la tombe a inhumation de la haute epoque feodale.
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arheologice executate la Spanţov în toamna anului 1 952 1 au
sporit informaţiile referitoare la evoluţia culturii neolitice din cîmpia
Dunării. În acelaşi timp au dat la lumină morminte de inhumaţie din
sec. IV e.n. cu un bogat inventar. Aşezarea neolitică de la Spanţov aparţine
culturii Boian. Săpăturile din 1 952 au precizat în cuprinsul stratului de cultură
Boian existenţa a trei nivele, dintre care ultimul ilustrează un aspect inedit
din etapa tîrzie a culturii Boian. Scopul săpăturilor efectuate în 1 956 a fost de a
se obţine noi date în vederea definirii şi încadrării acestui nou aspect cultural în
evoluţia neoliticului din regiune.
Lucrările s'au desfăşurat între 9 şi 29 octombrie 1 956. Au fost săpate patru
şanţuri (V-VII I) şi o suprafaţă (A) (vezi planul general, pl. I). A fost recoltat un
bogat material din epoca neolitică, fiind descoperite încă o serie de morminte din
perioada prefeudală, ale căror gropi au fost săpate în stratul de cultură neolitică.
1. AŞEZAREA NEOLITICĂ

Aşezarea de la Spanţov cuprinde un singur strat de cultură aparţinînd în
întregime culturii Boian şi avînd grosimea medie de 2 m. Aceasta se diferenţiază
cît se poate de clar în două nivele, corespunzînd la două faze distincte din evoluţia
culturii Boian. Nivelul inferior (l) cuprins între adîncimile 2 , 1 0 m (1 ,90 m) şi
1 m (0,90 m) corespunde fazei Vidra 2 (Boian I I) 3, cel superior (II) cuprins între
adîncimile 1 m (0,90 m) şi suprafaţa actuală corespunde fazei pe care o denumim
Spanţov, deoarece materialele găsite în acest nivel ilustrează un aspect cultural
definit aici pentru prima dată. În cuprinsul nivelului I (Vidra) am distins, în
cele mai multe din şanţurile săpş.te, două subnivele (1 a şi 1 b ). În suprafaţa
A, acestea au fost şi mai clar precizate prin pături de arsură. La baza subnivelului
inferior (1 a) au fost observate gropi care pătrund în pămîntul viu. Este probabil
că primii locuitori ai aşezării locuiau în bordeie săpate în pămînt înainte de a,şi
fi construit locuinţe de suprafaţă. Materialele găsite în nivelul Vidra (1) sînt mai
numeroase în suprafaţa A. S,au găsit silexuri, percutoare, topoare de piatră, suie
de os, greutăţi de lut ars pentru plasa de pescuit sau pentru războiul de ţesut,
oase de animale (bou, capră, porc, cîine), vertebre de peşti mari, scoici. Materialul
cel mai abundent îl constituie ceramica. Lucrate într'o tehnică superioară din
pastă bine frămîntată, adesea cu cioburi pisate, vasele au suprafaţa lustruită puternic,
ornamentată prin excizie şi incrustaţie cu alb sau pictată după ardere cu roşu şi
1

2

11"

SCIV, IV, 1 - 2, 1 95 3 , p. 220 şi urm.
Eugen Comşa, Consideraţii cu privire la evoluţia eul-

turii Boian, SCIV, V , 3 - 4, 1 954, p. 363 - 364 ş i urm.
9 După periodizarea propusă de D. Berciu.
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alb. Pe lîngă aceasta există şi vase lucrate cu mai puţină grijă, din pastă grosolană,
avînd suprafaţa netedă sau cu barbotină. Tehnica ornamentării prin excizie şi
incrustaţie este caracteristică fazei Vidra (Boian I I). Excizia s�a efectuat în benzi
paralele înguste, care cruţă între ele dungi subţiri din suprafaţa vasului (fig. 1/3-6).
Deşi ceramica s�a găsit în stare fragmentată, se pot totuşi preciza mai multe forme

5

Fig. 1 .

-

Spanţov. Fragmente ceramice din epoca neolitică, cultura Boian ;
1 şi 2, faza Spanţov ; 3 - 6, faza Vidra.

de vase. Apare în mod frecvent vasul cu picior (<< Steckdose >>) ; întotdeauna
piciorul este ornamentat cu benzi înguste, paralele, excizate. Acest fel de orna,
mentare este specific fazei Vidra. În subnivelul b s�au găsit numeroase frag,
mente de capace avînd suprafaţa exterioară excizată în maniera obişnuită în această
fază. De asemenea se întîlnesc des fragmente de cutii,suport de formă paraleli,
pipedică. Prin mai multe fragmente este documentată prezenţa paharului cu buza
teşită în interior şi vopsită cu roşu după ardere. Unele fragmente de vase cu umăr,
probabil castroane, au pe suprafaţa bine lustruită ornamente cu linii fine în relief
care compun motive rneandrice.
www.cimec.ro
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:Nlai puţin numeroase sînt fragmentele de vase ornamentate cu şiruri de
puncte adîncite, care amintesc tehnica de ornamentare din cultura Hamangia.
În nivelul cu materiale caracteristice fazei Vidra s'au găsit două fragmente eera,
mice care ne permit să precizăm că aspectul culturii Hamangia, cunoscut în aşe,
zarea de la Ceamurlia de Jos, este contemporan aspectului Vidra. Aceste desco,
periri confirmă constatările făcute de noi în aşezarea de tip Hamangia de la
Cernavoda, pe Dealul Sofia 1.
Între nivelele corespunzătoare fazelor Vidra şi Spanţov s,a observat în
toate şanţurile săpate în aşezarea de la Spanţov existenţa unei pături de pămînt
care uneori depăşeşte grosimea de O, 1 O m în care materialele arheologice sînt
extrem de rare, aproape inexistente. Această observaţie duce la concluzia că
între locuirea din faza mai veche şi aceea din faza Spanţov nu avem aici continuitate.
Studiul materialelor din cele două nivele principale, şi în special ceramica,
confirmă în mod categoric observaţia stratigrafică. În nivelul II s'au găsit unelte
de piatră, silex şi os, multe oase de animale şi scoici.
Î n acest nivel (II) se menţin în general formele ceramice din faza Vidra.
Executarea ornamentării prin excizie este însă foarte diferită de aceea din faza
anterioară (fig. 1/1 şi 2 şi fig. 2/1 şi 2). Excizia cuprinde zone largi care acoperă
cea mai mare parte din suprafaţa vasului (fig. 2/ 1 ). Ca forme întîlnim foarte des
vasul cu picior. Acesta este ornamentat cu unul sau două şiruri de triunghiuri
mari isoscele excizate, avînd un unghi în sus, alternînd cu tritinghiuri cruţate
cu un vîrf în jos sau în cazuri mai rare, dispoziţia este inversă (fig. 2/2). Acest
fel de ornamentare constituie una dintre caracteristicile aspectului Spanţov, unde
apare în foarte multe exemplare. Nu,mi
este cunoscut în aspe:::tul Vidra si nici
'
în Gumelniţa timpurie (Gumelniţa A 1 2). De formă asemănătoare celor di� faza
Vidra, în faza Spanţov apar capace şi cutii,suport paralelipipedice, cu ornamente
excizate specifice acestui aspect. Cutiile de această formă nu sînt cunoscute pînă
acum la începutul culturii Gumelniţa. În schimb, suporturile de formă cilindrică
sau tronconică existente în cultura Boian persistă şi în cultura Gumelniţa. De
asemenea, paharul cu buza vopsită în interior cu roşu este cunoscut în aspectele
Vidra, Spanţov şi în nivelul 1 de la Petru Rareş. În nivelul I I de la Spanţov apar
destul de des castroanele cu bază tronconică şi corp cilindric, avînd sub buză
o deschidere cilindrică. Unele fragmente de vase din acelaşi nivel indică forma
castronului cu umăr, care se menţine în cultura Gumelniţa de început.
Ceramica din nivelul II, din aşezarea de la Spanţov, ilustrează un aspect evoluat
al culturii Boian posterior fazei Vidra, anterior începutului culturii Gumelniţa 3 .
Ocupîndu,se de periodizarea culturii Boian, Eugen Comşa consideră că
aspectul cultural din ultimul nivel de h Spanţov datează << din etapa dintre fazele
Vidra şi Petru Rareş >> 4, deşi în realitate încadrează acest aspect în faza Petru
Rareş, deoarece acesta nu are după părerea sa << nimic specific >> care să permită
adăugarea unei faze 5 • Această denumire a fost dată de D. Berciu în 1935 unui
aspect cultural pe care l,a datat în faza de tranziţie de la Boian la Gumelniţa 6 ;
ulterior acelaşi arheolog încadrează aspectul Petru Rareş în Gumelniţa 1 7•
Periodizarea făcută de Eugen Comşa este o lucrare de valoare. Prin stu,
dierea amănunţită a materialelor a reuşit în mare măsură să sistematizeze
1 Şantierul arheologic Cernavoda, 1 95 5 , în Materiale,
III, p. 9J.
2 Dinu V. Rosetti, PMMB, 1, p . 1 4 - 2 1 .
3 Vezi SCIV, IV, 1 - 2, 1 953, p. 227 - 228 ; referitor
la incadrarea aspectului Spanţov, rezumatul francez
de la p. 238 nu redă în mod fidel conţinutul raportului.

Eugen Co m ş a , op. cit., p. 388 - 3 89.
Ibidem, p. 389.
8 Să păturile
arheologice de la Tangîru ( 1 934 ),
raport preliminar în BMJV, 1, 1 935, p. 7 .
7 Săpdturile
de l a Petru Rareş 0 933 - 1 935 ), in
BMJV, Il, 1 937, p. 4.
�

5

www.cimec.ro

S E BASTIA:"i MOR II'\TZ şi CO:\'STA NTIN P R E DA

1 Gil

4

cunoştinţele referitoare la evoluţia culturii Boian. În ceea ce priveşte însă ultima
fază - Petru Rareş - propusă de Eugen Comşa, ea nu se poate menţine, fiind o
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Fig. 2 .

-

Spanţov.

Fragmente ceramice din epoca neolitică, cultura Boian, faza Spanţov.

creaţie artificială. În această « fază » au fost înglobate faza tîrzie a culturii Boian, aşa
cum apare în ultimul nivel de la Spanţov, şi faza de încep ut a culturii Gumelniţa.
www.cimec.ro
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Asemănările care există între aceste două faze arată limpede că cea de,a doua
evoluează din prima. Î n acelaşi timp trebuie să avem în vedere că prima fază se
menţine în cadrul culturii Boian, deoarece ansamblul inventarului păstrează
trăsăturile specifice ale acestei culturi, iar în a doua fază elementele Boian se păş,
trează ca tradiţie ; în schimb, cele gumelniţene încep să se manifeste tot mai
puternic. Deosebirile dintre aceste faze fac posibilă chiar existenţa unei verigi
intermediare 1. Eugen Comşa ilustrează << faza >> Petru Rareş cu materiale din
mai multe aşezări din Cimpia romînă şi din R.P. Bulgaria care datează de la sfîr,
şitul culturii Boian şi începutul culturii Gumelniţa. Acele materiale aparţin unor
nivele diferite. Astfel, în SCIV, V, 3-4, 1 954, p. 386, fig 1 7 , prezintă pentru
<< faza >> Petru Rareş vase specifice nu numai pentru fazele Gumelniţa A 1 şi Span,
ţov, dar şi unele proprii fazei Vidra (op. cit. , p. 386, fig. 17/3 ,5 şi 6). Este limpede
că aşezarea de pe tell,ul Denev de lîngă Salmanova are mai multe nivele 2, pe care
Eugen Comşa le,a atribuit << fazei >> Petru Rareş.
Cele două săpături de la Spanţov (1952 şi 1 956) au dat un bogat material
arheologic care defineşte un aspect dintr'o fază tîrzie a culturii Boian, precizat
pentru prima dată aici ; de aceea socotim potrivit să numim această fază Spanţov.
SEBASTIAN MORINTZ

I I . CIMITIRUL PREFEUDAL

Aşa cum s-a menţionat în introducerea acestui raport, săpăturile de salvare
efectuate la Spanţov în toamna anului 1 95 2 , ale căror rezultate în formă preliminară
_
au fost publicate în SCIV, 1953, p. 2 20-236, au arătat că în aşezarea neolitică de pe
vatra satului Spanţov au fost săpate într'o vreme mult mai tîrzie gropile unui cimitir
din epoca prefeudală. În aceste prime săpă,
turi au fost dezvelite 13 morminte de inhu,
maţie, cu un bogat şi variat material ceramic
şi un singur mormînt de incineraţie.
În raportul întocmit asupra săpăturilor
din 1952, ţinîndu,se seama de întreg mate,
rialul arheologic descoperit în morminte şi
avînd ca element principal de datare fibula
cu picior întors, s,a ajuns la concluzia că
cimitirul amintit se poate data în cursul sec.
IV e.n. şi că el face parte din grupa culturală
a cimitirelor de tipul celui de la Sîntana
de Mureş.
Sondajele din toamna anului 1956, avînd
ca scop verificarea rezultatelor obţinute an,
terior, au dat la iveală, pe lîngă urmele de Fig. 3. Spanţov. Pahar de lut, din M. 1 8.
viaţă din epoca neolitică, şi o serie de alte
morminte însotite
de un însemnat număr de obiecte si ceramică .
'
De astă dată au fost dezvelite opt mormint� , dintre care şapte de
inhumaţie şi unul de incineraţie (M. 1 5 ). Ele au fost numerotate în con,
tinuare de la 15 la 22 şi înşiruite în ordinea descoperirii (vezi planul, pl. I).
-

1 D . Berciu afirmă în Raportul preliminar asupra
1ăpăturilor de la Tangîru - 1 956 prezentat la con
ferinţa arheologilor ro mîni din 2 7 - 29 decembrie,
1 956, că a surprins un aspect intermediar Intre as·

pectele Spanţov (Boian III) şi Gumelniţa l, pe care îl
numeşte Boian IV.
2 R. PoPov, Tipe,o;ucTOpuqeci<aTa .IJ:eHesa MoruJia npu
ceJio CaJIMBHOBO, ÎI\ l13B�(,:Ţflll
Societe, 1 9 1 4 voi. IV.
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1 . In ceea ce priveşte mormintele de inhumaţie, trebuie să menţionăm
mai întîi faptul că două dintre ele au suferit deranjamente în cursul timpurilor,
de aceea se păstrează numai parţial (M. 19 şi M . 20). Restul de cinci morminte,
atît scheletele, cît şi inventarul lor, s'au păstrat pînă astăzi, în condiţii dintre cele
mai bune. Morţii au fost aşezaţi pe spate, în poziţie întinsă şi cu mîinile de,a lungul
corpului ; orientarea este aproximativă, N-S, sau, în unele cazuri, NV-SE. Forma,
ca şi dimensiunile gropilor, lasă să se întrevadă că înmormîntarea s,a făcut direct
în groapă, la adîncimi variind între 1 şi 1 ,40 m, în afară de M. 2 1 , ale cărui .resturi
se află la o adîncime de numai 0,40 m faţă de suprafaţa actuală a solului.

Fig. 4 .

-

Spanţov. Inventarul mormîntului 1 7 .

In morminte, alături de schelete, au fost găsite diverse mici obiecte legate
de îmbrăcămintea şi podoabele celui îngropat, precum şi numeroase vase de lut ars,
depuse ca ofrandă. Excepţie în această privinţă fac mormintele 19, 20 şi 2 1 , din
care inventarul lipseşte cu desăvîrşire. La fiecare dintre cele patru morminte
s'au găsit cîte trei pînă la cinci vase de lut, toate întregi, dispuse cu gura în sus
sau puţin înclinată, fie grupate în regiunea capului sau a picioarelor, fie depuse
în jurul scheletului, fără să poată fi vorba de o regulă oarecare.
Cele 1 8 vase descoperite în mormintele menţionate se deosebesc între ele
atît din punct de vedere al formelor cît şi al tehnicii de lucru. După aspectul
tehnic, ele pot fi grupate în trei categorii distincte.
In prima categorie pot fi incluse vasele lucrate cu roata, din pastă
·fină de culoare cenuşie, cu lustru la suprafaţă, obţinut pe cale mecanică,
pe care este realizat de cele mai multe ori un decor de linii lustruite în
www.cimec.ro
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formă de val. Ca forme întîlnim cana cu toartă, cu corpul bitronconic şi cu
gîtul lung şi de formă aproximativ cilindrică, urciorul, strachina�castronaş, oala�
borcan fără mănuşi şi paharul de formă conică, cu fundul ascuţit (fig. 3).
Cea de�a doua categorie cuprinde vase lucrate tot la roată, dar din pastă
sgrunţuroasă, cu amestec de
pietricele în compoziţie şi de
1
culoare caram1zm�negnc10asă.
Aici predomină forma de oală�
borcan, fără mănuşă, cu pînte ..
cele dezvoltat, cu gîtul scurt şi cu
buza răsfrîntă în exterior, iar ca
ornament întîlnim linii incizate
în formă de cercuri concentrice.
Din cea de a treia şi ultima
categorie face parte un singur
vas lucrat cu mîna din pastă gro ..
solană, în formă de borcan,
avînd pe umăr o linie incizată
în formă de val (fig. 4/4).
Dintre obiectele de po�
doabă şi accesoriile pentru veş�
.
-.
minte menţionăm trei piepteni
de os, cu mînerele legate cu nituri
2
de bronz sau fier (fig. 5/1-2),
perle de sticlă de formă elip ..
soidală, mărgele de cornalină
plate şi faţetate şi o fibulă de
bronz în stare fragmentară (fig.
5/3) de tipul celor cu piciorul
întors. O menţiune specială me ..
rită pieptenele de os găsit în
M. 1 7 . Spre deosebire de tipul
de pieptene cu un rînd de dinţi
şi cu mînerul semicircular, noul
exemplar are două rînduri de
dinţi, iar la mijloc are mînerul
compus din două plăci de os
prinse în nituri de fier, prevă ..
-- '
zute cu crestături pe margini şi
3
4:
cu linii incizate longitudinal,
1?11 - - � � --I"J
care ţin loc de ornament (fig.4/3).
� � � --D
Acest tip de pieptene, cu dinţi
bilaterali, nu a apărut pînă
�
.
... o. 13
acum în cimitirele din tara
'
noastră din sec. I V e.n. , de ge ..
nul celui de la Sîntana de Mures.
Fig. 5 . - Spanţov. Obiecte găsite în morminte.
În schimb, este caracteristic co ��
plexelor arheologice începînd cu sec. V e.n . 1• Trebuie să precizăm faptul că M . 1 7
-

- -

-

--� �
_..

1 Dolg Su gf d, AII, 1 936, p . 1 0 1 şi urm. ;
M. Roska, Kollemenyek, IV, Cluj , 1 944, p. 9 1 şi

1
� o .rt -

urm. ; SCIV, 1 - 2, 1 954, p. 208 şi D. Popescu in
Materiale, II, p. 7 8 - 7 9.
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(fig. 6), în care s,a descoperit pieptenele acesta, se încadrează din toate punctele de ve,
dere în cimitirul de la Spanţov, aşa încît nu poate fi vorba de o înmormîntare ulterioară
(vezi planul). Felul de înmormîntare, poziţia şi orientarea scheletului, precum
şi inventarul, compus, pe lîngă pieptenele în discuţie, şi din trei vase de lut (fig.
4/ 1-2 şi 4), şapte mărgele de cornalină şi alte circa 30 mărgele mici dintr'o sub,
stanţă calcaroasă, leagă în mod
organic M . 1 7 de celelalte mor,
minte din cimitirul de la Span,
tov. Dacă în cazul de fată avem
d e,a face cu o apariţie m� i veche
a tipului de pieptene cu dinţi
bilaterali , sau dacă acesta ne
poate indica o epocă ceva mai
nouă pentru întreg complexul
de la Spanţov, după cum în,
clină să creadă I. Nestor, ·aceasta
constituie o problemă deosebit
de importantă care necesită însă
un studiu aparte şi mult mai
amplu asupra Întregului ma,
Fig. 6 ...:. Spa�ţov. Mormîntul 1 7 .
terial din această epocă, fapt
care nu,l poate îngădui spaţiul de care dispunem.
2. Am arătat mai sus că în această campanie s,a descoperit în S. I, la 0,50 m
un mormînt de incineraţie (M. 1 5 ). El se compune din două urne în care au
.

Fig. 7. - Spanţov. Mormîntul de incineraţie (M. 1 5 ).

fost depuse resturi de oase calcinate (fig. 7). Cele două vase în formă de oală,
relativ zvelte si cu buza răsfrîntă în afară, sînt lucrate cu mîna dintr'o pastă gro,
solană cu pietricele şi cioburi pisate în compoziţia ei. Nici de data aceasta nu s,a
găsit printre oasele din urne vreun obiect care să ne îngăduie o datare mai exactă
a acestor morminte. Din această cauză nu putem încă stabili dacă cele două
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morminte de incineraţie sînt sau nu contemporane cu cele de inhumaţie, cu toate că
asemenea situaţii au mai fost întîlnite şi în alte cimitire de acelaşi tip. Judecînd
după ritul de înmormîntare, ca şi după aspectul tehnic al celor două vase, care se
deosebeşte de cel al vaselor lucrate cu mîna, găsite în mormintele de inhumaţie
de la Spanţov, cu care s'ar putea face unele analogii, ar trebui să credem că acest
grup cultural reprezintă o dată ceva mai tîrzie decît sec. IV e.n.
Problema datării urnelor de incineraţie şi, mai ales, aceea ridicată de desco,
perirea pieptenului cu dinţi bilaterali impune continuarea săpăturilor la Spanţov
pentru a scoate la iveală un număr mai mare de morminte şi noi elemente de
cultură materială, care să ajute la lămurirea problemelor semnalate.
CONSTANTIN PREDA

PACKOllKH B CllAHUOBE

KPATKOE CO.UEP:>KAHHE
UeJrhiD pacKonoK HeOJIHTHtiecKoro noceJieHHH 8 CnaHI:W8e, npo8e�eHHhiX 8 nepHo�
OKTH6pH

1 956

9-29

r . , 6hiJIO noJiytiHTh H08hie �aHHhre o no3�HeM o6JIHKe KYJihTyphi EoHH, 8nep8hie

o6HapymeHHOM 8

1 9 52

r. 8 CnaHQOBe ; re me pacKonKH BhiHBHJIH HeCKOJihKO norpe6eHHH �o<f>eo

,uaJibHoro nepHo�a .
Ha ocHoBaHHH pacKonoK 1 9 56 r. 6hiJIO ycmHOBJieHo, 'ITO CJIOH KYJihTYPhi EoHH noceJieHHH
CnaHQOB cocroHT H3 �syx ocHOBHhiX ropH30HTOB . HHmHHH (1) coorscrcrsycr <f>a3e BH�pa (EoHH I l ) ,
8epxHHH - <f>a3e CnaHQOB (EoHH I I I) . HHmHHH ropH30HT B cso10 oqepe�h co�epmHT �sa no�
ropH30HTa
KOCTH

(1 a H 1 b).

B HHlliHeM ropH30HTe HaH�eHbi KaMeHHbie, KpeMHeBhie H KOCTHHbie opy�HH,

mHBOTHhiX H oco6eHHO

KepaMHKa . HaH6oJiee

npOH3BO,UCT8a HBJIHIOTCH cocy�hl

Ha HOlliKe THna

pacnpocrpaHeHHhiMH <f>opMaMH roHtiapHoro

<<Steckdose>> ,

CTaKaHbl C KpaCHhiMH H3HYTPH

KpaHMH, KphiiiiKH H rnKaTyJIKH, no�craBKH napaJIJieJIHIIHne�HtieCKOH <f>opMhi .

B

HHmHeM ropH30HTe

TeXHHKa yKparneHHH BhiCetieHHhiM pHCYHKOM H HHKpycraQHeH HOCHT cneQH<f>HtieCKHH xapaKTep
(pHC.

H 6) .
BepXHHH ropH30HT TaKme CO�epmHT KaMeHHhie, KpeMHe8bie H KOCTHHhie opy�HH, KOCTH

J /3

lliHBOTHhiX H KepaMHtieCKHe H3�eJIHH . B 3TOM ropH30HTe, COOTBeTCTBYIOIQeM <f>a3e, Ha3biBaeMOH
a8TopaMH <f>a3oH: CnaHQOB, B OCHOBHOM coxpaHHIOTCH <f>opMhi rJIHHHHOH nocy�hi npe�rnecrsyroiQeH:
<f>a3hi . O�HaKo rexHHKa BhiCetieHHoro opHaMeHTa 3�ech �pyraH (pHc .

2/ l

H

2) ; 3TO npH�acr

KepaMHKe

cneQH<f>HtieCKHH xapaKrep .
06ocHoBaHHhiH MarepmiJiaMH ropH30HTa II o6JIHK CnaHQOBa OTHOCHTCH K 6oJiee no3�HeMy
nepHo�y ' tieM o6JIHK BH�pa' H 6oJiee paHHeMy nepHo�y ' tieM HatiaJibHhiH o6JIHK KYJihTYPhi ryMeJih
HHQa (llcrpy Papern- ryMeJihHHQa

A 1).

llpH nepHo�H3aQHH KYJihTYPhi EoHH, Ey�meH KoMrna OTHOCHT K <f>a3e llcrpy Papern KaK
KOHeQ KYJihTYPLI EoHH, TaK H HatiaJIO KYJihTYPhi ryMeJibHHQa . H3ytieHHe MaTepnarro s �aeT B03MO)i{
HOCTb YTO'IHHTh no3�Hl010 <f>a3y I<YJihTYPhi EoHH (CnaHQOB) H paHHIOIO <f>a3y KYJihTYPhi ryMeJibHHQa
(flcrpy Papem - ryMeJibHHQa A 1).

}JoifjeoiJaAbHblU M02U/lbHUK
HapH�Y co cJie�aMH o6HTaHHH HeOJIHTHtieCKOH 3IIOXH

npoH3Be�eHHhie

oceHhlO

1 9 56

r.

pacKomm s CnaHQ08e BhiHBHJIH ceMh norpe6eHHH c rpynonoJiomeHHeM H o�Ho c rpynocommeHHeM .
Cy�H no o6pa3y aaxopoHeHHH, noJiomeHHIO norpe6eHHoro H HHBeHrapro, norpe6eHHH c
rpynonoJiomeHHeM npn6JIHmalOTCH K MOrHJihHHI<aM IV B . H . 3 .
CKeJieThi 3axopoHeHhi s 8hiTHHYTOM JiematieM noJiomeHHH, c BhiTHHYThiMH B�OJih TYJIOBHIQa
pyi<aMH ; OHH OpHeHTHpOBaHbl C CeBepa Ha lOr H UOJIO)i{eHbl Henocpe�CTBeHHO B HMhl Ha rJiy6HHe

1 - 1 ,50

M.

B norpe6eHHHX 6biJIO HaH�eHO
308aH <f>H6yJia (pHC .

5/3)

3

KOCTHHhlX rpe6HH, 6yCHHhl H3 KOpHaiiHHa H CTeKJia, 6poH-

H MHOrO'IHCJieHHbie rJIHHHHhie COCY�hl H3 6yrpHCTOrO HJIH TOHKOrO Ceporo

Tecra ; O�HH H3 HHX cpa6oTaH BpytiHylO , �pyrHe Ha I<pyry .
Oco6eHHO samHhiM H �o cnx nop e�HHCTBeHHhiM

s

H8JIHeTCR HaXO�Ka rpe6HH C �sycropOHHHMH 3y6QaMH (pHC.
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17 (pHc. 6) . 3TOT THn rpe6HH, xapaKTepHhiH �JIH apxeonorHt.IeCKHx KOMnneKcos Hat.IHHaH c I V s . H . 3 . ,
Bbi�BHraeT HOBbie BOUpOCbl �aTHpOBaHHH H TOJIKOBaHHH. H�eT JIH B 3TOM cnyqae pet.Ib O UOHBJieHHH
'6onee �peBHero THna rpe6HH C �BYMH pH�aMH 3)'6QOB, HJIH iKe OH yKa3biBaeT Ha 6onee U03�HIOIO
3noxy �JIH �aTHpOBKH MorHJibHHKa B CnaHQose, - 3TO sonpoc, KOTOpbiH MOiKHO pa3peiiiHTb JIHIIIb
Ha OCHOBaHHH H3yt.IeHHH BCero MaTepHana .
IIorpe6eHHe c TpynocoiKiKeHHeM cocroHT H3 �syx BPY.t.IHYIO cpa6oTaHHhiX ypH c ocraHKaMH
o6yrJieHHbiX J<OCTeH . 0TCYTCTBHe npe�MeTOB He U03BOJIHeT UOKa ycraHOBHTb, OTHOCHTCH JIH o6a
norpe6eHHH I< o�Hoii H Toii iKe 3noxe .
OE'MICHEHI1E Pl1CYHKOB

P11c. 1 . - CnaHI.{OB . qepemm HepaMH!lli HeOJIHTHt.IecHoiî: 3llOXH, HYJibTYPhi BoHH . 1 11 2, cf>a3hi CnaHL.{oB;
3-6, cf>a3bi B11p;pa.
Pv.c. 2 . - CnaHL.{OB . qepenHH HepaMHHH HeOJIHTHt.IecHoiî: 3nox11 cf>a3bi CnaHL.{OB HYJibTYPhi EoHH.
PHc. 3 . - CnaHL.{OB . rJIHHHHbiiî: CT3K3H 113 norpe6eHHH 1 8 .
P11c. 4. - CnaHL.{OB. 11HBeHrapb norpe6eHHH 1 7 .
PHc. 5 . - CnaHL.{OB. Haiî:p;eHHbie B norpe6eHHH npep;MeTbi.
P11c. 6. - CnaHI.{OB. IIorpe6eHHe 1 7 .
P11c. 7 . - CnaHI.{OB . IIorpe6eHHe c rpynoco>HH<eHHeM (M 1 5) .
Ta6JIHI.{a 1 . 06m11iî: nJiaH pacHonoH.

LES FOUILLES DE SPANŢOV
RESUME

Les fouilles effectm!es du 9 au 29 octobre 1 956, dans l'etablissement neolithique de
Spanţov, ont eu pour but de fournir de nouveaux elements touchant un aspect tardif de la
civilisation de Boian, identifie pour la premiere fois a Spanţov en 1 952. Ces fouilles ont egalement
mis au jour plusieurs sepultures de la periode prefeodale.
Les fouilles de 1 956 ont precise que la couche de civilisation de Boian de l'etablis
sement de Spanţov se compose de deux niveaux principaux. Le niveau inferieur (1) correspond a
la phase Vidra (Boian II) et le niveau superieur a la phase Spanţov (Boian I II). Le niveau
inferieur contient a son taur deux autres sous-niveaux (Ia et Ib ). Des outils en pierre, en silex
ou en os, des ossements d'animaux et tout particulierement des poteries ont ete deterres dans
le niveau inferieur. Les formes de poterie les plus frequentes sant celles de vases a pied du type
« Steckdose » , de vases a boire dant le rebord est interieurement peint en rouge, de couvercles
et de boîtes-supports parallelipipediques. L'ornementation par excision et incrustation de la
poterie presente un caractere particulier propre au niveau inferieur (fig. 1/3 et 6).
Le deuxieme niveau contient egalement des outils de pierre, de silex, d'os, des ossements
d'animaux et de la ceramique. Dans ce niveau, qui correspond a la phase designee sous le nom
de Spanţov, les formes de poterie de la phase anterieure se maintiennent generalement. Les exci
sions presentent cependant un caractere different (fig. 2/1 et 2) ce qui leur confere une note
particuliere. L'aspect Spanţov, defini par les materiaux du niveau I I , est posterieur a !'aspect
Vidra et anterieur a !'aspect du deb\!t de la. civilisation de Gumelniţa (Petru Rareş, Gumelniţa
A, 1 ). Eugen Comşa, en delimitant les differentes periodes de la civilisation de Boian, a compris
dans la phase Petru Rareş aussi bien la periode finale de la civilisation Boian, que le debut de la
civilisation de Gumelniţa,
L'etude des objets recueillis permet de distinguer une phase tardive de la civilisation de
Boian (Spanţov) et une phase precoce de la civilisation de Gumelniţa (Petru Rareş, Gumel
niţa A 1 ).

En dehors des vestiges d'habitations de l'epoque neolithique, les fouilles effectuees a
l'automne 1 956 a Spanţov ont encore mis au jour 7 sepultures a inhumation et une sepulture
a incineration.
Le rite et la position des squelettes ainsi que le contenu des tombes a inhumation sant
proches de ceux des cimetieres du rve siecle de notre ere.
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L":!s squelettes en question sant couches sur le dos, les bras le long du corps ; ils sant orientes
approximativement dans la direction Nord-Sud et places a meme les fosses, a des profondeurs
qui varient entre 1 m et 1 ,50 m.
Les tombes contenaient : 3 peignes en os, des perles de collier en cornaline et en verre,
une fibule de bronze (fig. 5 /3) et de nombreux vases de terre cuite en pâte grumeleuse ou fine,
de couleur grise, dant l'un est modele a la main et les autres au taur.
Une decouverte particulierement importante, unique jusqu'ici dans l'ensemble de Spanţov,
est celle d'un peigne en os, a dents bilaterales (fig. 413) qui a ete trouve dans la tombe 1 7 (fig. 6).
Ce type de peigne, propre aux ensembles archeolcgiques n m::mtant jusqu'au rv• siecle de
notre ere, souleve de nouveaux problemes de date et d'interpretation. S.:!ule l'etude approfondie
de la totalite du materiei mis au jour permettra d'etablir s'il s'agit ici d'une apparition plus
ancienne d'un type de peigne a deux rangees de dents, ou si cet objet constitue un indice suscep
tible d'attribuer au cimetiere de Spanţov une date plus recente.
L1 sepulture a incineration se compose de deux urnes travaillees a la main, contenant
des restes d'os calcines. L'absence d'autres objets n'a pas encore permis d'etablir si ces deux
sepultures sant ou non contemporaines.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 . - Spanţov. Fragments ceramiques de l'epoque neolithique, civilisation de Boian ; 1 et 2, phase
Spanţov, ; 3 - 6, phase Vidra.
Fig. 2.
Spanţov. Fragments ceramiques de 1 epoque neolithique, civilisation de Boian, phase Spanţov.
Fig. 3.
Spanţov. Gobelet en terre cuite de la tombe no 1 8.
Fig. 4 . - Spanţov. Objets trouves dans la tombe no 1 7 .
Fig. 5 . - Spanţov. Objets trouves dans le s sepultures.
Fig. 6. - Tombe no 1 7 .
Fig. 7 . - Spanţov. Tombe a incineration n o 1 5 .
P!anch e I . - Plan general des fouilles.
-

-
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SĂPĂTURILE DE SALVARE DE LA ALEXANDRIA
(r. Alexandria, reg. Bucureşti)

ĂPĂTURILE

făcute în vara anului 1 956 cu ocazia construirii podului peste
rîul Vedea care va lega oraşul cu şoseaua Bucureşti-Alexandria, au
scos la iveală importante documente arheologice. La sezisarea Muzeului
raional din acest oraş, Institutul de arheologie a întreprins o cercetare la faţa
locului spre a constata situaţia de pe teren.
În urma acestei anchete, s�a putut preciza că trustul care a construit podul,
în timp ce săpa pe malul stîng al rîului Vedea , a dezgropat importante resturi

S

Fig. 1 .

-

Alexandria. Aspectul unei părţi din groapa săpată pentru construirea şoselei
şi a podului peste rîul Vedea.

arheologice, începînd din orînduirea comunei primitive şi pînă în epoca feudală
timpurie.
Deoarece lucrările trustului, care distruseseră cea mai mare parte a aşezării
(fig. 1 ), urmau să se continue şi în porţiunile de teren rămase încă intacte, s�a
decis întreprinderea unei săpături de salvare, pentru a culege atît material, cît şi
observaţii pe baza cărora să ne putem da seama ce culturi materiale au fost în
acest punct şi în ce epocă se pot ele plasa.
Săpăturile s�au desfăşurat între 4 şi 20 august 1 956 1 , planul lor fiind întoc�
mit ţinîndu�se seama, pe de o parte, de direcţia în care se vor desfăşura lucrările
1 La executarea săpăturilor am fost ajutaţi de
directorul muzeului raional din Alexandria, tov.

E. Rosenthal, precum
aceeaşi localitate.
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trusţplui, iar pe de alta, de observaţiile ce au putut fi sezisate în pereţii săpăturii,
înainte de a începe cercetările.
Conexînd observaţiile proprii cu situaţia de pe teren, am ajuns la concluzia
că este bine să sondăm fiecare din cele trei laturi ale terenului prin secţiuni para,
lele, iar dezvelirea a două bordeie, vizibile în peretele de SE al gropii,
să se facă prin executarea unei casete. În acest fel s,a ajuns ca pe latura de
S-SE a gropii să trasăm o secţiune lungă de 30 m şi lată de 2 m, denumită
Secţiunea I (pl. I). Pe această latură se puteau yedea, în profilul păstrat, un bor,
clei şi două gropi, secţionate şi ele
de săpăturile trustului. Î n urma
sondajului, s,a constatat că atît
bordeiul, cît şi groapa 1 aparţin
culturii Boian, iar groapa 2 apar,
ţine unui nivel cultural ce da,
tează din etapa feudală timpurie.
O a doua secţiune lungă
de 20 m şi lată de 2 m a fost
făcută pe latura de E-NE a gropii
amintite (vezi pl. I, S. II). Nu a
fost întîlnită nici o urmă de locuire
pe toată lungimea secţiunii, în
afară
de CÎteva fragmente eera..
Fig. 2. - Alexandria. Vas din epoca dacică.
mice izolate.
Prin caseta de 6 X 3 m săpată în partea de E a gropii, au putut fi dezvelite
porţiunile ce se mai păstrau din cele două bordeie amintite, care după materialul
descoperit în cuprinsul lor se pot data în epoca feudală timpurie (pl. I, B 1 şi B2).
În sfîrşit, ultima secţiune a fost executată pe latura de N a gropii şi a avut
iniţial dimensiunile 1 2 X 1 m. Această secţiune (pe plan S I I I) a interceptat un
bordei întreg, precum şi un cuptor gospodăresc. Atît bordeiul cît şi cuptorul, prin
materialul ceramic aflat în interiorul lor, aparţin în mod sigur etapei feudale timpurii.
Imaginea ce trebuie să ne,o facem referitor la culturile materiale ce s'au
succedat pe acest teren n'ar fi completă dacă n'am aminti şi alte resturi de cultură
materială ce n'au fost întîlnite în secţiunile noastre, dar în schimb au fost ridicate
chiar de noi din săpăturile executate pe aceeaşi porţiune de teren de către construc
torii podului.
Este vorba mai întîi de numeroase fragmente dintr,un vas,căuc de lut, cu
mănuşă supraînălţată şi cu buton terminal, iar în al doilea rînd de resturile unui
crater, din corpul căruia au putut fi strînse de noi majoritatea fragmentelor (fig. 2).
Fiecare din aceste două vase indică de- fapt cîte o etapă deosebită din cadrul orîn,
duirii comunei primitive.
I. Cele mai vechi urme de locuire din acest loc aparţin culturii Boian. Un
bordei din care s'a mai păstrat doar o parte (pl. I, B4), o groapă de bucate (Gr. 1
pe plan), precum şi alte fragmente găsite în alte puncte, dar de pe aceeaşi terasă
a Vedei, ne dovedeşte că aici a fost o aşezare din epoca neolitică.
Din studierea formelor şi mai ales a decorului redat prin linii incizate, prin
suprafeţe mici excizate, prin caneluri şi alveole (fig. 3), rezultă că aceste puţine frag
mente aparţin fazei Giuleşti, una dintre primele etape de dezvoltare ale culturii Boian 1•
1 Eugen Comşa, în Studii şi referate privind Istoria Romîniei, l, 1 954, p. 303 - 3 0 9 ; idem, SCIV, V, 3 - 4,
1 95 4 , P· 3 6 1 - 3 92 .
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II. Căucul de lut, cu mănuşă supraînălţată şi cu buton terminal ornamentat
cu caneluri, ne indică, după părerea lui D. Berciu, o etapă hallstattiană şi probabil
un cimitir.
III. De asemenea craterul, deosebit de important şi pentru alte probleme
pe care le ridică (trebuie pus în legătură cu cele descoperite la Zimnicea), ar putea
documenta probabil un cimitir dacic în acest punct.
IV. Cea mai recentă fază de locuire, ilustrată în săpăturile întreprinse, este
aceea care se încadrează în etapa feudală timpurie. Din această vreme au fost
descoperite trei bordeie, dintre care două s'au păstrat numai în parte (B1 şi B 2
în plan), iar cel de al treilea, întreg (Ba), precum şi un cuptor gospodăresc, situat
la o distantă de 7 m SV de ultimul bordeL
Este �orba de semibordeie, a căror adîncire în pămînt s'a făcut de la baza
stratului vegetal actual şi a ajuns pînă la adîncimea de 0,80 m-1 m (de la supra,
faţa actuală 1-1 ,20 m). Primele două bordeie au avut probabil o formă uşor
dreptunghiulară. Bordeiul 3 are mai mult o formă pătrată, puţin neregulată, cu
trei dintre laturi lungi de 3,90 m, iar cea de,a patra de 3, 70 m.
În interiorul bordeiului 1 au fost găsite la colţuri gropile celor patru pari
şi, în plus, atît pe mijlocul laturii de est, cît şi pe mijlocul celei de vest, au mai
fost găsite cîte o gaură de par. Este foarte probabil că în aceste două gropi au
fost înfipte furcile ce ţineau coama acoperişului. În acest caz acoperişul era în
două ape şi avea axul pe direcţia E-V.
Pe latura de est a acestui bordei s'a găsit o groapă cu dimensiunile de 0,65 X
1 ,50 m şi cu adîncimea de 0,40 m, avînd în interior pietre de rîu, cu urme de
arsură, provenind probabil de la vatra unui cuptor.
Celelalte două bordeie din etapa feudală timpurie au cuptorul scobit ca o
nişă în colţul de NE al bordeiului. Aceeaşi structură o are şi cuptorul gospodă,
resc descoperit izolat în şanţul III. El este de formă rotundă, cu diametru! de
1 m şi cu o frumoasă vatră făţuită.
Inventarul acestui nivel de cultură este în general sărăcăcios, redus, după
cît se pare, la un minim strict necesar. Este adevărat că s'a săpat abia un singur
bordei întreg, iar celelalte două au fost dezvelite numai parţial, dar întregul
complex nu pare să fie mult diferit de ce ne,au putut oferi cele săpate.
Ca unelte amintim mai întîi cîteva fusaiole de lut, de formă bitronconică,
precum şi două sule de os, confecţionate din oase de cornute mici, ascuţite destul
de primitiv la unul din capete.
Unelte de metal n'au fost găsite, dar este probabil că acest lucru se datoreşte
întîmplării, cum par să arate două bucăţi de zgură de fier de baltă desco,
perite în Ba.
Ceramica, deşi fragmentară şi fără a ne da posibilitatea unor întregiri de
vase, rămîne elementul principal al inventarului acestor bordeie. Pe baza pastei
şi a tehnicii putem distinge două categorii de vase de lut. Prima categorie este
confecţionată dintr'o pastă zgrunţurosă, cu piatră pisată ; este lucrată la roată
şi are nuanţe de la cenuşiu închis spre cărămiziu închis. În ceea ce priveşte forma,
atît cît putem judeca pe baza fragmentelor păstrate, este vorba de oala,borcan,
fără mănuşi, cu fundul plat, pereţii oblici, umărul arcuit, gît scurt şi buza răs,
frîntă în afară (fig. 4 ). Motivul de bază al decorului este format de inciziile dispuse
de regulă în benzi de linii incizate, simple sau în formă de val, ce fac loc uneori
şi altor motive, fie intercalate fie suprapuse.
1

B.

Mitrea şi C. Preda, SCIV, V I, 3 - 4, 1 95 5 , p.

627

şi urm.
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Cea de a doua categorie ceramică este confecţionată dintr'o pastă bine
aleasă, de o nuanţă castanie mai mult sau mai puţin închisă, iar alte ori cenuşie.
Din fragmentele păstrate se poate întrevedea că unele piese din această categorie
constituiau vase de bază în fiecare bordei. Tot în cadrul acestei categorii ceramice
mai putem aminti fragmente de
ceramică cenuşie, ornamentate cu
linii în reţea obţinute prin lus,
truire (fig. 5) şi un fragment din
corpul unei căni tipice, ce se
găseşte des în aşezările şi necro,
polele slavo,bulgare de la sudul
Dunării.
Pe baza materialului ceramic
din etapa feudală timpurie, putem
să integrăm nivelul bordeielor de
la Alexandria într,un complex
Fig. 5.
Fragment ceramic din epoca feudală timpurie.
mai vast, sezisat în ultimii ani
în mai multe puncte pe teritoriul de la nordul şi sudul Dunării. Aşa putem
aminti ca făcînd parte din acelaşi nivel, bordeiele de la Gogoşari 1 , cele desco,
perite la Prundu, Greaca, Chirnogi, 2 Clinciu şi multe altele. Arheologii bulgari
au sezisat aceeaşi grupă culturală la sud de Dunăre, în special la Pliska 3 şi împre,
jurimi, dar şi în altă parte.
Este vorba deci de un orizont cultural ce cuprinde ambele maluri ale Dunării
de Jos. Problemele pe care le ridică acest complex cultural, fie în ceea ce priveşte
datarea în timp, fie apartenenţa etnică, ambele în strînsă legătură, vor constitui
obiectul unor studii speciale, bazate pe cunoaşterea şi folosirea întregului material
documentar cunoscut din toate aşezările de acest tip. Pînă atunci ne mulţumim
să notăm că arheologii bulgari propun ca datare a unor atari complexe
sec. IX-X 4• Precizările sînt însă de aşteptat de la studii speciale asupra acestei
probleme.
-

BUCUR M ITREA şi CONST. PREDA

OXPAHI1TEJihHhiE PACKOI1KI1 B AJIEKCAH.IlPllll
KPATKOE CO,UEP:>KAHI1E

I1poBOAHBIUHecn y cesepHoro 1<pan ropo;:ţa Ane�<caHAP"" pa6oThi no nocrpoii:1<e MOCTa
t�epe3 pe1<y BeAH u no coe;:ţuHeHHIO 'ero c uiocceii:Hoii Aoporoii: Eyxapecr-AneKcaHApun, BhiHBHJIH
HHTepecHLie apxeonorut�ecKue cneAhi Ha nesoii: Teppace y�<a3aHHoii pe1<u (puc. 1 ) .
B npm�ecce HCCJie;:ţoBaHHH H 3aTeM oxpaHHTeJILHhiX pacKonol< (Ta6JIHQa I ) , npe;:ţnpHHHThiX
TaM ApxeOJIOrHlleCl<HM HHCTHTJTOM, 6biJIH co6paHbl <t>par]\\eHTbl rJIHHHHOH llOCJAhl, Ha OCHOBaHHH
KOTOpblX YAaJIOCh ycraHOBHTh, liTO B llJHl<Te Ailel<CaH;:ţpHH-I10A HaXOAHTCH MaTepnaJibHble
cJieAhi pa3JIHliHhiX KYJILTYP H :nanoB .
JlpeBHeHIUHe CJie}:ţbl BOCXOAHT K HeOJIHTHlleCl<OH :moxe THna EOHU, a HMeHHO l< <t>a3e Jlmy
JielllTH (puc. 3) ; OHH npe;:ţCTaBJieHbl HeCKOJibKHMH KaMeHHbiMH opyAHHMH, KpeMHHMH H KepaMHl<OÎÎ ,
Haii:;:ţeHHhiMH Ha llJIOilla}:ţH 3eMJIHHl<H H HMbl-XpaHHJIHll.la .
OT 6onee n03AHero nepuo;:ţa ocraJIHCh <t>parMeHThi rJIHHHHoro cocy;::t;a paHHe>KeJie3Horo seKa
H cocyA (KpaTep) AaKuiicKoiî 3noxu (puc. 2) .
1 B. Mitrca şi C. P.-cda, loc. cit.
2 Eugen Comşa, SCIV, VI, 3 - 4, 1 95 5 , p . 43 1 - 437.
3 Stamen Mihailov, în Pa3KOm<H H npoyt�BaHHR,
III, Sofia, 1 948, p. 2 1 5 şi urm. ; idem, î n 1zvestiia·

Institut, XX, 1 95 5 , p. 49 şi urm.
4 Stancio Stancev,
în Pa3KOIIKH H upoy<maHIIH ,
III, 1 948, p. 2 2 7 ş i urm . ; idem, î n Izt•estiia · Institut,
XX, 1 95 5 , p. 1 8 3 şi urm.
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Ca.Mbie MHOrO<IHCJieHHbie H 3HalJHTeJibHbie CJie).ţbl MaTepHaJibHOH I<yJILTypbl BOCXOAHT 1<
pauuecpeo�aJibHOH :moxe . EbiJIO o6uapymeuo TPH 3eMJIHHI<H Toro speMeHH, �oMaiiJHHH neqb,
neci<OJibi<O opyguii H pH� I<epaMHlfeCI<HX cpparMeHTOB (puc . 4 H 5).
KepaMHI<a npe�crasneua �BYMH pa3JIHlJHbiMH I<aTeropHHMH. B nepsyro BXO�HT cpparMeHTbi
H3 6yrpucroro TecTa, npoucxo�Hil.IHe oT cocy�oB B cpopMe ropnii<a , yi<pameHHbiX pe3HbiM opua.MeH
TOM H3 npOCTblX H BOJIH006pa3HblX JIHHHH .
Bo BTopyro I<aTeropHIO sxo�HT cpparMeHTbi cocy�oB H3 TOHI<oro ceporo Tecra ; ouu yi<pameHbi
JIHHHHMH HJIH CeTI<OH H3 JIHHHH, noJiylJeHHblX nyTeM JIOI.QeHHH .
TexHHI<a H3rOTOBJieHHH H opuaMeHTaQHH ::rroro THna I<epaMHI<H 3acraBJIHeT BI<JIIOqHTb ee
B I<yJibTyPHYIO rpynny, OTHOCHil.IYIOCH 1< IX-X BB . ; nnoi.Qa�b ee pacnpocrpaueHHH oxsaTbiBaeT o6a
no6epe»<LH .IlyuaH .
OE"h.RCHEHI1E PI1CYHKOB

PHc. J . - A.nei<caH,ApHH . BH.z:t tiaCTH liMbi, BblpblTOH JVIJI npoKJia,AI<H rnocce H IIOCTpOHI<H MOCTa qepe3
peKy Be.z:tR.
PHc. 2 . - AneKcaH.z:tpHR. Cocy.z:t .z:tai<HHCI<OH 3DOXH.
PHc. 3 . - Anei<caH.z:tpHR. <l>parMeHT HeOJIHTH'!ecKoii KepaMHKH !lJa3bi .IlmyneiiJTH I<YJibTYPbl EoRH.
PHc. 4 . - <l>parMeHTbi KepaMHKH paHHe!lJeo.z:taJibHOH 3noXH.
PHc. 5 . - <l>parMeHTbi KepaMHKH paHHe!lJeo.z:tanbHOH 3DOXH.
Ta6nHQa 1 . Anei<caHp;pHR. 06�HH: oJiaH paci<onoK.

LES FOUILLES DE SAUVEGARDE D'ALEXANDRIA
R ESUM E

Les trava1,1x effectues a la lisiere nord de la ville d'Alexandria, en vue de la construction
d'un pont sur la Vedea et de son raccordement avec l'ancienne chaussee de Bucarest a Ale
xandria, ont mis au jour d'importants \'estiges archeologiques sur la terrasse gauche de cette
riviere (fig. 1 ).
Les recherches, ainsi que les fouilles de sauvegarde (pl. 1), entreprises a !'initiative de
l'lnstitut d'Archeologie ont permis de recueillir toute une serie de fragments de poterie, temoig
nant de l'existence, au pont d'Alexandria, de vestiges materiels appartenant a differentes civili
sations, ainsi qu'a des etapes diverses.
Les vestiges les plus anciens datent de l'epoque neolithique du type Boian et, notamment,
de la phase Giuleşti (fig. 3), representee par quelques outils de pierre, objets de silex et des objets
de poterie, tous decouverts a l'interieur d'une habitation a demi souterraine et dans un silos
a provisions.
Parmi les objets d'une periode ulterieure, il convient de signaler les restes d'un vase en
terre cuite du premier âge de fer, ainsi qu'un cratere de l'epoque dace (fig. 2).
Les vestiges de materiaux les plus nombreux et, d'ailleurs, les plus importants, appar·
tiennent a la haute epoque feodale. C'est de cette meme epoque que datent les vestiges de 3 habi
tations a demi souterraines, un faur domestique, quelques outils, ainsi que nombre de tessons
ceramiques (fig. 4 et 5).
La poterie comporte deux categories distinctes. La premiere comprend des tessons appar
tenant a des Vases en forme de "QOt fait& d'une pâte granuleuse et ornes de lignes incisees,
simples et ondulees. .
Les fragments de la seconde categorie sant d'une pâte grise, fine, et sant ornes de traits
et de reseaux de traits obtenus par polissage.
Les particularites techniques et les ornements de ce dernier type de ceramique permettent
de la rattacher a un groupe de civilisation datant des IXC et x· siecles, repandu sur les deux
rives du Danube.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 . - Alexandria. Aspect partiei d'un fosse creuse pour la construction de la chaussee et du pont
sur la Vedea.
Fig. 2. - Alexandria. Vase de l'epoque dace.
Fig. 3 . - Alexandria. Fragments de ceramique neolithique de la civili��ţi<;>n de Boian (phase de Giuleşti).
Fig. 4. - Fragments de ceramique de haute epoque feodale.
Fig. 5 . - Fragment de poterie de haute epoque feodale,
Planche I. - All.'xandria. Plan general des fouilles,
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC TRUŞEŞTI*
(r. Truşeşti, reg. Suceava)

C

ERCETĂRILE

arheologice din 1956 de la Truşeşti, avînd ca obiectiv aşe ..
zarea cucuteniană din fazele A şi B de pe înălţimea << Ţuguieta >), au
început de la 10 octombrie şi s'au terminat la 10 noiembrie, săpîn,
du-se în această perioadă o suprafaţă de circa 3 10 m2•
Deoarece timpul destul de întîrziat, în care s'au desfăşurat lucrările, nu oferea
condiţii prielnice pentru săpăturile necesare degajării locuinţelor cucuteniene,
şantierul Truşeşti a fost nevoit să,şi limiteze activitatea, în acest an, la cercetarea
sistemului de fortificaţii al aşezării.
Încă din 1 953, cu ocazia celei de a treia campanii de săpături de pe << Ţugu,
ieta >), colectivul nostru a integrat în planul său de lucru, ca problemă secundară,
un sondaj cu scopul de a preciza dacă aşezarea la care ne referim prezintă un
sistem de fortificaţii 1. Cu acest prilej , ţinînd seama de caracteristicile şi orientarea
formei de teren pe care e situată aşezarea, atenţia noastră s'a îndreptat asupra
regiunii periferice de est a staţiunii. În această parte terenul cade într'o pantă lină,
dinspre VSV spre ENE, fapt care dă posibilitatea unui acces foarte uşor către
aşezare. Aici, în apropierea laturii de nord a înălţimii << Ţuguieta >), s'a trasat în
1953 o tranşee (I), de 78 X 1 ,50 m, orientată VSV,ENE.
Cu ocazia săpării tranşeei I, au fost scoase la iveală resturile unei locuinţe
Cucuteni A, iar la circa 1 4 m est de aceasta s'a descoperit un şanţ de apărare cu
profilul în formă de pîlnie. Materialul provenit din pămîntul de umplutură al
şanţului, constînd în cea mai mare parte din fragmente ceramice, aparţinea fazei
Cucuteni A, fapt care constituia cel mai bun indiciu asupra legăturii dintre aceste
elemente de fortificatie si asezarea Cucuteni A.
Pentru precizar�a t;ase�lui acestui şanţ, între tranşeea I şi latura de nord
a << Ţuguietei >> s ..a trasat o a doua tranşee { I I) de 14 X 1 m {fig. 1 ).
Sondajul efectuat în 1 953 dovedea a'Stfel că aşezarea Cucuteni A de pe
<< Ţuguieta >) este prevăzută cu un şanţ de apărare. Cercetările ulterioare urmau să
precizeze dacă întregul sistem de fortificaţii al aşezării se reduce la acest şanţ, sau
dacă în afară de el mai există un al doilea şanţ sau eventual şi alte elemente.
Luînd ca punct de plecare rezultatele obţinute acum trei ani, ne,am propus,
pentru campania anului 1 956, rezolvarea următoarelor probleme :
1 . Urmărirea traseului şanţului de apărare semnalat în 1 953.
2. Precizarea elementelor componente ale sistemului de fortific aţie. Stu..
dierea acestei probleme la Truşeşti ni se i mpunea cu atît mai mult, cu cît exemplul
Lucrările s-au efectuat de către un colectiv compus
din M. Petrescu-Dîmboviţa, responsabil, Adrian C.
Florescu, Marile11a florţscu, membri. fi Ion loniţă,
student.
*

1 954, p. 1 0.

1 Vezi Şantierul arheologic Truşeşti, SCIV, V, 1 - 2 ,
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oferit de aşezarea din aceeaşi vreme, de la Hăbăşeşti 1, dovedea că acolo este vorba
de un sistem de fortificaţii compus din două şanţuri oarecum paralele.
Pentru a crea un plan de cercetare unitar al zonei fortificate a aşezării, pen,
dant la tranşeea I, săpată în 1 953 în regiunea laturii de nord a << Ţuguietei )>, s,a
trasat, de data aceasta în apropierea laturii de sud a acestei înălţimi, tranşeea III,
de 1 30 X 1 m, orientată VSV-ENE. L a aproximativ egală distanţă d e tranşeele
I şi III, s,a trasat apoi tranşeea VIII, de 90 X 1 m, obţinîndu,se astfel divizarea
zonei fortificate a aşezării în două sectoare de cercetare : unul nordic, cuprins între
tranşeele I şi VIII, şi altul sudic, între tranşeele III şi VIII (fig. 1 ).
În campania anului 1 956, avînd în vedere posibilităţile materiale limitate
şi timpul nefavorabil, s,a putut urmări numai traseul şanţului de apărare, desco,
perit în 1953, în sectorul de sud al zonei fortificate. În acest scop, între tranşeele
I I I şi VIII, s'au trasat tranşeele IV, V, V I şi VII, respectiv de 20 X 1 m, 25 X 1 m,
24 X 1 m şi 25 X 1 m (fig. 1 ). De asemenea, pentru a preciza dacă la E de şanţul
de apărare semnalat în 1953 există eventual un al doilea şanţ, tranşeele de cer,
cetare I I I şi VIII s'au trasat cu mult mai lungi decît tranşeele interme,
diare IV-VII.
Cele opt tranşee de cercetare a sistemului de fortificaţie săpate în 1 953
(I şi Il) şi 1 956 (III-VIII) sînt dispuse radiar, fiind perpendiculare pe direcţia
probabilă a şanţului de apărare.
Din punct de vedere stratigrafic, în urma săpăturilor din această campanie în
zona fortificată a aşezării s,a constatat că subsolul cu humus, gros de 0,10-0,65 m,
în care se găsesc în mod sporadic resturi cucuteniene, urmează un strat brun,cenu,
şiu cu materii albicioase, foarte bogat în urme Cucuteni A. Acest din urmă
strat stă pe un sol virgin de culoare brun,gălbuie. Demn de remarcat este faptul
că stratul brun,cenuşiu cu materii albicioase, care alcătuieşte depunerea Cucuteni
A, se continuă peste şanţul de apărare, căpăcuindu,l, pînă la distanţa de 30-80 m
spre E de acesta. De asemenea, cu ocazia săpăturilor s,a observat că depunerea
Cucuteni A, în regiunea de deasupra şanţului de apărare, capătă o nuanţă mai închisă
la culoare decît în rest. În regiunea de la E de şanţ, s'au semnalat complexe de
cioburi Cucuteni A (mai ales în sectorul tranşeei III), precum şi o groapă din
aceeaşi vreme (în sectorul tranşeei VIII). În sectorul central al zonei fortific ate,
cu ocazia săpării tranşeei VIII, s,a descoperit, la circa 16 m est de şanţ, un corn,
plex de chirpici ars şi fragmente ceramice Cucuteni A în legătură probabil cu o
anexă sau locuinţă. Un alt complex de lipituri arse, mai mic însă, a fost identificat
la circa 48 m spre est de şanţul de apărare în apropierea laturii de sud a înălţimii
<< Ţuguieta )>, cu prilejul săpării tranşeei III.
Î n campania din 1 956, s,a obţţnut, prin săparea celor şase tranşee d e cercetare,
secţionarea şanţului de apărare în şase puncte. La acestea se mai adaugă cele două
puncte precizate în 1 953 în urma săpării tranşeelor I şi II. Observaţiile obţinute
cu ocazia celor opt secţionări aduc o însemnată contribuţie la cunoaşterea siste,
mului de fortificaţii al aşezării Cucuteni A de pe << Ţuguieta )).
Astfel, în plan, santul de apărare descrie o curbă sinuoasă cu convexitatea
spre E. În profil, el ar� f�rma de pîlnie, cu fundul la circa 2, 70-3,20 m adîncime
faţă de suprafaţa actuală a solului. Forma acestei << pîlnii )) variază : în unele locuri
este ascuţită la partea inferioară, în altele mai largă (ca în cazul secţiunii din tran,
şeea III). La partea superioară lăţimea şanţului variază între 2 , 70 m şi 4 m.
1 Pentru sistemul de apărare al aşezării de la Hă
băşeşti, vezi capitolul redactat de M . Petrescu
Dîmboviţa în vo l u m u l : Vladimir D\lmitrescu şi

colaboratori,
p. 203 - 22 3 ,
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În pămîntul de umplutură al şanţului de apărare s'au găsit foarte multe
cioburi Cucuteni A pictate sau cu decor adîncit, cărbune de lemn şi bucăţi de
chirpici ars. Aceste resturi s'au semnalat pînă la fundul şanţului. De asemenea,
este demn de remarcat că în secţiunea tranşeei VIII, la circa 0,20 m deasupra
fundului şanţului, s'au găsit bucăţi mari de chirpici ars. În ceea ce priveşte mate,
rialul ceramic descoperit în pămîntul de umplutură, un deosebit interes îl prezintă
forma unui vas fragmentar, probabil de cult, ovoidal si mult aplatisat.
În sfîrşit, pentru a încheia prezentarea rezultatelor campaniei din acest
an de la Truşeşti, mai trebuie
menţionate cîteva resturi, datînd
probabil din vremea culturii Noa,
semnalate în capătul de E al
tranşeei VIII. Acestea constau
din cîteva fragmente ceramice şi
numeroase oase de animal şi
provin dintr'o depunere neagră
cenuşie, care urmează imediat sub
solul cu humus.
*

Fig.

3.

Truşeşti-Ţuguieta. Vas

fragmentar,

probabil

de

Cercetările din 1953 de la cult, găsit în pămîntul de umpluturil al şanţului de apărare.
Truşeşti, completate cu acelea din
1956, ne dovedesc că în regiunea periferică de E a aşezării Cucuteni A, pe panta lină
de ENE a înălţimii << Ţuguieta l>, a fost săpat un şanţ de apărare cu profilul în formă
de pîlnie. Trasarea lui tocmai aici, în pantă, a fost determinată probabil de necesitatea
măririi posibilităţilor de apărare a aşezării. Materialul ceramic descoperit în
pămîntul de umplutură al şanţului, de factură exclusiv Cucuteni A, este un indiciu
incontestabil al legăturii dintre acest element de fortificaţie şi aşezarea din faza
Cucuteni A de pe << Ţuguieta l).
Săpăturile campaniei 1956, deşi au contribuit la rezolvarea cîtorva dintre
problemele sistemului de apărare a aşezării la care ne referim, pun totuşi unele
probleme noi, care urmează a fi. elucidate prin cercetările viitoare. În acest sens,
o atenţie deosebită merită numeroasele resturi cucuteniene identificate în regiunea
de la E de şanţul de apărare. Faptul este cu atît mai interesant, cu cît aceste urme
apartin exclusiv fazei Cucuteni A. Pe baza cercetărilor de pînă acum, nu s'a ajuns
'
încă ta o explicaţie satisfăcătoare asupra restului lor de aici. În legătură cu aceasta
nu se pot rune, deocamdată, decît două ipoteze :
1 . Prin analogie cu cele constatate de arheologii sovietici în aşezarea de
la Polivanov, Iar de pe Nistrul sup�rior 1 , · s'ar putea presupune că într'o anumită
fază de existenţă a locuirii Cucuteni A de pe << Ţuguieta l>, spaţiul rezervat iniţial
delimitat spre E de santul
de apărare cercetat partial
de noi în 1 953 şi 1956, să
'
' '
fi. devenit neîncăpăto r p entru dezvoltarea aşezării. în acest caz, pentru extinderea
locuirii s'ar fi. impus, probabil, astuparea şanţului de apărare, care într'o_ asemenea
situaţie nu şi,ar mai fi. avut rostul pe locul unde fusese săpat iniţial. In vederea
apararn noii aşezan, mărite, s'ar fi. săpat eventual un alt şanţ situat la o depărtare
oarecare spre E de primul 2•
1 Datele referitoare la aşezarea de la Polivanov.
Iar le datorăm informaţiilor verbale primite de la
Dr. T. S . Passek , de la Institutul de istoria culturii
materiale al Academiei de Ş tiin� e a U . F, . Ş . S . , căreia

-

ii aducem pe această calc mulţumiri!e no a stre .
2 La Polivanov- lar s-a descoperit chiar o l o cui nţ ă
Cucuteni A, constru:tă peste primul şanţ de apărare
după ce acesta s-a astupat.
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În lumina săpăturilor din 1 956 de la Truşeşti, o asemenea ipoteză pare însă
mai puţin probabilă, deoarece cu prilejul acestei campanii, deşi s,a cercetat, în
unele sectoare, regiunea de la E de şanţul de apărare pînă la circa 100 m depărtare
(cazul tranşeei I I I) nu s,a descoperit totuşi un alt şanţ în afara celui cunoscut
pînă în prezent. De asemenea, faptul că în pămîntul de umplutură al şanţului de
apărare s'au găsit bucăţi mari de chirpici ars, în unele cazuri acestea fiind destul
de numeroase chiar în fundul şanţului (ca de pildă în secţiunea tranşeei VIII),
ne,ar indica mai curînd că el a fost întrebuinţat ca atare pînă în ultima vreme de
existenţă a aşezării.
2. Nu este exclus ca resturile Cucuteni A, descoperite în acest an la E
de şanţul de apărare, să fie în legătură eventual cu o locuire vremelnică, în această
regiune, care va fi fost imediat abandonată în cazul unui atac duşman.
Deocamdată, pe baza datelor obţinute în urma săpăturilor din 1 953 şi
1 956, se pare că aşezarea Cucuteni A de pe << Ţuguieta >) se caracterizează printr,un
sistem de fortific aţii constînd dintr,un singur şanţ, săpat în pantă, între laturile
abrupte, de N şi de S, ale acestei înălţimi.
ADRIAN C. FLORESCU

APXEOJIOri14ECKI1E PACKOllKH B TPYlllEiliTll
KPATKOE CO.UEP)KAHHE

UeJJhiO apxeonornqecimx pacKonoK 1 956 r. B TpyrnernTH 6biJIO nccne;:toHaHne cncreMbi
yKpenneHHH noceneHHH <Pa3bi KyKyTeHH A , pacnono>KeHHoro Ha B03BbiWeHHOCTH Uyrycra . B
CBH3H C 3THM 6biJia paCKOnaHa llJIOJ..Qa;:th npH6JIH3HTeJihHO B 3 10 M2 .
Yllie B 1 953 r . so speMH III apxeonornqecKoM: 3Kcne;:tHQHH B TpyrneuiTH Ha socroqHo
ceHepo-socToqHOM CKJIOHe UyryeTbi 6hm BCKpbiT o6opOHHTeJihHbiH poB B BH;:te BOpOHKH ; B 3aCbi
uasrneM: ero 3eMne 6hiJIH HaM:;:teHbi q,parMeHTbi KepaMHKH KyKyTeHH A , qTo yKa3biBaeT Ha CBH3h
:noro 3JJeMeHTa yKpemxeHHH c noceneHHeM KyKyTeHH A (cM . npnM. 1 ) .
UenhiO pa6oT 1 956 r. 6bmo npocne;:tHTh JIHHHIO o6HapymeHHoro B 1 953 r . o6opoHnTeJihHoro
psa, a TaKme yToqHHTh cocTaBHbie qacrn cncreMbi yKpenneHHH yKa3aHHoro noceneHHH . C :noii
QeJihiO, HapH;:ty c ;:tBYMH rnyp<l>aMH (I n II), 3aJIOllieHHbiMH B 1 953 r . co CTbpOHbi cesepHoro CKJIOHa
B03BbirneHHOCTH UyryeTa, H 1 956 r . 3aJIOlliHJIH eJ..Qe rnecrh (III-VIII) pa;:tHaJihHO pacnonollieHHbiX
rnyp<l>oB , nepneH;:ti1KYJIHpHbiX K B03MOiKHOMY HanpaBJieHHIO o6opOHHTeJihHOrO pBa .
B pe3yJihTaTe 3aKna;:tKH BOChMH rnypq,os 6biJ1H nonyqeHbi cne;:tyiOIQHe ;:taHHbie.
llpo<l>HJih o6opOHHTeJihHOrO pBa HMeeT BH):t BOpOHKH, B BepXHeH qaCTH OH paClliHpHeTCH
Ha 2,70-4 M. B OTBanax HaM:;:teHbi BeChMa MHoroqncneHHbie q,parMeHTbi KepaMHKH THna KyKyTeHH A,
KYCKH ;:tpesecHoro yrnH H o6ommeHHoro caMaHa . OcraTKH Haxo;:tHJIH go caMoro ;:tHa psa . 3a pBOM,
K BOCTOKy OT Hero, 6biJ1H TaKme o6uapymeHbi OCTaTKH }f(HJIHIQ, OTHOCHJ..QHeCH HCKJJJOqHTeJihHO K
<pa3e KyKyTeHn A ; nx nnoiQa,n:h npocTnpacrcH npnMepHo Ha 30-80 M K BOCTOKY OT pBa . He y;:tanocL
eJ..Qe IIOKa ycTaHOBHTh CMbiCJl 3THX CJie,tiOB 06HTaHHH B 06JiaCTH, pacnOJIOllieHHOH llO TY CTOpOHY
o6opoHnTeJihHoro psa .
Ha OCHOBaHHH ):tO CHX nop nonyqeHHbiX ;:taHHbiX MOiKHO npe;:tnonaraTh , qTO pacnOJIOllieHHOe
Ha Uyrycre noceneHne <Pa3bi KyKyTeHH A 6bmo 3aiQniQeHo o;:tHHM JIHllih o6opoHHTeJILHbiM pBoM,
HbiKOllaHHbiM Mem,n:y CeBepHbiM H IOiKHbiM CKJIOHaMH yi<a3aHHOH B03BbiUJeHHOCTH .

OB'bJ.!CHEHliE PliCYHKOB

III VII

PHc. 1 . - TpywewTH-llyryeTa . 3cKH3 nJJaHa pacKonoK B yKpeWJeHHoil aoHe noceJJeHHJI KyKyTeHH A .
P H c . 2 . - TpywewTH-llyryeTa. I1po4mJJL cesepo-socro•!Hoil CTeHbi wyp4Jos
(1) H
(2), nepe
ceHaiOwHx o6opoHHTeJJLHhiH pos.
PHc. 3 . - TpywewTH-llyryeTa . <l>parMeHTapHhiH cocy;::t , sepoRTHO K}'JJ&Tosoro xapa!<Tepa, Hail.z:teHHhiH
p orsaJJax o6opoHHTeJJI>Horo pHa.
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LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE TRUŞEŞTI
R E SUM E

Les fouilles archeologiques entreprises en 1 956 a Truşeşti ont eu pour objet l'etude du
systeme de fortifications de l'etablissement de la phase Cucuteni A, situe sur la hauteur de
« Ţuguieta » .
Une superficie d'environ 3 1 0 m2 a ete fouillee a cette occasion. Des 1 953, lors d e l a troi
sieme campagne de recherches archeologiques a Truşeşti, sur la pente Est-Nord Est de Ţuguieta,
un fosse protecteur a profil en entonnoir a ete mis au jour, dans la terre de deblaiement, Otl
l'on a trouve des fragments de poterie du type Cucuteni A, ce qui denote l'existence de rapports
certains entre cet element de fortification et la station de Cucuteni A (voir note 1 ).
Les recherches de 1 956 ont eu pour but de suivre le trace du fosse de protection identifie
en 1 953, ainsi que de preciser les parties composantes du systeme de fortification de cet eta
blissement. A ces fins, en dehors des deux tranchees d'investigation I et I I creusees en 1 953
du cote Nord de la hauteur de Ţuguieta, six autres tranchees, I I I-VI I I disposees en eventail,
perpendiculairement a la direction probable du fosse de defense ont encore ece ouvertes ( n 1 956.
Les fouilles faites dans ces huit tranchees ont abouti aux constatations suivantes :
Le fosse de defense a un profil en entonnoir, large de 2 m 70--4 m a sa partie superieure.
La terre de deblaiement contenait de nombreux fragments de poterie Cucuteni A, des morceaux
de charbon de bois et des fragments de bousillage. La presence de ces restes a pu etre constatee
jusqu'au fond du fosse. En un point plus eleve, a l'Est du fosse, de nombreux vestiges d'habitat
ont ete decouverts, appartenant exclusivement a la phase Cucuteni A et couvrant une superficie
d'environ 30-80 m a l'Est du fosse. Il n'a pas ete possible jusqu'ici de preciser la raison d' etrc
de ces traces d'habitat dans la partie situee au-dessus du fosse de defense.
Les resultats acquis jusqu'a ce jour font supposer que l'etablissement de la Ţuguieta
appartenant a la phase Cucuteni A etait pourvu d'un seul fosse de defense, creuse entre les
flancs Nord et Sud de cette hauteur.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. l. - Truşeşti-Ţuguieta. Croquis de l'emplacement des fouilles de la zone fortifiee de l'etablissement
du type Cucuteni A.
Fig. 2. - Truşeşti-Ţuguieta. Profil de la paroi Nord Est des tranchees d'ir.vestigation lll ( l ) et VIII (2)
it travers le fosse de defense.
Fig. 3 . - Truşeşti-Ţuguieta. Fragment de vase, servant probablement au culte, conserve dans la terre
de deblaiement du fosse de defense.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC TRAIAN *
( r. Buhuşi,

reg.

Bacău )

ĂPĂTURILE

S

din acest an la şantierul Traian s'au efectuat în primul rînd
în aşezarea de la Dealul Fîntînilor şi apoi, în măsură mai restrînsă, în aşezarea
de la Dealul Viei.
1 . DEALUL FÎNTÎNILOR

La planificarea lucrărilor s'a ţinut seama de cerinţele temei generale, care
ne impune o epuizare treptată a obiectivelor în curs de cercetare, ca şi de nevoia
de a culege date noi pentru rezolvarea unor probleme mai complicate, legate de
specificul culturilor materiale de aici. Dintre obiectivele cunoscute încă din
campaniile anilor trecuţi, căutarea în continuare a traseului şanţului de apărare
al aşezării, dezvelirea unor noi complexe de locuire şi obţinerea unor profile
stratigrafice cît mai amăr unţit e, au fost acelea care şi în anul acesta au stat în
centrul preocupărilor noastre.
Activitatea pe teren s,a desfăşurat în şase sectoare, lucrîndu,se concomitent
în două sau trei dintre ele. Sectoarele I, I I I şi V au funcţionat în partea de vest
a aşezării, care nu fusese cercetată pînă în acest an ; sectoarele I I şi IV, în partea
centrală a aşezării, săpîndu,se spaţiile intermediare rămase necercetate între săpă,
turile anilor precedenţi ; iar sectorul VI a fost deschis în partea de est a aşezării,
urmărind desfăşurarea traseului şanţului de apărare. În fiecare dintre aceste
sectoare au fost trasate şanţuri paralele, largi de 2 m şi de lungimi diferite, după
conformaţia terenului şi după împrejurări. Şanţurile cele mai lungi - între care
şanţul I I I cu direcţia N,S, lung de 1 14 m, ca şi nr. I cu direcţia E,V, lung de 38 m,
trasat în prelungirea şanţului de nord al săpăturii 1 953
au servit în special
pentru observarea şi desenarea profilelor stratigrafice ale aşezării (fig. 1 şi fig. 5),
ca şi pentru a se putea prinde un al doilea eventual şanţ de apărare al aşezării.
Rezultatele obţinute în urma acestor săpături sînt următoarele :
1 . Săpăturile din sectoarele I, I I I şi V au dat la iveală şi în partea de vest
a aşezării noi complexe de locuire (fig. 2). În sectorul 1 s,a descoperit un complex
de locuite ale cărui resturi Cucuteni A,B se defăşoară pe o suprafaţă de 140 m2
(10 X 14 m), orientarea axului fiind NE,SV. Grămezile de chirpici sînt masate
mai ales pe laturile scurte, ţe cînd fragmentele ceramice şi celelalte resturi de
vieţuire sînt răspîndite de jur împrejur, dar în special de,a lungul laturilor lungi.
Şanţul nr. I (2 X 38, 15 m) a dat la iveală şi urmele altor complexe de locuire
Cucuteni A,B, care după toate probabilităţile se întind înspre sud , faţă de complexul
-

Colectivul a fost compus din Hortensia Dumi
trescu, responsabil, VI. Dumitrescu, I . T. Dragomir,
*

S. Iacob, G. Bichir şi O. Bîrlădeanu, membri ; P. Silvia
Marinescu, studentă.
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menţionat mai sus. De,a lungul şanţului III (1 1 4 X 2 m) urmele de vieţuire sînt
foarte bogate. s,au putut prinde mai multe grupe făcînd parte din locuinţe apar,
ţinînd de asemenea fazei Cucuteni A,B. Totuşi, în apropiere de punctul de inter,
secţie al acestui şanţ cu şanţul I s'au descoperit două complexe precucuteniene,
şi anume între m 1 2 şi 16 şi între m 1 9 şi 20, care se aflau la un nh::_el inferior
- cu 0, 1 0,0, 1 5 m - fată de cele Cucuteni A,B din vecinătatea lor. Intre m 2 1
ş i 24, începînd d e l a s : sînt cuprinse urmele unei locuinţe Cucuteni A,B c e se
continuă sigur înspre est şi cu care stă în legătură şi o groapă cu diametru! de
1 m, între m 23 şi 24. Pe fundul gropii, la adîncime de 1 , 55 m, s'au descoperit
un craniu de porc şi cochilii de melci. Între m 26 şi 38 se văd plăci de chirpici
�rşi, a căror masă se desfăşoară înspre vest, continuîndu,se şi în sectorul V.
Intre m 40 si 4 7 , urmele de vietuire se întind din centru înspre latura de vest
a şanţului, i �r alături a fost desc � perită de asemenea o groapă. Între m 60 şi 63
se observă altă grupă de fragmente ceramice şi resturi de vieţuire Cucuteni A,B.
Tot astfel de chirpici arşi în plăci, împreună şi cu alte resturi de vieţuire, ocupă
spaţiul dintre m 75 şi 83 , aparţinînd unei locuinţe care se continuă evident înspre
est în porţiunea de teren încă nesăpată. Pe lîngă acestea, între m 72 şi 7 3 a apărut
şi un complex aparţinîr. d ceramicii liniare cu capete de note muzicale, iar un al
doilea complex de acest fel s,a descoperit la' extremitatea de nord a şanţului I I I,
în dreptul m 1 1 4 (fig. 5).
Prin trasarea şanţului V (2 X 36 m), perpendicular pe şanţul III, s,a desco,
perit un complex de locuire din acest sector, care se desfăşoa ră pe o suprafaţă
de peste 300 m2 ( 1 7 X 20 m). Complexul cuprinde trei locuinţe : cele două mai
mari, orientate NE,SV, sînt dispuse paralel şi destul de apropiate între ele . O a patra
construcţ·e, de dimensiuni mai reduse, ale cărei resturi sînt în parte cuprinse în şanţul
I I I , stă în legătură cu locuinţa nr. 1 , poate ca o anexă a acesteia. Locuinţele cuprin,
deau un bogat inventar de vase şi greutăţi de plasă din lut, descoperite in situ pe
pămînt, fiind acoperite de bulgări de chirpici. Această împrejurare este deosebit
de interesantă. Într,adevăr, lipsa caracteristicei platforme de lut ars pune problema
unui fel mai simplu de construcţie, întrucîtva deosebit de tipul cunoscut pînă
acum. La capătul de est al şanţului V s'a descoperit un mic complex (2 X 2 m)
cu resturi de locuire. De asemenea, în dreptul caroului 15 a fost găsit un vas
fragmentar de aspect hallstattian, care şedea întîmplător deasupra unei vetre,
asezate pe pietre si cioburi Cucuteni A'B.
'
În sectorul V I s'au trasat două şanţuri paralele, VI/1 şi VI/2 (respectiv
2 X 1 5 m şi 2 X 30 m). Spre capătul de vest al acestor două şanţuri, bogăţia de
chiq::: ici, în plăci groase, bine arse la roşu, ne,a determinat să lărgim această porţiune
a şanţurilor, săpîndu,se şi suprafaţa despărţitoare dintre ele şi apoi o casetă pe
latura de sud, cu lăţimea de 1 m, în dreptul carourilor 2 şi 3 . Resturile de vieţuire
se întind în ambele şanţu_!i pînă în carou! 7 şi de asemenea şi dincolo de latura
de nord a şanţului VI/1 . In acest şanţ, în caroul 6, se afl a u şi resturile unei vetre
i n situ. Alte două grupe de fragmente ceramice şi de oase de animale erau răspîn,
dite în carourile 9- 1 2 , ca �i între 13 şi 1 5 . Prin săparea unei casete cu lăţimea de
1 ,50 m şi lungimea de 3 m s'au urmărit înspre sud resturile aparţinînd celei de
a doua grupe. Am constatat că resturile de locuire dinspre capătul de vest al
şanţurilor fac parte integrantă dintr,una dintre locuinţele cucuteniene descoperite
în săp ăturile din 1 95 1-1 95 2 , pe cînd cele dinspre est aparţin altui complex.
Demnă de luare aminte este aţariţia în acest sector a trei gropi, dintre care cea
mai mare este aceea din şanţul VI/1 , caroul 1-2. Celelalte două se găsesc în şanţul
I I/2 , fiind cuprinse în carourile 6 -7 şi 9--10. Într,adevăr, groapa nr. 1 cu adîncimea
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de 1 ,60 m este impresionantă în primul rînd prin dimensiuni (3 ,5 X 3 m) şi prin
cantitatea importantă a fragmentelor ceramice, aparţinînd în majoritatea lor la
vase mari, ca şi prin mulţimea oaselor de animale domestice. Toate aceste resturi
stăteau pe o vatră groasă, bine arsă, avînd cenuşă multă împrejur.
2. Necesitatea în care ne,am aflat în trecut de a limita săpăturile în cadrul
unor suprafeţe date, ne,a impus obligaţia de a reveni în anumite puncte, spre a
săpa porţiunile intermediare rămase necercetate. Prin săparea porţiunilor din
sectorul Il, deşi acesta figurase în plan ca un obiectiv facultativ, s'a putut face
racordarea între diferitele complexe de locuire, săpate în anii 1 95 1 , 1 952, 1 953,
1 954 si 1 955. În acest fel am încercat să ajungem la o orientare mai clară si la o
imagi�e mai închegată a distribuirii acestor complexe de locuire în planul general
al aşezării. Prin şanţurile trasate s'au degajat resturile unei locuinţe, care împreună
cu latura de vest şi cu colţul de NV, cunoscut� din săpăturile anterioare ( 1 953)
se întregeşte acum sub forma unui patrulater. In suprafaţa I I b (dintre săpătura
1 953 şi 1 952) resturile de locuire, sub forma unei grămezi din plăci groase de chir,
pici, arse la roşu, căzute peste vase şi rîşniţe de piatră, se dovedesc a reprezenta
colţul de nord,vest, care lipsea pînă 2.cum, dintr'o locuinţă descoperită încă din
1 952. De asemenea, celelalte resturi, ca şi vasele întregi şi fragmentare descoperite
in partea de vest a acestei suprafeţe, stau evident în legătură cu o locuinţă desco,
perită prin săpăturile din 1 953. Acelaşi lucru se poate spune şi despre plăcile de
lut bine arse şi despre groapa adiacentă din partea de vest a şanţului mare (2 X 2 7 m)
din acest sector şi tot astfel despre un al doilea complex de vase şi o mare
rîşniţă, descoperită în colţul format de şanţul I I cu şanţul II a. Cît priveşte resturile
de locuire descoperite pe latura de nord a şanţurilor II c şi II d, acestea întregesc
unele locuinţe şi gropi din complexele descoperite prin săpăturile din 1 954 şi
mai ales din 1955. În continuare cu latura de nord a sectorului I I , se desfăsoară
sectorul IV. Această porţiune de teren, reprezentînd suprafaţa dintre săpă turile
1 955 şi 1 95 1- 1 95 2 , a fost cercetată prin şase şanţuri de lungimi diferite ; primele
trei continuă şi amplifică unele dintre şanţurile,sondaje tras�te în anul 1 955 pentru
căutarea şanţului de apărare. Pe latura de sud a sectorului IV se observă un cumplex
de fragmente ceramice Cucuteni A-B, care se întinde pe suprafaţa a trei şanţuri
şi de fapt nu este decît prelungirea resturilor descoperite pe latura de nord a
complexului I I . Pe latura de nord, ocupînd suprafaţa dintre şanţurile IV /1
IV /3,
se află un complex de locuire format din plăci de chirpici care se continuau si
dincolo de limita de nord a acestui sector. În colţul de sud,est al şanţului IV /2
şi în strictă vecinătate cu săpătura 1 95 1-1952, a apărut o groapă cu multe cioburi
Cucuteni A-B, oase sparte de animale domestice, bucăţi de chirpici cu impresiuni
de mănunchiuri de trestie, avînd pe .fund, la adîncimea de 1 ,30 m, un mare corn
de cerb. Pentru a sugera imaginea de ansamblu, în stadiul actual de cercetare, ca şi gru,
parea locuinţelor în cadrul acestor sectoare, s'a întocmit schiţa provizorie de la fig. 2.
3 . Şanţul de apărare a fost căutat în continuare înspre SE prin două tranşee,
sondaje, z şi x. Tranşeea z (2 X 25 m) s'a trasat la 15 m - în linie dreaptă - faţă
de punctul în care fusese prins traseul şanţului de apărare prin săpăturile din
anul 1 955. În peretele de nord şi de sud al acestei tranşee z au apărut d �stul de
clar protilele şanţului de apărare. Adîncimea şanţului de apărare, pornind de la
baza solului cafeniu închis, este aici de 2,25 m. Pe fundul sondajului z s,a putut
vedea destul de bine urma acestui traseu în directia NV-SE si care confirmă
traseul semicircular al şanţului de apărare 1 • Folosi�d această incl icaţie, s-:1 trasat
-

1
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a doua tranşee , x (2 X 15 m) înspre sud,est, la distanţă de 35 m de tranşeea z .
Prin aceste două sondaje s'a putut determina încă o bună parte din traseul santului
'
de apărare, care în cele din urmă se va opri în marginea rîpei din sud (fig. 1 ): Nu
s'a putut constata pînă acum dacă şanţul de apărare era dublat de un al doilea
şanţ mai cuprinzător. Este evident totuşi că acest şanţ fusese dezafectat încă din
vechime, deoarece, aşa cum s'a constatat încă din anii trecuţi, locuinţele cucute,
niene se întinseseră şi dincolo de teritoriul cuprins de şanţul de apărare.
4. De asemenea, în tranşeea z şi anume mai înspre vest de şanţul de apărare,
adică în interiorul porţiunii închisă de acest şanţ şi anume în vecinătatea resturilor

Fig.

3.

-

Mormîntul nr. 1 din sectorul VI/1 956, văzut dinspre vest.

unei locuinţe, s'a descoperit, între 1 şi 1 ,30 m adîncime, un complex de vase de
tip Cucuteni A,B împreună cu oase omeneşti, care formează conţinutul unei
înmormîntări de tipul acelora cu gropi rotunde, cunoscute în această aşezare de la
Dealul Fîntînilor încă din campania anului 1 952 1• Inventarul ceramic este bogat
şi variat, găsindu,se fragmente din 23 vase. Craniul, ca şi unul dintre oasele schele,
tului, lipsesc (fig. 3). Chiar dacă am p:resupune că, în mod intenţionat sau întîmplă,
tor, oasele au fost răvăşite ulterior, poziţia scheletului, atît cît există, apare cu
totul neobişnuită. Este evident că partea inferioară a cadavrului ocupa marginea
de NNV a gropii, fiind întins cu faţa în jos, aşa cum ne indică tibia şi femurul,
încă prins în osul iliac al piciorului stîng. Cea de a doua tibie era mult deplasată
din poziţia sa normală, găsindu,se în partea de NE a gropii, dincolo de osul iliac
al piciorului stîng şi stînd pieziş faţă de acesta. O parte din vertebre şi din coaste
se găsesc în partea dinspre sud,est a gropii, dispuse aproape paralel faţă de partea
inferioară a scheletului, încît un grup de vertebre, încă sudate, au ajuns îmr,unul
din vase şi anume pe aceeaşi linie cu locul unde ar fi trebuit să fie genunchiul
drept. Osul sacrum se găseşte izolat în marginea de est a gropii. Toate acestea ne
1

SCIV, V, 3 - 4 ,

1 954, p. 3 9 9 - 4 2 9.
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îndeamnă să ne gîndim la două ipoteze : fie că - spre a putea fi pus în această
groapă rotundă, cu diametru! de circa 1 ,40 X 1 ,50 m, - cadavru! (al cărui schelet,
după cum am văzut, păstrează în poziţie firească numai femurul şi tibia piciorului
stîng) va fi fost poate îndoit de la mijloc sau chiar tăiat pe această linie ; fie că a
fost îmbucătăţit şi aruncat peste vase. În acest fel s'ar explica răspîndirea părţilor
scheletului pe întreaga suprafaţă a gropii. Sperăm că expertiza antropologică va
putea lămuri unele chestiuni neclare, care vor putea ajuta la interpretarea situaţiei
iniţiale a resturilor osteologice din acest mormînt.
Cît priveşte cel de-al doilea mormînt de acest fel găsit în apropiere de primul,
însă ceva mai înspre sud,est şi anume în şanţul alăturat V l /2, într'o groapă apro,
ximativ rotundă (1 , 10 X 0.90 m), acesta pare a aparţine unui copil. Totuşi prezenţa
unui craniu de adult, cît şi felul cum era aşezat, mai sus de celelalte resturi osteo,
logice, la adîncimea de 1 ,25 m, constituie de asemenea o apariţie puţin obişnuită.
Aşezat pe partea stîngă, cu privirea spre est, craniul este lipsit de ambele maxilare
şi se afla depus pe tipsia unui vas cu picior, fiind împresurat de celelalte vase cu
ofrande. În schimb scheletul copilului, incomplet şi fără craniu, cu oasele deranjate
şi destul de fragile, a fost pus sub vasele cu ofrande, stînd peste cîteva cioburi
pictate, la adîncimea de 1 ,45 m, vasele din jurul calotei craniene acoperindu,}
în întregime. Atît cît se poate deduce din starea de răvăşeală în care se găsesc
aceste oase, situaţia de aici aminteşte de primul mormînt descoperit în acest an,
ca şi de mormîntul de copil, descoperit tot la Traian în anul 1952. Într,adevăr,
şi în cazul de faţă o bună parte din oase lipsesc, iar restul sînt deplasate din poziţia
normală. Cadavru! pare să fi fost a'mputat ; în mormînt s,a găsit mai ales partea
inferioară a scheletului : oasele iliace, apoi femurele îndreptate înspre SE, iar
tibiile înspre NE, ca şi un humerus, mai toate în stare fragmentară. Aceste consta,
tări ne îr dreptăţesc să încadrăm şi aceste două noi morminte, alături de cele
descoperite în 1952, în preajma locuinţelor, în categoria înmormîntărilor cu ritual
de jertfe u mane, de data aceasta poate de un aspect chiar mai complicat. Împre,
jurarea că în apropierea acestui mormînt s,a găsit craniul unui bovideu, cît şi
faptul că în acelaşi şanţ, ca şi în cel alăturat, s'au găsit în total trei gropi, dintre
care cea mai mare, după toate aparenţele, conţine resturile unui ospăţ, întăreşte
acest punct de vedere. Toate aceste probleme în legătură cu cele două morminte
descorerite în acest an urmează să fie reluate şi studiate în amănunţime.
În contrast cu acest fel de înmormîntări, trebuie să semnalăm descoperirea
a două schelete umane, în partea de vest a aşezării. În complexul de locuire din
sectorul 1, resturile de vieţuire Cucuteni A,B au apărut la o adîncime mult mai
redusă decît de obicei, adică între 0,25 şi 0,30 m. Cele două schelete şi cîteva
oase omeneşti găsite între ele au fost descoperite sub resturile de vieţuire din
şanţul 1, la o adîncime de 0,50 m în carourile 13 şi 14. Scheletele erau întinse pe
spate. Deşi unele dintre oase au fost deranjate sau lipsesc poate şi din cauza unor
eventuale gropi ulterioare, orientarea scheletelor este clară : capul la NNE şi picioa,
rele la SSV. Primul schelet descoperit, cel dinspre vest, avea braţul stîng îndoit
din cot şi aşezat pe abdomen, pe cînd braţul drept era întins de,a lungul corpului.
Ca de obicei, nici de data aceasta nu a fost posibil să se distingă în solul cafeniu
al aşezării conturul gropilor, fie pe fundul şanţului sondaj sau în pereţii lui. Cu
atît mai puţin se pot dovedi urmele altor intervenţii ulterioare, care ar putea
explica lipsa unor oase importante atît la scheletul nr. 1 , cît şi la nr. 2. Scheletele
acestea sînt lipsite de inventar şi numai la 0,20 m la VSV de locul unde va fi fost
laba piciorului drept al scheletului nr. 1 s,a găsit un corn de animal, lustruit şi
perforat la bază. Pămîntul care acoperă scheletele este cafeniu, la fel cu cel al
!3

-
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întregului strat. Nu este exclus ca aceste morminte să fie contemporane cu locuin�
ţele cucuteniene, morţii fiind înmormîntaţi în preajma acestora poate înainte de
a se fi ridicat şi locuinţele din această parte. La obiecţia că aceste morminte ar

Fig. 4 .

-

1, morminte din sectorul I ; 2 , scheletul nr. 2 (detaliu), avînd partea inferioară
încă prinsă sub nivelul locuinţei din faza A- B.

putea fi mai noi decît complexul în care au fost găsite, se poate observa că masa
resturilor de vieţuire de deasupra scheletelor nu pare să fi fost deranjată (fig. 4/ 1
şi 2). Totuşi adîncimea relativ mică la care au fost descoperite scheletele, ca şi
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faptul că întîmplător nu se aflau sub o masă compactă de chirpici netulburată
ulterior, ne impune oarecari rezerve în privinţa unei stricte contemporaneităţi
dintre locuinţele cucuteniene şi aceste morminte. Cu toate acestea, este interesant
de semnalat că dinţii arată la aceste schelete un grad şi un fel anumit de tocire
care, după părerea noastră, contrastează cu vîrsta tînără pe care buna conservare
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Vase precucuteniene de la Dealul Fîntînilor.

generală a dinţilor o indică, dovedind astfel vechimea acestor schelete. Hrana
în vremea neolitică era desigur mai coriace decît aceea a omului de azi. Dacă prin
studierea antropologică a oaselor se. vor putea stabili cît mai numeroase caractere
de identitate între aceste schelete şi acelea descoperite în gropile rotunde despre
care a fost vorba mai sus, desigur că rezultatele vor fi cu atît mai concludente
în sensul vechimii acestor schelete. Rămîne totuşi ca d�scoperiri viitoare, în
condiţii tot mai clare, să dovedească că oamenii culturii Cucuteni practicau şi
asemenea înmormîntări. Atunci atribuirea acestor două morminte din punct de
vedere cultural şi cronologic va fi perfect asigurată.
5. O altă problemă importantă, care a format în repetate rînduri obiectul
discuţiilor, este poziţia stratigrafică a culturii liniare faţă de cultura Precucuteni
de la Dealul Fîntînilor. În urma săpăturilor din acest an, datele stratigrafice pot
fi. rezumate în felul următor : Între 0,20 şi 0,85 m se află resturile fazei Cucuteni
A'B. Între 0,85 şi 1 m se constată zona de interferenţă dintre materialele
din stratul Cucuteni A,B şi stratul Precucuteni. Nu rareori în această zonă de
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interferenţă dintre materialele din stratul Cucuteni A,B şi stratul precucutenian
se întîlnesc şi cioburi izolate aparţinînd culturii liniare. Prin observaţiile făcute în
şanţul I II , ca şi în şanţurile din sectorul IV, s'a constatat că acolo unde, din diferite
împrejurări, întrepătrunderea celor două straturi de cultură nu s,a făcut, există
un strat steril, gros de 0, 10--0, 15 m, care desparte depunerile Cucuteni A,B de
cele precucuteniene, şi tocmai între 0,95 şi 1 , 10 m este stratul subţire în care,
începînd din anul 1 952, au apărut
fragmentele ceramice liniare cu
capete de note muzicale şi topoare
de tipul cala pod. În schimb, stratul
precucutenian se află între 1 şi
1 ,30 m adîncime şi uneori chiar
1 ,40 m. Înspre baza stratului pre,
cucutenian se găsesc elementele
ce fac legătura cu cultura Zăneşti
(Traian -- Dealul Viei). Gropile
Cucuteni A,B pătrund în lutul
galben pînă la 1 ,70 m adîncime,
iar cele precucuteniene merg pînă
la 2,30 m. Între 1 ,20 şi 1 ,60 m,
sub depunerile liniare şi uneori
chiar alături de acestea, variind
după condiţiile de la faţa locului,
de pildă o uşoară pantă, sau de
posibilitatea de alunecare în.gropi,
se găsesc depunerile sporadice ale
culturii Criş. În partea de vest şi
nord,vest a aşezării , cultura pre,
cucuteniană este slab reprezentată,
constatîndu,se numai unele răs,
pîndiri. Din această cauză, stratul
cafeniu este aici mai subţire, iar
solul galben,loessoid apare mai
sus decît în restul asezării. Cons,
»�
tatările făcute în santul III ne sînt
de mult ajutor pentru lămurirea
Fig. 7.
Vase găsite în locuinţele cucuteniene din complexul
V/ 1 956.
succesiunii diferitelor culturi în ..
tîlnite la Traian. În legătură cu
această problemă, aşa cum am m@nţionat mai înainte, stau şi cele două mici
complexe liniare descoperite unul în caroul 5 7 , la capătul de nord al şanţului,
iar cel de,al doilea înspre mijlocul şanţului, în caroul 3 7 , ambele fiind descope ..
rite la adîncimea de 0,90--1 m (fig. 5).
Primul complex liniar este format din cîteva cioburi cenuşii caracteristice,
grupate în jurul unei rîsnite înguste. Cel de,al doilea contine în plus un topor,
calapod. În tot restul şa�ţ u'lui s'au găsit sporadic la acest ni�el fragmente ceramice
liniare de dimensiuni reduse. De altfel şi în sectoarele II şi IV fragmentele ceramice
liniare sînt relativ frecvente. În majoritatea cazurilor ceramica aceasta este însoţită
de o specie de uz comun, lucrată dintr'o pastă grosolană, cu pleavă, slab arsă,
care prezintă în secţiune un miez negru de aspectul cărbunelui. Pe lîngă aceasta,
în complexul liniar din şanţul I I I, caroul 37,36, împreună cu aceste cioburi se
-
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găsesc şi fragmente de tip Criş, care se continuă şi mai jos (pînă la 1 ,20 m şi
uneori la 1 ,40 m). În colţul de nord al şanţului III, depunerile stratului Cucuteni
A,B sînt rare, iar cele precucuteniene lipsesc. Prin studierea resturilor arheologice
din şanţul III, se confirmă că depunerile liniare sînt neconsistente, atît în această
parte cît şi în restul aşezării. Acest fapt este de o importanţă esenţială şi credem că
tocmai aceasta este cauza care a făcut posibilă răvăşirea şi purtarea acestor depuneri
sporadice liniare, în unele părţi ale aşezării, prin
depunerile mai consistente ale culturilor uite, +
rioare, Precucuteni şi Cucuteni A,B. Numai aşa 1
se poate explica starea de amalgamare pe care 1
o constatăm între resturile culturii liniare şi ale 1
celei precucuteniene şi care ne dădeau în trecut
11
imaginea unei aparente contemporaneităţi.
Cele observate în campania din 1 956, mai
ales dacă vor fi confirmate şi în săpăturile viitoare, !
militează în favoarea situării cronologice a depu,
nerilor liniare într'o perioadă anterioară fazei
Precucuteni de pe Dealul Fîntînilor.
6. Stratul culturii Precucuteni, aşa cum
am spus, are depunerile cele mai importante
în sectoarele I I şi IV : prin gropile respective,
stratul acesta merge chiar în pămîntul viu (2,30 m).
Unele elemente de tehnică, formă şi decor arată
legături cu materialul culturii Zăneşti, de � la
Dealul Viei, iar altele fac trecerea înspre etapa
protocucuteniană. De asemenea, cele două
complexe deja menţionate în şanţ�l I I I îm,
bogăţesc repertoriul formelor precucuteniene
(fig. 6/1 , 2 şi 3).
7 . În locuinţele din complexul V, unele
dintre vasele descoperite sub grămezile de chir, Fig. 8. Vas din pastă grosolană, găsit în
complexul V/ 1 956.
pici, şi care stăteau direct pe sol, sînt elemente
inedite, ca de pildă vasul dublu (fig. 7 / 1 ), pe cîn d
alte grupe (fig. 7/2) prezintă în ansamblul lor aspecte care ar putea corespunde
unei etape cronologice ceva mai recente (fig. 8). Această situaţie ridică o problemă
care merită să fie studiată cu toată atentia.
8. Dintre obiectele de metal, se pot enumera cîteva sule de aramă, o mică
brăţară din bară subţire cu capetel� desfăcute şi o perlă fragmentară care imită
forma unui canin de cerb 1. Toate acestea aparţin stratului de cultură Cucuteni
A,B. Totuşi, mici fragmente de sîrmă de aramă au fost descoperite şi în stratul
precucutenian.
>

-

I I . DEALUL VIEI

După culegerea recoltei de pe lotul lui I. N. Enache, din aşezarea de la Dealul
Viei, s'au putut trasa la SSE faţă de vechile săpături din 1 95 1 , 1 953 şi 1 954, două
şanţuri paralele (30 X 2 m) orientate NE,SV, distanţa între ele fiind de 6 m, iar
1

Vladimir Dumitrescu şi colaboratori, Hăbd�eşti. Monografie arheo!ogică, Bucureşti, 1 95 4 , p. 440.
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pînă în m arginea terasei rămînînd numai 6, 70 m. În această parte a aşezării, terenul
prezintă o pantă destul de accentuată înspre SV.
Resturile de vieţuire destul de bogate şi mai ales oasele de animale ca şi pietrele
de rîu, în cantitate impresionantă, încep să apară imediat sub stratul de pămînt
negru vegetal la 0,25 - 0,30 m.
Între 0,30 şi O, 70 m, în solul
cafeniu, stratul de cultură de
vine masiv, printre resturi re,
marcîndu,se numeroase rîşniţe
de piatră. Între 0,70 şi 0,90 m
resturile de vieţuire se împuţi,
nează. Săpătura a fost continuată
în adîncime în loess pînă la
1 ,40 m. Este evident totuşi, aşa
cum s'a observat încă din săpă,
turile din anii precedenţi, că nu
există aici decît un singur strat
de cultură. La adîncimea de
0,50 m înspre capătul de nord
al şanţului nr. 2 a apărut o plat,
formă de chirpici arşi de fac,
tura specială cunoscută deja
� 2J - - - +
aici 1 . De formă dreptunghiu 
- -= =- - - 1 lară, platforma are o suprafaţă
- - - - ...... .......
' ' ,..... .....
de aproximativ 50 m 2, fiind
1
' ......
formată
din plăci groase de
1
.... ..... .... ... ..... ,' ,
' ' ' ''''
0,08
0,
10 m. În apropierea
1
\.
platformei
s,a descoperit şi o
'
\ \\ \ \ \ 1[ grămadă de pietre de rîu, aşe,
\ \
\ \ \
zate cu oarecare regularitate şi
\\ \ \ l care ocupă o suprafaţă de circa
1 \[
1 1 1 20 m2• Astfel de grămezi de pie,
1 �
\ 1 1 tre mari au mai fost întîlnite în
l 1
săpăturile mai vechi de aici 2•
l '
1 J
Pentru degajarea acestor două
1
complexe s'a prelungit şanţul
nr. 2 înspre NE şi s,a lărgit săpă,
tura prin mai multe casete tra,
sate pe laturile de vest şi de est
ale acestui şanţ. După demon,
tarea complexelor s'a observat
că, sub grămada de pietre, lip,
- - ----sea orice rest de vietuire.
În marginea platf�rmei şi în
Fig. 9. - Capac de vas din aşezarea de la Dealul Viei.
parte şi sub platformă, la adîn,
cimea de 0,90-0,95 m, s'au precizat contururile a două alveolări care conţin resturi
obişnuite, în special cioburi, oase de animale şi pietre. Forma lor este ovală, iar
fundul celei mai adînci se afla la 1 ,75 m. Nu poate fi vorba de funduri de

1

t

S C IV, V, 1 - 2, 1 954, p. 56.

2

SC IV, VI, 3 - 4, 1 95 5 , p. 4 7 4 .
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bordeie, care să indice un alt nivel de locuire, ci de gropi din marginea vreunei
locuinţe. Ele sînt desigur anterioare momentului construirii platformei ală�
turate, mai sus amintite, dar atît platforma cît şi cele două gropi�alveolări aparţin
aceluiaşi complex cultural şi aceleiaşi faze.
Materialul ceramic din sondajele de anul
acesta este destul de important (fig. 9 şi fig.
10). Predomină vasele şi fragmentele din pastă
fină de culoare cenuşie deschisă. Vasele cu
pereţii mai groşi au la suprafaţă o nuanţă � �l'f-'-!-::-"::::--//;::��===4:����
cenuşie negnc10asă, foarte apropiată . de cu�
loarea ceramicii precucuteniene de la Dealul
Fîntînilor. Specia de uz comun, care prezintă
suprafeţe zgronţuroase, de nuanţă roşcată, iar în ..1
secţiune urme vizibile de pleavă, a fost întîlnită
fragmentar din aşezarea
destul de frecvent s, i În săpăturile din acest an. Fig. I O. Vas
de la Dealul Viei.
Pentru adîncirea şi completarea observa�
ţiilor făcute, este necesar ca săpăturile de la Dealul Viei să fie reluate în anii
viitori pe o scară mai mare.
.

--

HORTENSIA DUMITRESCU

APXEOJIOril4ECKHE PACKOTIKH B TPMIHE
KPATKOE CO.UEP)KAHHE

Bo speMH 3Kcrre.[{HQHH 6biJIH rrpoH3Be.[{eHbi o6umpHbie pacKorrKH Ha rroceJieHHH ,I1.HJIYJI
<l>biHTbiHHJiop li B MeHbllleH Mepe Ha IlOCeJieHHli ,I1.HJIYJI-BlieH .
1 . PacKorrKH rroceJieHHH s .Il.HJiyJie- <l>biHTbiHliJIOp rrpoli3BOAliJJliCb Ha rnecrH Y'laCTKax .
bbiJIH IlpO,[{OmKeHbl liCCJie,[{OBaHHH, HaqaTbie BO BpeMH npe.[{bi.[{YIQHX 3KCile,[{HQliH .
JlHHHH 060pOHliTeJibHOrO psa 6biJia yroqHeHa ,[{aJibllle B IOrO-BOCTOqHOM HanpaBJieHlili eiQe
Ha 6oJibllleM rrpoTH:>KeHHH rrpli rroMOI.J..tli ABYX rnypcpos Z li X (plic . 1 ) . OTKpbiTliH ITOATBepmAaiOT
MHeHlie, qro o6opOHliTeJibHbiH poB 6biJI 3a6porneH eiQe B .[{peBHOCTli . 0,[{HaKO ,[{0 CliX rrop He YAaJIOCb
06Hapy:>KliTb BTOporo o6opOHliTeJibHOrO psa, KOTOpbiH, ecrecrBeHHO, ,[{OJI>KeH 6biJI 6bi ,[{OilOJIHHTh
nepBbiH, qro6bi OKpymHTb scro yseJIHqeHHyro ITJIOI.Qa.[{b rroceJieHHH .
B yqacrKax 1 , V H V I 3arra,[{HOH H socroqHou qacreH: rroceJieHHH 6biJIH OTKpbiTbi HOBbie
:>KHJIHIQHbie KOMrrJieKCbi KYJibTYPbi KyKyTeHH (pHc . 2) c 6oraTbiM HHBeHrapeM cocy.[{oB (pHc . 7
li 8) . HHrepecHo rroHBJieHHe rpex :>KHJIHIQ Ha yqacrKe V ; IIM He.[{ocraer, O.[{HaKo, o6biqHoH: rrJioiQa.[{t<H
H3 o60:>K>KeHHOH rJIHHbl i rJIHHHHbie rHpH H COCY.[{bl 6biJIH HaH,[{eHbl Herrocpe.[{CTBeHHO Ha 3eMJie
noA o6ommeHHbiM caMaHOM creH . 3ro yKa3biBaer Ha cyiQecrsosaHHe crroco6a crpOliTeJibCTBa, orm1qaroi.QerocH or AO cHx rrop H3BecrHoro . B yqacrt<ax I I li IV 6biJIH pact<orraHbi npoMe>KyroqHbie
yqacrt<H , ocrasrnHecH HepacKorraHHblMH s rrepHOAbi Me>KA�' pact<orrt<aMH rrpeAbiAYI.J..tHX JieT (pHc. 1 ) ,
H YAaJIOCh coe.[{HHHTb or.[{eJibHbie qacrH :>KHJIHIQHbiX t<OMrrJiet<cos (pHc. 2) .
UeJibiO pa6oTbi Ha yqacrKe 1 1 1 6biJIO ycraHOBJieHHe crparHrpacpHqecKoro rrpocpHJIH Ha 6oJih
lliOM rrpOTH:>KeHHH. Cpe.[{H nocrHrHyrbiX pe3yJibTaros yrroMHHyro ort<pbiTHe qacrH :>KHJIHIQ, rrpHHaA
Jie:>KaiQHX t< HecKOJibt<HM t<OMrrJieKcaM KyKyreHH A H B , a raK>Ke HaXOAKY ABYX KOMrrJieKcos paH
HeKyKyreHbCKHX COCy.[{OB (pHC. 6) H oco6eHHO ABYX KOMilJieKCOB JIHHeHHOH KepaMHKH C HOTHbiM
opHaMeHTOM. IJocJie,[{HHe o6Hapy:>KHJIHCh Ha rJiy6HHe 0,95-1 , 1 0 M, TO eCTb B ropH30HTe, B KOTOpOM
scer,[{a noHBJIHJIHCh cJie.[{bi JIHHenHou KYJibTYPbi . 0AHaKo 3.[{ecb ocraTKH t<epaMHKH JIHHenHOH t<YJib
rypbi BCTpeqaiOTCH H30JIHpOBaHHO, He CMelliHBaHCb C noKyKyTeHbCKHMH . 3TO 06CTOHTeJibCTBO, KaK
H B OCHOBHOM OrpaHHqeHJIOe KOJIHqeCTBO JlliHeHHbiX cpparMeHTOB, Ha6JIIO,[{aeMOe Ha BCeH IlJIOIQa,[{H
llOCeJieHHH, Il03BOJIHIOT Ha 3TOT pa3 rrpe,[{BH,[{eTb B03MO>KHOCTb HOBOrO TOJIKOBaHI1H HX CTpaTHrpa
cpliqecKOrO paCITOJIO>KeHHH .
Asrop yme He cqHraer rrpas,[{orro.[{o6HbiM npeAITOJIO>KeHHe o qacrHqHoH: CHHX'pQWHOCTH
o6eHX KYJibTYP (AOKyKyTeHbCKOH cpa3bl B ,I1.HJiyJI-<l>biHTbiHHJIOp H cpa3bl JiliHeHHOH KepaMHKli),
OCHOBaHHOe Ha COCTOHHHH CMellleHliH, B J<OTOpOM ,[{0 CHX IlOp 06biqHO HaxonHTCH HX OCTaTKli,

www.cimec.ro

HORTENSIA

200

DUMITH ESCU

12

Bo3MOmHo, l.ITO pa36pocaHHOCTb cne�oB mmeli:Holi: KYJibTYPbi o6 'bHCHHeTCH oTnomeHHHMH 6onee
no3�HHX H 6onee MHorotiHCJieHHbiX ocraTKOB �oKyKyTeHbCKoli: KYJibTYPbi . PacceJIHBIIIIICb Ha Mecrax,
npem�e 3aCeJieHHbiX HOCHTeJIHMH JIHHeÎÎ:HOH KYJibTypbi, )l{HTeJIH ,n;oKyKyTeHbCKOH <t>a3bl npe6biBaJIH
3,TJ;e<b 6onee npO�OJI)l(HTeJibHOe BpeMH, H CJie,n;bl HX 06HTaHHH npOHHKJIH rny6me B KaiiiTaHOByiO
notiBY . Cne�CTBHeM :noro 6bmo cMeiiieHHe ocraTKOB o6eHx KYJibTYP, KOTopoMy cnoco6crBOBaJI H
cnopa�Hl.leCKHH xapaKTep JIHHeHHblX OTJIO)l(eHHH.
TaKHM me o6pa30M cne�yeT paccMaTpHBaTb H pacnonomeHHe HeKOTOpbiX <t>parMeHTOB
KYJibTypbl KpHIII, He BCer�a o6HapymHBaeMbiX TaM, r�e HX MO)l{HO 6biJIO 6bi O)l{H�aTb- no� OTJID
)l{eHHHMH JIHHeHHOH KepaMHKH.
11HTepecHo H BCKpbiTHe B yqacTKe V I �Byx norpe6eHHH, npHHa�nemaLQHX K THny 3axo
poHeHHH no o6pH�Y C qeJIOBel.leCI<MMH mepTBOllpHHOilJeHHHMH, B KpyrJiblX HMaX, C pacnHCHblMH
cocy,n;aMH ; no�o6Hbie norpe6eHHH yme 6bmH pacKonaHbi 3�ecb B npe�bi�YLQHe ro�br, HO Ha 3TOT
pa3 OHH HOCHT 6onee CJIO)l(HbiH xapaKTep (pHC. 3) . B yqaCTI<e J TaKme 6biJIO HaH�eHO �Ba CKeJieTa
B BblTHHYTOM llOJIO)l(eHHH Ha CllHHe ; JieBaH pyKa O,!l;HOrO H3 HHX 6biJia COrHyTa B JIOKTe H llOJIO
>KeHa Ha )l{HBOT. 3TH CKeJieTbl 6e3 HHBeHTapH 6biJIH 06HapymeHbl no� ypOBHeM )l(HJIHIQ
(pHc 4, 1 -2), HO l.IT06br yTBepm�aTb, . l.ITO OHH �eiicrBHTeJibHO OTHOCHTCH K noceneHHIO Kyi<yTeHH
A-B Heo6xo�HMbi �aJibHeÎÎ:IIIHe OTKpbiTHH H pe3yJibTaTbi aHTpononorHqecKoro o6cne�oBamm
yKa3aHHblX CKeJieTOB .
I I . B noceJieHHH Ha nHJIYJI-BHeH 6biJIH BblpbiTbl �Be napaJIJieJlbHbie TpaHIII eH }{ rory 
IOrO-BOCTOKy OT npemHHX paCKOllOK 1 95 1 , 1 953 H 1 954 rr. ; HX paCIIIHpHJIH, l.IT06bi BblHBHTb llJIO
I.Qa�KY H3 CaMaRa OC060rO Kal.leCTBa pa3MepaMH npH6JIH3HTeJibHO B 50 M2 . IlpH 3TOM 6biJI C06paH
6oraTbiH KepaMHl.leCKHH MaTepHaJI (pHC. 9 H 1 0) . IJpe06Jia�aiOLQHH QBeT COCy�OB H3 TOHKOrO TeCTa 
CBeTJio-cepbrll:, Mem�y TeM maK cocy�hi H3 rpy6oro Tecra qepHoBaTo-cepbre HJIH KpacHoBaTbie,
C qepHOH cepe�HHOH H CJie�aMH MHKHHbl . KaK H3BeCTHO, 3TO noceJieHHe OTHOCHTCH K �oeyey
TeHbCKOH 4la3e J , a �OKyKyTeHbCKHe OCTaTKH Ha nHJIYJI-<l>biHTbiHHJIOp - K �OKyKyTeHbCKOH 4la3e 1 1 ,

OE1;>5.1CHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1 . - 06!liHH nJiaH pacKonoK B TpaHHe (.I(Hnyn-<l>hiHThiHHJIOp) .
PHc. 2. - qepTe>H pacnpe.ZJ;eJieHHil OCTaTKOB lHHJIHlll B lleHTpaJibHhiX yqacrKax pacKonoK .
PHc. 3 . - IIorpe6eHHe N2 1 B yqacrKe Vl/ 1 956.
PHc. 4 . - 1 , norpe6eHHe B yqacrKe 1; 2, KOCTHK N2 2, ,ZJ;eTaJib, HHlHHHH qacrb e111e Haxo.ZJ;UTCH no.ZJ; ropH·
30HTOM lHHJIH!lla A-B.
PHc. 5 . - Ilpoq:m;yb TpaHWeH I I I/ 1 956.
PHC. 6. - .I(oKyKyTeHbCKHe COC)'):I;bl H3 .I(HJiyJia-<l>biHTbiHHJIOp.
PHc. 7 . - Cocy.ZJ;hi, Haii:.ZJ;eHHbie B KyKyTeHbCKUX lHHJIH!llaX B KOMnJieKce V/1956.
PHc. 8. - Cocy.ZJ; H3 rpy6oro TecTa, Hafu:leHHbiH B KOMnJieKce V/1 956.
PHc. 9. - KpbiWKa cocy.ZJ;a H3 noceJieHHH B .I(HJiyne-BHell:.
PHC. 1 0 . - <l>parMeHTapHbiH COC)',!I; H3 noceJieHUH B .I(R:JiyJie-BHeH.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE TRAIAN
..

R ES U M E

Des recherches archeologiques a large echelle ont ete entreprises dans la station de Dealul
Fîntînilor et, a plus petite echelle, dans celle de Dealul Viei.
I. Dans la station de Dealul Fîntînilor, les recherches ont parte sur six secteurs. Les
objectifs proposes durant les campagnes precedentes ont continue a etre poursuivis.
Le trace du fosse de protection a ete precise vers le Sud-Est sur une bonne etendue
de terrain a l'aide de deux tranchees de sondage, z et X (fig. 1). L es decouvertes qu'on y a
faites viennent renforcer la conviction que ce fosse avait ete desaffecte depuis une epoque tres
reculee. Un second fosse de protection, qui devait naturellement doubler le premier, en vue
d'embrasser toute la superficie accrue de la station, n'a pas encore pu etre repere.
Dans les secteurs 1, V et VI de la partie Ouest et Est de la station, on a decouvert de
nouveaux complexes d'habitations appartenant a la civilisation de Cucuteni (fig. 2) et contenant
un ric:he inventaire de vases (fig. 7 et 8). Digne d' etre mentionne dans le secteur V est un complexe
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de trois habitations auxquelles il manque cependant la plate,forme habituelle d'argile calcinee ;
les vases et les poids en terre cuite ont ete trouves a meme le sol, sous le bousillage
calcine des parois. Cela denote l'existence d'un mode de construction appartenant a un type
different de celui connu ici jusqu'a ce jour. Dans les secteurs II et IV on a fouille les portions
intermediaires, restees non explorees lors des fouilles des annees precedentes (fig. 1 ) et le
raccord entre les differentes parties des complexes d'habitations (fig. 2) a pu ainsi etre effectue.
Dans le secteur III (fig. 5), on s'est efforce d'obtenir un profil stratigraphique sur une
grande etendue. Parmi les resultats obtenus, il faut mentionner la decouverte de quelques parties
d'habitations appartenant a plusieurs complexes Cucuteni A,B, de meme que celle de deux
complexes de vases pre,cucuteniens (fig. 6) et surtout 2 complexes appartenant a la ceramique
lineaire a notes musicales. Les demieres ont ete . trouvees a une profondeur de 0,95 a 1 , 10 m,
c 'est,a,dire au niveau ou sant toujours apparus les vestiges de la culture lineaire ; mais a cet
endroit les restes ceramiques de la culture lineaire se presentent isolement, c'est,a,dire sans
etre melanges a ceux des pre,cucuteniens. Ce fait, ainsi que la quantite, generalement assez
reduite, des vestiges lineaires - comme on a d'ailleurs pu le remarquer sur toute l'etendue de
la station - permettent d'entrevoir l'eventualite d'avoir a donner une nouvelle interpretation de
leur position stratigraphique.
L'auteur considere que l'hypothese du caractere partiellement contemporain des deux
civilisations (phase pre,cucutenienne de Dealul Fîntînilor et ceramique lineaire), fondee sur
l'amalgame dans lequel on a trouve habituellement jusqu'ici leurs vestiges, ne semble plus vrai,
semblable. Il est possible que le grand desordre que l'on observe dans les vestiges de la civi,
lisation lineaire s'explique par les depâts ulterieurs et plus riches appartenant a la civi,
lisation pre,cucutenienne. Etablis aux memes endroits qui avaient ete precedemment
occupes par les representants de la civilisation lineaire, les pre,cucuteniens y sant restes plus
longtemps et les traces de leur existence ont penetre plus profondement dans le sol brun. De
ce fait resulte le melange des restes des deux civilisations, melange d'ailleurs favorise par le
caractere sporadique des depâts lineaires.
C 'est de la meme maniere qu'il faut comprendre la situation de certains fragments eera,
miques appartenant a la culture de Criş qui ne se trouvent pas toujours, ainsi' qu'on s'y atten,
drait, sous les depâts de la ceramique linea,ire.
Digne d'interet est egalement la decouverte, dans le secteur VI, de deux tombes appartenant
au rite du sacrifice humain dans des fosses rondes renfermant des vases peints, tout comme on
en a deja decouvert les annees precedentes, dans cette station ; cette fois,ci leur aspect s'avere
encore plus complique"' (fig. 3). Dans le secteur 1, on a decouvert aussi deux squelettes couches
sur le dos, dant !'un avait le bras gauche replie a partir du coude et pose sur !'abdomen. Ces
squelettes, sans inventaire, ont ete trouves au,dessous du niveau des habitations (fig. 4/1-2),
mais pour l'instant il faut attendre d'autres decouvertes, de meme que le resultat de !'examen
anthropologique de ces squelettes, avant de pouvoir affirmer qu'ils appartiennent ou non a
la station de Cucuteni A-B.
II. Dans la station de Dealul Viei, en tra�ant deux fosses paralleles, au Sud,Sud,Est par
rapport aux anciennes fouilles de 1 95 1 , 1 953 et 1 954, et en elargissant ces fosses, a cause de
l'apparition d'une plate-forme de pise d'a peu pres 50 m2 d'une facture speciale, on a pu recolter
un abondant materiei ceramique (fig. 9 et 10). L:1 couleur predominante des vases, dant la
pâte est fine, est d'un gris clair, tandis que ceux faits d'une pâte grossiere sant gris noir ou rou,
geâtres, la pâte etant noire et presentant des traces de bale. Cet etablissement appartient
a la phase Pre,Cucuteni I, comme on le sait, tandis que les vestiges de la civilisation precu,
cutenienne trouves a Dealul Fîntînilor appartiennent a la phase Pre,Cucuteni II.
EXPLICATIONS DES FIGURES
Fig. 1 .
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
sous le niveau
Fig. 5 .
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.

- Plan general des fouilles effectuees a Traian (Dealul Fîntînilor).
Esquisse de la distribution des vestiges d'habitations dans les secteurs centraux des fouilles.
- Tombe no 1 trouvee dans le secteur VI/ 1 956.
- 1, tombes du 1er secteur ; l , squelette no 2, detail ( ia partie inferieure est encore engagee
d'une habitation A - B.)
- Profil de la tranchee lll/ 1 956.
- Vases pre-cucuteniens decouve,·ts a Dealul Fîntînilor.
- Vases trouves dans les habitations cucuteniennes du complexe V/1 956.
- Vase en pâte grossiere, trouve dans le complexe V/ 1 956.
Couvercle de vase trouve dans la station de Dealul Viei.
Vase trouve dans la station de Dealul Viei.
-

-

-
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STUDIU ANTROPOLOGie AL SCHELETELOR DESHUMATE
LA TRAIAN, ÎN CAMPANIA DE SĂPĂTURI DIN 1956

R

ESTURILE

osoase umane, descoperite în cursul săpăturilor executate în

1 956 la Traian, de către colectivul condus de tov. Hortensia Dumitrescu,
se ordonează în două grupe :

l. Oseminte aparţinînd la două morminte din sectorul VI (M. 1 şi M. 2),

găsite în tovărăşia unor resturi ceramice ce aparţin culturii Cucuteni A B cu
care sînt contemporane.
II. Oseminte găsite în două morminte (Şanţul 1, M. 1 şi M. 2), precum şi
în spaţiul dintre acestea, a căror datare nu este absolut sigură, din pricina condi..
ţiilor de descoperire.
..

1. Osemintele aparţinînd populaţiei cucuteniene (Sector VI)

1.

Mormîntul 1 (şanţul Z)

Inventar osteologie uman. Fragment din claviculă, fragmente din ambele
scapule (regiunea glenoidă), fragmente de coaste, vertebre toracale, vertebre lom ..
bare, porţiune din sacrum (corespunzînd primelor trei vertebre sacrale), coxalul
stîng incomplet, femurul stîng (fără condilul medial), tibia stîngă (fără epifi.za
distală), tibia dreaptă (numai j umătatea distală).
Aşa cum rezultă din acest inventar osteologie şi din descrierea poziţiei în
care se aflau oasele în mormînt, dată de conducătoarea săpăturii, scheletul se afla
într ..o stare extrem de necompletă şi cu osemintele împrăştiate. Surprinde, în
special, lipsa oricăror resturi de schelet cefalic, precum şi lipsa extremităţilor
superioare (în afară de fragmentele de centură). În al doilea rînd, surprinde faptul
că, din toate resturile osoase deshumate; numai femurul stîng şi tibia corespun ..
zătoare se aflau în raporturi anatomice normale. Ele erau aşezate cu faţa în jos, ceea
ce ar putea să ateste că aceasta fusese poziţia iniţială a cadavrului. Coxalul stîng,
a cărui cavitate cotiloidă se afla în apropierea şi în dreptul capului femural, era
însă orientat invers, cu faţa anterioară în sus, ca şi sacrumul, acesta din urmă
fiind situat departe de grupul de oase amintit. Toate celelalte oase se aflau aşezate
fără nici o regulă, împrăştiate, mai mult sau mai puţin depărtate unele de altele.
Doar cîteva vertebre erau grupate la un loc, dar situate departe atît de sacrum cît
şi de alte vertebre izolate. Toate aceste date ne obligă să ne punem întrebarea
dacă sîntem în faţa unui mormînt deranjat, după descompunerea cel puţin parţială
a părţilor moi, rămînînd nederanjată numai porţiunea tibio ..femorală stîngă,
dacă sîntem în prezenţa unei înmormîntări precedată de ciopîrţirea cadavrului,
sau dacă sîntem în prezenţa unei reînhumări. Analiza morfologică a poziţiei i n
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situ a osemintelor studiate nu ne permite în acest caz să tragem vreo concluzie
precisă, cu toate că alternativa a doua pare mai verosimilă.
Inventar osteologie a nimal. Os canon de viţel, fragment de humerus de viţel,
maxilar de porc.
STUDIUL ANTROPOLOGie AL RESTURILOR OSOASE

Sexul şi v îrsta. Determinarea acestor caractere pe un material atît de frag,
mentar este deosebit de anevoioasă. Totusi,
' tinînd seama de caracterele coxalului
stîng, opinăm pentru sexul masculin, cu to �tă gracilitatea şi talia mică a oaselor
lungi. Din punctul de vedere al vîrstei, pe baza osifi.cării cartilagiilor de creştere,
putem conchide că este vorba de un individ ce a depăşit cel puţin vîrsta de 25
ani. Faptul că vertebra 1 şi 2 sacrale nu sînt complet sudate ne arată că nu avem
de,a face cu un bătrîn.
Caractere antropologice. Toate cas�le sînt foarte gradle în general şi prezintă
dimensiuni mici. Aceasta ne surprinde, cu atît mai mult cu cît caracterele coxalului
stîng atestă că bazinul fusese îngust, de tip masculin.
Fragmentele de omoplat pun în evidenţă un acromion extrem de subţire.
Clavicula e foarte gracilă. Vertebrele toracice prezintă un corp masiv, în timp ce
vertebrele lombare poartă osteofi.te marginale. Femurul, foarte scurt şi gracil pentru
un bărbat, măsoară în lungime 366 mm. De tip stenomer (indicele de platimerie =
1 28,8), el prezintă totu şi un pilastru destul de puternic (indicele pilastric = 1 09 , 8) ,
o creastă subtrochanteriană bine dezvoltată: Ultimele două caractere sînt de obicei
puse în legătură cu o dezvoltare puternică a muşchilor vaşti (pentru primul) şi
a fesierului (pentru cel de,al doilea), legate amîndouă de obiceiul unor lungi depla,
sări. Tibia este şi ea foarte gracilă şi scurtă, prezentînd o lungime de 306 mm. De
tip euricnemic (indicele cnemic = 81 ,25), ea prezintă o puternică retroversie a
platourilor tibiale, o deviere laterală a platoului tibial extern, precum şi faţete
articulare suplimentare pentru astragal, pe marginea anteroinferioară a ei. Toate
aceste trei caractere sînt puse pe seama obiceiului de a sta în poziţie chircită în repaus.
Talia, care a fost calculată după femur şi tibia, era de circa 1 45 cm, ceea ce
reprezintă o talie foarte mică pentru bărbaţi. Gracilitatea extremă a unor oase,
acromionul neobişnuit de subţire şi talia foarte mică la un bărbat matur sînt prin,
cipalele elemente care pun problema unei tulburări de creştere realizată în cazul
de faţă printr'o disendocrinie.
In concluzie, individul căruia îi aparţin resturile osoase găsite în mormîntul
1 era probabil de sex masculin, deja matur, fără a fi însă şi bătrîn, şi de talie sub,
normală pentru bărbaţi. Cu toată gracilitatea accentuată a oaselor, o parte din
musculatura ce acţionează în mers (fesierul, vaştii) era bine dezvoltată, aşa cum
rezultă din relieful femural. In schimb, musculatura umărului (deltoidul), judecînd
după caracterul de lamă subţire a acromionului, nu pare să fi fost puternică.
Osteofi.tele marginale la nivelul vertebrelor lombare denotă un proces de spondi,
!artroză, maladie care însă nu a putut cauza moartea individului.
Din pricina lipsei oricărui rest din oasele craniului, nu putem conchide
asupra tipului antropologie căruia îi aparţin osemintele examinate din mormîntul 1 .
2 . Mormintul 2 (sectorul VI, şanţul 2)

Inventarul osteologie uman al mormîntului. Aşa cum rezultă din descrierea
mormîntului făcută de responsabila şantierului, acest mormînt prezintă două
categorii de oseminte : acele ale unui matur şi acele ale unui copil.
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a) Resturile scheletului cefalic al individului matur, aflate mai la suprafaţă,
la 1 ,25 m adincime, sînt reprezentate numai printr�o calvă incompletă, lipsind
aproape toată regiunea sfenotemporală stîngă şi o bună parte din cea dreaptă,

Pl. I.

-

Craniul din mormîntul 2, Sectorul VI : 1, de profil (norma lateralis ;) 2, văzut de sus
(norma verticalis) ; 3, văzut din spate (norma occipitalis).

părţile lateroinferioare ale occipitalului, precum şi o mică porţiune din regiunea
supraorbitară dreaptă a frontalului. Din întregul masiv facial nu sînt prezente
decît rădăcinile nazalelor. Nici urmă de mandibulă şi din tot restul sche�
letului.
La prima vedere, prezenţa în mormînt a unei calote craniene poate sugera
ideea unei decapitări rituale pe viu sau pe cadavru proaspăt. Lipsa masivului facial
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şi a mandibulei, precum şi absenţa primelor vertebre cervicale, în special atlasul
şi axisul, exclud însă această ipoteză şi ne fac să ne gîndim mai degrabă la o reînhu
mare a craniului, după descompunerea părţilor moi.
b) Resturile copilului, situate cu 20 cm sub cele precedente la 1 ,45 m, sînt
reprezentate prin : un humerus, fragmente de vertebre, fragmente din coxale
(cele două iliace), două fragmente de femur, două tibii, dintre care una este aproape
întreagă şi măsoară în lungime, fără epifize, 197 mm. Toate aceste resturi ale
scheletului de copil , care par a ne indica o vîrstă de circa 8-9 ani, sînt, după cum
se vede, foarte incomplete. În plus, ele au fost găsite răvăşite, fără a mai păstra
raporturile anatomice, ceea ce ar putea constitui un indiciu că mormîntul fusese
deranjat cu ocazia reînhumării calotei individului adult.
Inventarul osteologie animal. La nivelul de inhumare a craniului s,a găsit
un fragment de maxilar de ovicaprin , precum şi un fragment de os de animal,
nedeterminabil.
STUDIUL ANTROPOLOGie AL RESTURILOR lND!VI D U L U l MATUR

Sexul şi virsta. Toate caracterele craniologice luate în consideraţie pentru
determinarea sexului indică cu siguranţă sexul feminin. Obliterarea aproape totală
a suturilor pe endocraniu, obliterarea foarte avansată a suturii coronare şi a suturii
sagitale pe exocraniu, ne face să admitem o vîrstă apropiată de 60 ani.
Datele descriptive. Cutia craniană are o formă ovoidpentagonoidă în norma
verticală, fiind de formă bombată în norma occipitală, din cauza îngustării sale în
regiunea mastoidiană. Curba sagitală urcă aproape vertical în sus în regiunea
frunţii (care este astfel aproape dreaptă), urmînd apoi o linie arcuită ascendentă
pînă la vertex (care e de tip mijlociu), coboară apoi oblic în jos prezentînd un
parcurs aproape plan în regiunea prelambdoidă a parietalelor, pentru a forma apoi
un arc cu raza destul de mică, în regiunea suprainiacă a occipitalului (care cores,
punde cu bombarea acestei porţiuni), coborîndu,se apoi iarăşi aproape rectiliniu
de sus în jos şi dinapoi înainte, în regiunea planului nucal.
Relieful osos este foarte slab proeminent. Cel glabelar şi supraciliar sînt
de gradul 0-1 , iar cel al protuberanţei occipitale externe, de gradul 1 . Liniile
nucale sînt slab marcate. Apofiza mastoidă are o formă conică, dar nu este puter
nică. Deasupra ei găsim un uşor tubercul supramastoidian anterior, iar în partea
ei posterioară, un şanţ digastric transformat la bază într'o adevărată incizură. Cavi
tatea glenoidă este largă şi destul de adîncă. Gaura occipitală, al cărei contur
anterior lipseşte, pare a fi relativ mică. Judecînd după marginea superioară a orbi
telor, acestea trebuie să fi fdst aproape drepte. Frontalul prezintă bose destul de
bine conturate ca şi parietalele. Eurionul este situat deasupra porionului, aproape
la j umătatea distanţei dintre nasion şi opistocranion şi tot aproape la jumătatea
distanţei dintre porion şi curba sagitală.
Rădăcina nazalelor este destul de largă, prezentînd o sutură nazofrontală
aproape orizontală în porţiunea sa mediană. Nazionul are o poziţie mijlociu de
înaltă şi nu este afundat. Unghiul format la întîlnirea celor două nazale este de tip
europoid, fără a fi însă foarte ascuţit. Spinarea nasului trebuia să fi fost de tip
uşor acvilin, j udecînd după porţiunea prezentă a nazalelor.
Date antropometrice. Dimensiunile liniare, arcurile, corzile şi unghiurile ce au
putut fi măsurate, precum şi indicii care au putut fi calculaţi, se află înscrişi în
tabelul l.
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Analiza cifrelor înscrise în acest tabel ne arată că dimensiunile orizontale
ale craniului sînt moderate (dar nu mici) corespunzînd unui indice cefalic mezocran

Nr. după
Martin
1
2
2
2
3
3
8
9
10
20
22
22

(a)
(b}
(a )

(a)

Dimensiunea
g - op
g-i
n-i
sg - i
g- 1
n-1
en - en
ft - ft
co - co
po -- b
înălţ. cal. pe n -- i
inălţ. cal. pe g - i

1

1

TABEL U L 1

Valoarea
178
154
149+
158
1 74
173
141
98
1 17
109 1 15
1 12+

1

(a)

(1)
(2)

(1)

(2)

po · · po prin b
n-o
n -· i
n-b
n - sg
sg - b
b-1
1-o
l-i
i-o

303
383 364 130
22
108
132
121
84
37 +

Coarde

29
29 ( 1 )

n-b
n - sg

1 12
22 +

Dimensiunea
Coarde

sg - b
b-1
1-o
l-i
i-o

29 ( 2 )
30
31
3 1 (1)
3 1 (2)

1

Valoarea

97 1 16
99 +
76 37 -

Unghiuri
32
32
32
32
33
33
33

Arcuri
24
25
25
26
26
26
27
28
28
2R

1

Nr. după
Martin ·

(1)
(2)
(3)
(4)
( 1 a}
( 1 b)
(4)

n - b/n - i
g - b/g - i
n -· sg/ n - i
sg - b/ n - i
1 -- i/n - i
1 - i/g - i
1 -- i/i - o

6 9°
67°
1 1 0°30'
5 9°45 '
93°30'
92°30'
13T

Indici

1

1'
1

8: 1
20 : 1
20 : 8
9 : 10
9: 8
30 : 2 9
29 : 26
30 : 2 7
3 1 : 28
3 1 ( 1 ) : 28 ( 1 )
3 1 (2) : 28 (2)
3 1 (2) : 3 1 ( ! )

=

7 5 ,67
60,95
76,67
83,76
69,25
103,56
86, 1 5
87,87
82,23
89,88
87,33
48 , 34

(75, 67), situat la limita acestei categorii cu cea dolicocrană. Tot moderată este
şi înălţimea poro,bregmatică, indicele poro,bregmatic longitudinal încadrîndu,se
în c ategoria ortocrană (60, 95), iar cel transversal în categoria tapeinocrană (76, 95).
Aceasta înseamnă că înălţimea craniană este mijlocie faţă de lungimea craniului,
d a r relativ mică faţă de lărgimea sa.
Lărgimea frunţii, ca valoare ..absolută, se integrează în categoria frunţilor
mijlocii, aproap e de aceea a frunţilor largi. Considerarea indicelui fronto,coronar
(83 , 76) ne arată acelaşi caracter de dezvoltare mijlocie a frunţii, în timp ce indicele
fronto,parietal transversal (69, 25), o încadrează în categoria frunţilor largi (euri,
metope). Aceasta înseamnă că lărgimea minimă a frunţii este mijlocie faţă de lăr,
gimea maximă a frontalului, dar mare faţă de lărgimea maximă a craniului.
Din curba sagitală (n-o = 383), arcul parietal (b-1 = 1 32) ocupă o porţiune
ceva mai mare decît arcul frontal (n-b = 1 30), ambele aceste arcuri depăşind
însă arcul occipital (1-o = 1 2 1). La acesta din urmă, partea sup rainiacă (1-i = 84)
dep ăseşte cu mult pe cea subiniacă (i-o = 37). Acelaşi lucru este valabil pentru
corzile tuturor acestor arcuri.
Indicii de curbură ai diverselor segmente ale curbei sagitale ne arată o bom,
bare mijlocie a frontalului şi a parietalului în sens sagital (86, 15 şi 87, 87) şi o
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bombare destul de puternică a occipitalului (82, 23) ce afectează partea suprainiacă,
în timp ce partea subiniacă este aproape plană.
Analiza tipologică. Din pricina lipsei masivului facial, a mandibulei şi a
celorlalte oase ale scheletului, determinarea tipului căruia îi apartinea femeia din
acest mormînt nu poate fi precisă. Totuşi, forma generală, homba;ea occipitalului,
o oarecare gracilitate a acestei calote, arată că sîntem în prezenţa unui tip cu afinităţi,
mediteranoide, dar în nici un caz a unui mediteranid tipic.
În concluzie, calota craniană din acest mormînt aparţinea unei femei de
aproape 60 ani. Cu aspect destul de graei! (grosime osului la nivelul bregmei =
6 mm), acest craniu nu prezenta totuşi nimic anormal nici din acest punct de vedere
şi nici din punctul de vedere al dimensiunilor sale absolute, care sînt moderate,
dar nu reduse. Toate acestea, precum şi vîrsta şi sexul ne permit să afi r măm
că neurocraniul din mormîntul 2 nu aparţinea aceluiaşi individ ca oasele
din mormîntul 1 . În ceea ce priveşte caracterul tipologie, opinăm pentru
apartenenţa la un tip cu afinităţi mediteranoide.
II. Osemintele din şanţul I

În şanţul I au fost descoperite, după cum s,a văzut din raportul săpăturii,
două schelete (M. 1 şi M. 2), incerte ca datare din lipsa unui inventar

Pl. l i .
Osemintele din Sectorul l ; 1 , mandibula din M 1 adaptată la fragmentul masivului facial
găsit în spaţiul dintre M 1 şi M 2 (de faţă) ; 2, idem (de profil) ; 3, mandibula din M 2 (de faţă) ;
4, i dem (văzută din profil).
-
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funerar caracteristic. Între ele a fost găsit un grup mic de oase, dintn� care
unele au putut fi atribuite în mod sigur lui M. 1 , iar altele lui M. 2.
1 . Mormîntul 1

Inventar osteologie uman. Din tot scheletul cranian, numai mandibula e
prezentă, lipsindu�i însă tot ramul vertical drept şi o bună parte din cel stîng,
precum şi ambele regiuni goniace. DiP__.;_:estul scheletului sînt prezente o serie de
vertebre, ambele coxale destul de bine păstrate, un fragment din sacrum,
corespunzînd primului segment vertebra! al său, porţiunea proximală a femu�
rului stîng, jumătatea distală a celor două tibii şi a celor două peronee cu
calcaneele şi astragalele respective. Din membrul superior au fost găsite ror�
ţiunile glenoidiene ale omoplaţilor, humerusul stîng, însă fără epifiza distală,
jumătatea superioară a humerusului drept, o bună parte din cubitusul şi
radiusul stîng.
Aşa cum rezultă din descrierea poziţiei scheletului in situ, făcută de autorii
săpăturii, precum şi din plan, piesele osoase prezente se aflau în raporturi anato�
mice normale, ceea ce atestă o inhumare primară. Soluţiile de continuitate şi lipsurile
din schelet (lipsa craniului neural şi a masivului facial, precum şi soluţia de con
tinuitate la nivelul membrelor inferioare) pot fi atribuite unei deranjări ulterioare
a mormîntului printr�o săpătură efectuată în regiunea capului, iar alta la nivelul
membrelor inferioare (care parcă ar fi fost retezate), o parte din fragmentele
osoase disloca te din regiunea cefalică nimerind ( ?) în spatiul dintre cele două
morminte. Într�adevăr, aci a fost găs�tă o porţiune dintr�un �asiv facial ce cores�
punde perfect cu mandibula din M. 1 , aflată in situ. Fragmentele de neurocraniu
găsite tot acolo ar putea aparţine şi ele acestui schelet. Ele sînt însă prea mici şi
prea disparate pentru a permite o reconstituire.

STUDIUL ANTROPOLOGie AL RESTURILOR OSOASE

Sexui şi v îrsta. Judecînd după caracterele coxalelor, după oasele lungi,
precum şi după mandibulă, scheletul trebuia să fi aparţinut unui bărbat în vîrstă
de circa 25 ani. Această vîrstă este atestată atît de gradul de erodare a dentiţiei,
cît şi de prezenţa unor urme la nivelul fostelor cartilagii de creştere, vizibile încă
pe oasele lungi. Acelaşi lucru rezultă şi din examinarea marginilor suturale ale
fragmentelor de neurocraniu.
Caractere antropologice. Mandibul� (care se află în stare incompletă) este
singura piesă craniană ce poate fi atribuită cu siguranţă acestui schelet, fiind găsită
i n situ. Ea poate fi caracterizată printr�o arcadă dentară de formă paraboloidă,
destul de largă, printr�o apofiză mentonieră cu tuberculii uniţi pe linia simfizară,
conferindu�i aspectul unui mamelon triunghiular. Ramul orizontal, destul de
m asiv, prezintă o înălţime ceva mai mare la nivelul simfizei decît la nivelul fora�
mentului mentonier şi al molarului 2. Regiunea goniacă este uşor deviată înăuntru.
Dentiţia prezintă un grad de uzură slabă ( 1 ) şi de tip obişnuit. Dezvoltarea mai
mare a lui m 1 faţă de m 2, precum şi dispariţia lui m 3 (aşa cum reiese din radio�
grafia făcută) pot fi socotite drept caractere progresive. Formula tuberculară a
molarilor este 5 (m 1 ) şi 4 (m 2). Apofizele genii ca şi impresiunile digastricului
sînt cele obişnuite.
1 4 - Co

72�
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Porţiunea maxilo,palatină a masivului facial, găsită în grupul de oase dintre
cele două morminte, care poate fi atribuită lui M 1 , potrivindu,se bine mandibulei
aflate i n situ, prezintă împreună cu aceasta o ocluziune în formă de cleşte (labidon,
ţie). Arcada dentară este şi aci de formă paraboloidă largă. Bolta palatină, de adîn,
cime mijlocie, prezintă un tarus palatin abia schiţat. Apertura piriformă prezintă o
schiţă de fosă prenazală (1-2) şi o spină nazală de gradul 3 . Se remarcă absenţa
fosei canine. Dentiţia nu prezintă molarul trei, căruia îi lipseşte, ca şi pe mandibulă,
însuşi spaţiul necesar erupţiei. Uzura este slabă, de gradul 1 şi de tip obişnuit.
Formula tuberculară este 4 (m 1 ) şi 3 (m 2 ).

Nr. după Martin

48
54
61
6 1 (2)
63
64
64 (a)

67
69
69 (1)
69 (2)
69 (3)
RO ( 1 )

80
80

(a)

80 (1)
66
16

l

TABELUL 2
Dimensiunea

Valoarea

ns - pr
!ăţ. nas. (proeqie)
ekm - ekm
larg. ant. mx -alv.
enm2 - enm 2
înălţ. palat.
înălţ. ant. palat.
larg. ant. mand.
înălt. simf.
înălţ. mand. la orif. ment.
înălţ . . mand. la M 2
gros. rtJ.and. la orif. ment.
distal canin- d:stal canin
d:stal M 2 - dist,•l M 2
lung. arc. dent. sup.
lung. arc. dent. inf.
distal canin - dist.1l canin
distal M 2 - distal M 2
gn - go
go - go (proiecţie)
Astragal
unghiul de deviaţie al colului
astragalian

20 30
66-l-.
44
44
11+
848
34
33
28
12+
46
67 mandibulă
3 7 +37 4 1 -167 + maxilar
1 88
1 94
1

Indici

69 (1)/69
69 (2)/69
80/80 (1)

=
=
=

97,0�
82,35
5 4,07

80 (a)/80 (1)

1

1

1
1'

}

}

26°
2 7°

=

Indice cnemic
Indice pilastric =
=

(dreapta)
(stînga)

54,48
64,86
7 8, 7 9

Tabelul 2 cuprinde toate dimensiunile şi toţi indicii care au putut fi stabiliţi
atît pentru mandibulă, cît şi pentru porţiunea din masivul facial atribuită aceluiaşi
schelet : (A se vedea pagina următoare).
Examinarea fragmentelor de oase lungi ne permite să constatăm un oarecare
grad de masivitate a humerusului, a cărui culisă bicipitală este adîncă, dar al cărui
relief muscular nu poate fi calificat drept puternic. Fragmentul de femur, destul,
de masiv şi el, aparţine tipului platimer (indice de platimerie 78, 79). Diafiza tibiei
prezintă un indice cnemic de 64, 86, ceea ce indică deja platicnemia (după Khuff),
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sau cel puţin mezocnemia (după Manouvrier şi Verneau). Epifiza sa inferioară
prezintă pe marginea anterioară suprafeţe de articulaţie suplimentare pentru
astragal. Unghiul de deviaţie al colului acestuia din urmă este de 27° pentru cel
stîng şi 26° pentru cel drept. Talia individului care nu a putut fi calculată din lipsa
de oase lungi întregi pare să fi fost mare, dacă se ia în consideraţie faptul că scheletul
in situ măsura 150 cm de la mandibulă pînă la calcanee, ceea ce poate corespunde
cu o talie în jurul lui 1 70 cm.
Insuficienţa materialului osteologie nu permite punerea unei diagnoze pre�
cise a tipului său antropologie.
2. Mormîntul 2

Inventar osteologie. Din fragmentele de neurocraniu primite pentru studiu
s�a putut reconstitui o calotă craniană de altfel destul de incompletă. Îi lipsesc :
regiunile inferolaterale ale occipitalului, porţiunea mediană şi inferioară a frunţii,
precum şi porţiuni mari din pereţii laterali ce au putut fi parţial completaţi cu un
fragment din temporalul stîng găsit în grupa oaselor aflate între cele două morminte,
fragment care îi aparţine cu siguranţă. Masivul facial lipseşte complet. Mandibula
este însă prezentă, dar în stare incompletă (sînt absente ramurile verticale şi
regiunile gonioanelor ). Ea a putut fi însă parţial reîntregită în regiunea ram ului
său vertical stîng, cu un fragment identificat şi el printre oasele aflate în spaţiul
dintre cele două morminte.
Din restul scheletului au fost găsite fragmente de vertebre cervicale, toracale
şi lombare (acestea din urmă prezentînd unele caractere patologice), fragmente
de coaste, porţiuni din bazin , fragmente de omoplat, porţiuni din cele două hu�
merusuri, regiunile proximale ale cubitusurilor şi ale radiusurilor, precum şi jumă�
tatea proximală a femurului drept şi aproape tot femurul stîng (fără epifiza infe�
rioară).
După cum rezultă din planul şi descrierea săpăturii, toate piesele osoase
se aflau în raporturi anatomice normale, ceea ce atestă o inhumare primară ca şi
pentru cazul precedent. Mormîntul vecin cu primul a fost însă deranjat de aceeaşi
săpătură, făcută la nivelul membrelor inferioare şi a capului, fragmentele osoase
desprinse nimerind ( ?) în spaţiul dintre cele două morminte, unde s�au găsit,
în grupul de oase, porţiunea posteroinferioară a temporalului stîng şi porţiunea
anterioară a ramului vertical stîng al mandibulei, aparţinînd amîndouă, cu sigu�
ranţă, lui M . 2.
Inve ntar animal. În acelaşi n;ormî11t a fost găsită o porţiune dintr�un femur
de castor tînăr.
STUD I U L ANTROPOLOGie AL RESTURILOR OSOASE

Sexul şi vîrsta. Determinarea sexului rămîne incertă din cauza insuficienţei
materialului. Opinăm totuşi pentru sexul feminin, pe baza caracterelor scheletului,
precum şi pe baza prezenţei boselor frontale. Vîrsta de circa 25 ani rezultă după
gradul de uzură al dinţilor, dar mai ales după prezenţa unor urme ale fostelor
cartilaje de creştere, precum şi din examenul radiografie al mandibulei, care arată
o operculizare a apexului lui m 2 .
Caracterele antropologice a l e resturilor osoase. Calota craniană este d e formă
ovoidă în norma verticală şi pentagonoidă (de casă) în norma occipitală. Curba
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sagitală, judecînd după forma părţii laterale a frunţii, trebuia să prezinte la începutul
ei o ascensiune aproape verticală în sus. Ea urmează apoi o linie uşor ascendentă,
pînă la vertex, pentru a coborî apoi în jos mai întîi cu o traectorie uşor convexă,
iar apoi aproape plană şi înclinată, pînă la lambda. În regiunea solzului occipital
pînă la inion, conturul sagital descrie o curbă cu raza relativ mică, prezentînd o
bombare destul de puternică în regiunea suprainiacă. Puţin deasupra inionului
se observă o mică afundătură mărginită de un uşor val transversal, a cărui întindere
laterală nu poate fi stabilită din cauză că occipitalul este foarte fragmentar. După
cît se poate observa, relieful occipital nu este pronunţat, protuberanţa occipitală
externă fiind de gradul 1 .
Lipsa regiunii inferioare a frontalului ne împiedică să putem aprecia dezvol�
tarea reliefului glabelar şi supraciliar. Bosele frontale apar însă evident, ca şi cele
parietale. Apofizele mastoide sînt scurte, dar destul de largi la bază (pledînd pentru
sexul feminin).
Şanţul diagastric se transformă şi aici, în regiunea de vîrf a apofizei mastoide,
într-o uşoară incizură.

Craniu
Nr. după Martin

8
9
10

l

TABELUL 3

Dimensiunea
eu - eu
ft - fc.
co - co
po - po
po - b
b - 1
1 - i

20
30
31 (l)

1

Valoarea
140
96 +
122 +
108
l l6
121
76

( ?)
( 1)
(1)
( ?)

1

Indici
9:8
9 : 10
20:8
30:27
31 ( 1):28 ( 1 )

=
=
=
=
=

68,5 7
78,68
82,83
85,21
95,00

Arcuri
27
28 (l)

b

- 1

1

- i

142
80
Mandibulă

67
69
69 (l)
69 (2)
69 (3)

lărg. ant.
inălţ. simfizei
la niv., orif. ment.
la niv. m2
. orif. ment.
gros.
.. m2
distal canin
distal molar
lung. arc. dentar (m2)
lărg. arc. dentar (m2)
..

..

80 (a)
80 (l)

.

44+
33
31+
24
12
16
32+
62
43 ( 1 )
62

= 93,93
= 72 ,7 2
69 (2):69
80 (a ) :80 ( l) = 69,35

1 6 9 ( 1):69

Tabelul 3 prezintă dimensiunile craniului şi ale mandibulei ce au putut fi
măsurate, precum şi indicii calculaţi pe baza acestora.
Din punctul de vedere al diametrului transversal (140 mm), acest craniu
se situează în categoria craniilor de lărgime mijlocie. Neputîndu�se lua diametru}
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antero,posterior (din lipsa glabelei), nu s'a putut calcula indicele cefalic. Examenul
somatoscopic al craniului ne arată totuşi că sîntem în prezenţa unui dolicocran
moderat. Din punctul de vedere al dezvoltării sale verticale, acest craniu se înca,
drează în categoria craniilor de înălţime moderată (indicele porobregmatic trans,
versal este de tip metriocran). Lărgimea minimă a frunţii (măsurată prin proecţie)
se încadrează în categoria mijlocie, indicele frontal transversal corespunde cu
frunţile de tip sferic, iar indicele frontoparietal transversal întră în clasa indicilor
metriometopi. Poziţia eurionului, pe orizontală, este cu circa 1 ,5 cm posterioară
faţă de porion. Pe verticală, ea se situează la jumătatea distanţei dintre acesta şi
curba craniosagitală.
M andibula, destul de incompletă, prezintă o arcadă de tip paraboloid îngust.
Apofi.za mentonieră are forma unei prizme triunghiulare cu baza largă, cu tuberculii
mentonieri depărtaţi şi cu o uşoară incizură submentală. Ea este bine conturată
fără a fi. însă din cele mai proeminente. Înălţimea ramului orizontal, ce prezintă
un maximum în regiunea simfi.zară, descreşte destul de repede spre partea poste,
rioară, ajungînd la un minimum în regiunea lui m 2. Linia suprafeţei de triturare
a dinţilor merge ascendent dinapoi înainte. Gradul de erodare este slab ( 1 ) şi
de tip obişnuit. Nici urmă de carie dentară. M olarii sînt de tip progresiv, m l
fiind mai mare decît m 2 , m 3 lipsind complet (aşa cum ne,o indică radiografi.a).
Formula tuberculară este : 5 (ml), 4 (m2). Impresia diagastricului este profundă
şi de tip actual. Apofi.zele genii sînt obişnuite. Pe suprafaţa internă a ramului
orizontal se observă o îngroşare a osului în formă de burelet plat, bine vizibil
în dreptul lui m2.
Talia, stabilită cu o oarecare probabilitate pe baza unui singur os, humerusul,
dă o cifră de 155�160 cm. Această statură intră în categoria taliilor mici, dacă
avem de,a face cu un bărbat, sau în categoria supramijlocie, dacă se referă la
o femeie.
Examinarea fragmentelor de oase lungi ne indică o oarecare gracilitate a
acestora. Humerusul se caracterizează printr�o oarecare aplatisare a diafizei sale
în porţiunea ei proximală. Femurul este destul de pronunţat platimer, prezentînd
o fosă hipotrochanteriană bine dezvoltată. Nu se poate vorbi însă şi despre exi,
stenţa unui pilastru.
În ceea ce priveşte diagnoza tipologică, precizarea ei este mult îngreunată din
cauza caracterului fragmentar al calotei şi a lipsei masivului facial. Totuşi, luînd
în consideraţie forma ovoidă a craniului neural, care este în acelaşi timp şi dolico,
eran moderat, forma părţii orizontale a mandibulei, cu braţele sale divergente, o
.
oarecare gracilitate a oaselor, s'ar putea opina iarăşi pentru prezenţa unor caractere
mediteranoide.

CONSIDERAŢII ASUPRA APARTENENŢEI SCHELETELOR M1 ŞI M2 DIN ŞANŢUL 1

După ce am terminat acest studiu asupra osemintelor din şanţul 1, succint
atît din cauza caracterului său de expertiză, cît şi din cauza materialului extrem
de fragmentar avut la dispozitie,
e firesc să ne întrebăm ce ne pot spune aceste
'
resturi osoase în legătură cu apartenenţa lor cronologică. Într'o regiune plină
de resturi ale culturii Cucuteni,Tripolie, unde s'au găsit pentru prima oară resturile
osoase ale purtătorilor ei, e normal să ne gîndim dacă aceste oseminte nu le,au
aparţinut de asemenea lor.
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Am văzut că în M2 a fost scos la iveală un femur de castor. Se ştie bine
că acest animal nu mai trăieşte la noi în ţară astăzi, dar tot atît de bine se cunoaşte
că stingerea lui în regiunile noastre datează din veacul trecut. Ceea ce interesează
însă în legătură cu acest os este problema cum a pătruns el în mormînt : o dată
cu pămîntul de umplutură, sau a fost pus intentionat ? În primul caz, prezenta
sa nu spune mare lucru. În al doilea caz, el dă ind icaţii asupra unui anumit rit d e
inhumare, care nu poate fi în nici un caz recent.
Dacă trecem acum în revistă caracterele antropologice ale acestor două
schelete, constatăm în primul rînd că nu întîlnim la ele nici un caracter care să
poată fi calificat drept primitiv. Aceasta nu înseamnă însă că lipsa de caractere
vădit primitive ar fi un indiciu că aceste schelete nu ar putea aparţine populaţiei
cucuteniene. Craniul din M2 (sectorul VI), sigur cucutenian, nu prezintă nici el
caractere primitive, şi nici resturile scheletului din M 1 (sectorul VI), datînd din
aceeaşi epocă. Pentru apartenenţa la timpurile preistorice pledează coexistenţa
pe oasele membrului inferior al lui M 1 (şanţul I) a platimeriei, a platicnemiei, a
unor faţete suplimentare de articulaţie cu astragalul, pe marginea anteroinferioară
a tibiei, precum şi o deviaţie puternică a gîtului astragalian şi platimeria femurală
la M2. Aceste caractere se întîlnesc şi în timpurile mai noi la populaţiile europene,
dar mult mai rar decît la populaţiile preistorice, unde ele sînt foarte frecvente.
De asemenea, prezenţa unui craniu dolicocefal şi cu caractere mediteranoide, aşa
cum este craniul din M2, într'o regiune unde astăzi şi în general începînd cel puţin
din epoca feudală 1, întîlnim o predominl"nţă a brahicefalilor şi chiar a hiperbra,
hicefalilor şi un maximum de frecvenţă a tipului dinaric sau, mai bine spus, a
formelor de metisare ale acestuia, poate constitui un alt indiciu al vechimii sale
în general mai mari, fără însă să servească drept argument decisiv în favoarea
acesteia. Cît despre dovada apartenenţei sale la cultura Cucuteni,Tripolie, nu
avem date suficiente pentru a o afirma, atît din cauza faptului că nu cunoaştem
încă bine caracterele antropologice ale populaţiei acesteia, cît şi din cauză că nu
avem o documentaţie osteologică suficientă pentru scheletele analizate aci.
OLGA NECRASOV şi DARDU NICOL Ă ESCU-PLOPŞOR

AHTPOTIOJIOrHl..!ECKOE HCCJIE,UOBAHHE CKEJIETOB, OTKOTIAHHhiX B TPA51HE
BO BPEM51 APXEOJIOrHl..! ECKOH 3KCTIE)I.HUHH 1 956 ro.n;a
KPATKOE CO,UEP)I(AH11E
l..!eJIOBetieCKMe KOCTHbie OCTaHKM, 06Hapy)l{eHHbie KOJIJieKTMBOM IIO,ll; pyKOBO,ll;CTBOM

rop

1 9 56 r. B TpaHHe, no.n;pa3,n;eJIHIOTCH Ha .n;se rpynnhr .
1 . KocTM M3 .n;syx norpe6eHMii ytiaCTKa V I (M 1 M M 2) , Haii,n;eHHbie BMecre c CMHXpOHHhiMM
o6JIOMKaMM KepaMMlleCKMX MJ,n;eJIMii Q:>a3bi A-B KYJihTYPhi KyKyTeHM .
I I . KocTM M3 .n;syx norpe6eHMii ( TpaHineH 1 , M 1 M M 2) M M3 ytiaCTKa Me»<.n:y HMMM, KOTO

TeH3MM ,UyMMTpecKy so speMH pacKonoK
MM

pbiX ,n;aTMpOBKa He BIIOJIHe ,ll;OCTOBepHa .

1.

KocrHbie ocraHKM , o6Hapy»<eHHbie B norpe6eHml

1

(ytiaCTOK

VI),

sepoHTHo, npoMcxo,n;HT oT

B3f OCJIOrO lJeJIOBeKa My)I{CKOrO IIOJia HM)I{e cpe,n;Hero ,ll;JIH MY>KliMHbl pocra .
OCTaTKOB

tiepenHbiX

KOCTeii HeJib3H

BbiBeCTM KaKOe-JIM60

3aKJIIOlleHMe 06

lf3-3a OTCYTCTBMH
aHTpOIIOJIOrMlleCKOM

TMne lJeJIOBeKa, KOTOpOMY npMHa,n;Jie>KaJIM KOCTM M3 :noro norpe6eHMH .

1 In acest sens vorb�şte şi expertiza antropologică
asupra scheletelor din sec. XVI găsite tot la Traian,
intocmită de unul dintre noi şi publicată ca anexă la

raportul de şantier a tov. Hortensia Dumitrescu,
SCIY, 3-4. 1 95 5 .
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IIorpe6euue N2 2 (yt�acroK VI, Tpauwea 2) co�eplliHT �se KaTeropuu KOCTHKOB : B3pocJioro
u pe6euKa. l..lepen B3pocJioro yKa3&IBaeT, t�To ou npuua�JielliaJI meHU\HHe s B03pacTe OKOJIO
60 JieT . Jb-3a OTCYTCTBHH JIHQesoro MaCCHBa, HHmHeH t�emOCTH H �pyrux KOCTeH CKeJieTa
HeJib3H yTot�HHTb auTponoJiorut�ecKHH Tun llieHU\HHhi H3 3Toro norpe6euua . Bce >Ke o6ll\aH cpopMa,
BhillYKJIOCTb 3aTbiJIOtiHOH KOCTH, H3BeCTHaH YTOHtleHHOCTb t�epenHOH KOp06I<H llOKa3biBaWT, 'ITO
petlb H�eT O TUne, 6JIH31<0M K cpe�H3eMHOMOpCI<OMY, HO HH B I<OeM CJiy'lae O THllHtleCI<H cpe�H3eMHOMOpCI<OM . OcraHI<H pe6eu1<a 3ai<Jirot�aroTca B nJiet�esoH: KOCTH, cpparMeuTax no3BOHI<OB,
cpparMeHTaX Ta30BhiX I<OCTeH (�Be llO�B3�0WHbie KOCTH) , �BYX cpparMeHTOB 6e�peHOH I<OCTH, �BYX
60.TibWHX 6epQOBbiX KOCTHX, O�Ha H3 KOTOpbiX llO'ITH QeJiaH. Cy,WI llO OCTaHI<aM, pe6eHI<Y 6&IJIO
8-9 JieT .
.
I I . KocrH&Ie ocraHI<H, o6uapyllieHH&Ie B norpe6euuu 1 yt�acTI<a 1/ 1 956, npuua�rrellia.JIH Mylli
tiHHe B B03pacre OKOJIO 25 JieT . lb-3a ue�ocTaTI<a uaH:�euuoro B 3TOM norpe6euuu ocTeOJIOrnt�eci<oro
MaTepua.na HeB03MOlliHO TO'IHO ycraHOBHTb ero auTpOllOJIOrHtleCI<HH THll.
06uapymeuu&Ie s norpe6euuu N!! 2 I<OCTH&Ie ocTaHI<H, sepoaTuo , npuua�Jiellia.JIH llieHU\HHe
B B03pacre OI<OJIO 25 JieT .
,Uo HaCTOHU\ero BpeMeHH aBTOpbJ He pacnOJiararoT ;10CTaTO'IHbiMH �OI<a3aTeJibCTBaMH, tiT06bi
OTHecru 3TH �sa nocJieromx norpe6euua K I<yi<yTeuo-TpunoJibCI<OH KYJibType.

OE'bHCHEHI1E Pl1CYHKOB

Ta6JIHQa l.

occipitalis.

-

l.lep�n H3 MOrHJibl M 2, ceKTOp VI :

1, norma lateralis; 2, norma verticalis; 3, norma

Ta6na 1 1.
CcKTop 1 : 1, HH>KIDIJI qeJIIOCTb H3 MOrHJihl M 1 , npHnomeuuaJI K qacTH sepXHeH: qeJIIOC1'H,
uail:,!:leua B npocrpaucrse Me>KAY M 1 H M 2 (cnepe.r�H) ; 2, Ta me (B npotpHJIL) ; 3, HH>KHf!JI qeniOCTb H3 MornJibi
2 (cnepeAH) ; 4, Ta >Ke (B npoqmnL).
-

ETUDE ANTHROPOLOGIQUE DES SQUELETTES EXHUMES
A TRAIAN AU COURS DES FOUILLES DE 1 956
R E SUM E

Les restes d'ossements humains decouverts au cours des fouilles effectuees en 1 956 a
Traian, sous la direction d'Hortensia Dumitrescu, se rangent en deux groupes :
1. Ossements appartenant a deux tombes du secteur VI (M. 1 et M. 2) trouves a câte
de restes ceramiques appartenant a la phase A-B de la civilisation de Cucuteni dont ils sont
contemporains.
II. Ossements trouves dans deux tombes (fosse 1 , tombe 1 et tombe 2 ) ainsi que
dans l'espace situe entre les deux tombes, dont la date ne peut etre determinee avec cer,
titude.
Les restes d'ossements trouves dans la tombe n° 1 (secteur VI), appartiennent proba,
blement a un individu de sexe masculin, adulte et de taille sous,normale pour un homme.
Aucun reste d'os crâniens ne permet de determiner le type anthropologique auquel appartiennent
les ossements examines provenant de cette tombe.
La tombe no 2 (secteur VI, fosse 2) contient deux categories d'ossements, ceux d'un
adulte et ceux d'un enfant. Les ossements de l'adulte (le crâne) indiquent, comme sexe, une femme
et, comme âge, 60 ans environ. En l'absence du massif facial, de la mandibule et des autres
os appartenant au squelette, on ne peut determiner d'une maniere precise le type auquel
appartenait la femme trouvee dans cette tombe. Cependant, la forme generale, l'occipital bombe,
le caractere quelque peu gradle de cette calotte denotent que l'on est en presence d'un type
a affinites mediterrano'îdes, mais en aucun cas d'un mediterranide typique. Les restes de
l'enfant sont representes par un humerus, des fragments de vertebres, des fragments du bassin
les deux iliaques, deux fragments de femurs, deux tibias, dont l'un est presque entier). A en juger
d'apres ces restes, il devait etre âge de 8 8. 9 ans.
Les restes d'ossements decouverts dans la tombe n° 1 du secteur 1/1 956 ont appartenu
a un homme d'environ 25 ans. L'insuffi.sance du materie! osteologique qu'on y a decouvert
ne permet pas de preciser son type anthropologique,
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Les restes d'ossements provenant d e l a tombe n o 2 d u meme secteur appartiennent
probablement a une femme agee d'environ 25 ans.
On ne possede nulle preuve suffisante pour pouvoir attribuer ces deux demieres
tombes a la civilisation de Cucuteni,Tripolje.
EXPLICATION DES FIGURES

Pl. I. - Le crâne de la tombe No. 2 du secteur VI : 1 , norma lateralis; 2, nonna �erticalis; 3 , norma occipitalis.
Pl. II. - Secteur 1 : 1, la mandibule du squelette de la tombe M 1 , adaptee au fragment du massif facial
trovue entre les tombes M 1 et M 2 vue de face ; 2, idem, vue de profil ; 3, la mandibule du squelette de la
tombe M 2, vue de face ; 4, idem, vue de profil.
·
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NOTĂ ASUPRA RESTURILOR DE FAUNĂ
DESCOPERITE ÎN 1956 LA TRAIAN-DEALUL FÎNTÎNILOR.

A

I

N CURSUL

săpăturilor executate în anul 1 956, au fost găsite unele resturi osoase
cît şi scoici. Materialul uneori foarte fragmentar a îngreuiat punerea diag,
nozei. Dăm mai jos lista speciilor identificate.

Nevertebrata
Lamellibranchiata :
Gasteropoda :
Vertebrata
Mammalia
Rodentia
Carnivora

Artiodactyla
Nonruminantia

U nia crassus Retzius
Helix pamatia L.

. fam. Castoridae :
Fam. Ursidae :
Fam. Canidae :
Fam. Suidae :

Pecora

Fam. Cervidae :
Fam. Cavicornia :

Perissodactyla

Fam. Equide :

Castar fiber L.
Ursus arctas L.
Canis lupus L.
Sus scrofa ferus L.
Sus scrafa damestica L.
Cervus elaphus L.
Bas primigenius Boj.
Bisan priscus H. v. M .
Bas taurus L.
Capra hircus L.
Ovis aries L.
Equus caballus L.

Din evaluarea aproximativă a numărului de indivizi aparţinînd fiecărei
specii identificate, putem trage concluzii asupra frecvenţei animalelor găsite.
Bovideele şi cervideele ocupă primul loc. Urmează apoi suidele, găsindu,se
fragmente osoase aparţinînd mistreţului cît şi porcului domestic.
Ovicaprinele se găsesc în cantitate mai mică. După fragmentele de coarne,
s,a putut stabili că avem a face sigur cu capra ; porţiunile de maxilare inferioare
cu dinţi pot fi atribuite caprei, dar tot atît de bine şi oii.
Ecvideele sînt slab reprezentate. Din cele trei fragmente găsite, două şi
anume falangele 3 sînt de la indivizi neadulţi (osul copitei avînd apofizele bazilare
La prelucrarea acestui material au ajutat şi
studenţii cercului studenţesc de morfologie animală
de la Universitatea din laşi : Fitterman Paula, Lungu
*

Maria, Miron Carmen, Mureanu Maria, Păun Nicolae,
Tudose Iordache, Ursache Felicia, Vancea Florina.
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şi retrosale nedezvoltate). Cel de-al treilea fragment, o porţiune de maxilar inferior
cu P2 şi P3, provine de la un cal greoi, de talie mare. Ar putea fi vorba de Equus

Pl . I.

1 , fragment de humerus de Ursus arctos; ·2, fragment de maxilar inferior de Castor fiber;
3, fragment de corn de Cervus elaphus; 4 , fragment de corn de Bison priscus ; 5, corn de Bos primi 
genius; 6, fragment de maxilar inferior de Equus caba!lus ; 7, falanga 3 de la un individ nematur de
-

Equus caballus.

caballus germanicus, care migrează în Pleistocenul superior din Europa vestică
spre Asia de nord.

www.cimec.ro

3

R E ST U H I

--- ·

DE

FAUNĂ

D E SCOPERITE

LA

T R A I A N - D E A L U L F Î N T Î N ILOR
-- --------------

--- - --- - -

2 19

Carnivorele au o frecvenţă minimă : ursul este reprezentat printr'o porţiune
de humerus, lupului îi atribuim, cu probabilitate, un fragment de dinte.
Castorul e reprezentat şi el doar printr'o porţiune a maxilarului inferior.
Menţionăm că talia specifică a acestui castor neolitic era mai mare ca aceea a casto,
rului actual.
Examinînd tabelul de mai sus, observăm că, în neolitic - neluînd în consi,
deraţie speciile domesticite - fauna regiunii cuprindea specii azi dispărute de
acolo. O ţ arte a speciilor identificate s'au stins, iar altele şi,au restrîns mult area,
lui, dispărînd de pe teritoriul ţării noastre. Astfel bourul s,a stins de cîteva
secole. Zimbrul se mai menţine azi doar în condiţiile unor rezervaţii naturale,
sub grija omului, dar nu în ţara noastră. Castorul, atît de frecvent altădată şi la
noi, se mai găseşte azi sporadic în alte părţi ale Europei. Cerbul s,a împuţinat
chiar şi în Carpaţi .
OLGA NECRASOV şi SERGIU HAIMOVICI

3AMETKA OB OCTAHKAX <t>AYHhl, OTKPhiThiX B 1 956 rO.UY
B TPAJ.lHE - .UJ.lJIYJI-<t>hiHThiHHJIOP
KPATKOE CO.UEP:>KAHHE

XOTH e�e He 6hiJIH HCCJle.[IOBaHbl BCe OCTeOJlOrW-IeCKHe OCTaH!<ll )I{HBOTHbiX, HaH.[IeHHbie B
TpaHHe BO BpeMH paC!<OllOK 1 956 r . , Ha OCHOBaHHII H3ylJeHHOrO MaTepmUia BCe me MO)I{HQ BbiBeCTH
3aHJ1IOlJeHHe, 'ITO 6hi'Ia'lbH H oJleHeBbie 3aHHMaiOT nepBoe MecTo cpe.[IH o6HapymeHHhiX B TpaHHe
>HIIBOTHbiX . 3aTeM CJle.[lyiOT CBIIHbll, npe.[ICTaBJleHHhie !<OCTHMII Ha6aHOB Il CBHHeH. 0BQbl Il !<03bl
BCTpe'IaiOTCH B MeHbllleM l<OJlll'leCTBe, a .ŢIOllla.[IHHbie CJ1a6o npe.[ICTaBJleHbl (,J:�Be <t>aJlaHrH HellOJ10B03pe11biX OC06eii H 'laCTb Hli)I{HeH qeJliOCTII ; llOCJle.[IHHH npHHa.[IJle)I{HT HpynHOH THmeJlOBeCHOH
JlOllla.[IH) . OcraHHH mroTOH.[IHhiX BeCbMa HeMHOrO'IHCJleHHhi (Me,l:IBe.[lb H BOJ1K) . HaHoHeQ 6biJI
o6HapymeH Il <t>parMeHT qeJliOCTH 6o6pa .
OB'MICHEHHE PHCYHKOB

Ta6JIHI.\a I . - J , cllparMeHT nJietiesoii I<OCTH Ursus arctos ; 2, q,parMeHT HH>t<He-tieJUOCTHoii KOCTH Castor
fiber ; 3, q,parMeHT pora Cervus elephus ; 4, q,parMeHT pora Bison priscus ; 5, por Bos primigenius ; 6, q,par
MeHT HlnKHeii tieJIIOCTH Equus caballus ; 7, TpeT&R <PanaHra HenoJioBo3penoii oco611 Equus caballus.

NOTE SUR LES RESTES DE FAUNE DECOUVERTS EN 1956
A TRAIAN-DEALUL F ÎNTÎNILOR
R E SU M E
..

Bien que les restes osteologiques d'animaux decouverts a Traian au cours des fouilles
de 1 956, n'aient pas tous ete examines, on peut conclure, en fonction des materiaux etudies,
que les bovides et les cervides occupent la premiere place parmi les animaux identifies a Traian ;
suivent les suides, attestes par des os de sanglier, ainsi que par des os de porc domestique.
L�s ovides sant moins nombreux et les equides sant representes assez faiblement (deux pha,
langes de sujets non adultes et une portion de maxillaire inferieur, appartenant a un cheval
de grande taille). Les restes de carnivores so.nt tres reduits (ours et loups). Enfin, un fragment
de maxillaire de castor y a egalement ete trouve.

Planche L

EXPLICA TIONS DES FIGURES

L Fragment d'humerus de Ursus arctos ; 2. fragment de maxillaire inferieur de Castor fiber ;

3. fragme nt de corne de Cervus elaphus ; 4. fragment de corne de Bison priscus ; 5. corne de Bos primigenius ;
(i. fragment de maxillaire inferieur de Equus caballus ; 7. 3• phalange d'un jeune sujet de Equus caballus.
-
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA BRĂILIŢA .
(r. Brăila, reg. Galaţi)

S

ĂPĂTURILE

arheologice de salvare de la Brăiliţa s'au continuat între

1 7 septembrie şi 20 octombrie 1 956.

Săpăturile au mai avut ca scop urmărirea şi verificarea rezulta,
telor obtinute în campania din vara anului 1955, şi anume : 1 ) descoperirea
'

Fig.

1.

-

Vase de tip Gumelniţa descoperite în nivelul Brăiliţa Ila.

stratului de cultură Boian ; 2) verificarea stratigrafiei aşezării ; 3) precizarea limite,
lor aşezării neolitice ; 4) problema mormintelor cu ocru. Încă din campania de
săpături din anul precedent, am descoperit la suprafaţa solului arabil actual, la
cîteva sute de metri mai spre sud de locul unde săpam (pe care s'au găsit numai
Colectivul a fost format din N. Harţuchi (res
ponsabil) ti F. Anastasiu, lucrind sub îndrumarea
•

tov. D. Berciu, ca delegat al Institutului de arheologie.
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urme ale culturii Gumelniţa), fragmente ceramice de tip Boian I b (Giuleşti).
Materialul ceramic găsit în asemenea condiţii ridica problema descoperirii stra,
tului de cultură respectiv, lucru care a fost posibil în 1 956, cînd am ajuns la urmă,
toarele concluzii : stratul de cultură Boian se întindea pe o suprafată mult mai
'

3

Fig. 2 . - 1 - 4 şi 6, vase din locuinţa nr. 2 (nivelul Brăiliţa l la) ; 5, vas din mormintul 2 3 .

restrînsă (în comparaţie cu cei gumelniţean), :fiind concentrat spre marginea terasei
Dunării, în porţiunea distrusă de săpăturile cărămidăriei << 23 August >>. Pe măsură
ce se înaintează spre vest, stratul de cultură se subţiază treptat, pînă dispare corn,
plet. Stratul de cultură Boian are o culoare cafenie şi o grosime de 0,30-0,40 m.
El conţine multă cenuşă, oase de animale şi foarte puţine fragmente ceramice ;
este suprapus de un strat de culoare brună, cu aspect măzăros, care conţine resturi
sporadice ale culturii Gumelniţa (faza Brăiliţa II, b ). Grosimea stratului gumelniţean
www.cimec.ro
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de aici este de 0,60 m. În partea de nord a aşezării nu s�au găsit nici un fel de urme
materiale de tip Boian, totul aparţinînd aci exclusiv culturii Gumelniţa.
Cerami ca. În afară de resturile de oase de animale, materialul aparţinînd
culturii Boian se reduce la cel ceramic, care, din nefericire, este în întregime frag,
mentar. Vasele, în general, sînt lucrate dintr�o pastă bună, au suprafaţa tratată
cu grijă, bine netezită şi de multe ori lustruită. Profilele redau : 1 ) pahare, 2) tipsii,
3) vase de dimensiuni mai mari. Cele
mai numeroase fragmente sînt de pahare
de o formă tronconică. Ornamentarea
se face de obicei în functie
' de forma
vasului. În mod obişnuit, paharele sînt
lipsite de ornamente, totul reducîndu,se
la o simplă lustruire a suprafeţei. În
partea superioară, unele au o bandă de
pliseuri fin e, dispuse orizontal sub mar,
gine. Unele pahare din pastă foarte fină
sînt însă ornamentate cu motive mean,
drice excizate, combinate cu benzi de
linii paralele, incizate. Partea excizată
a fost umplută cu o pastă de culoare
albă (fig. 6/ 1 ). Folosirea exciziei la orna�
mentarea paharelor constituie deocam�
dată un element rar pentru cultura
Boian din cîmpia munteană, ea fiind
cunoscută pînă acum, în afară de Bră,
iliţa, numai pe un fragment de pahar
descoperit în aşezarea de la Giuleşti,
Bucureşti 1. Tipsiile au o formă tron,
conică, cu peretii scunzi si
' usor înclinati
în afară. Asem�nea vase sînt lucrate c�t
grijă şi au de obicei pereţii lustruiţi.
Decorul este format din motive mean,
drice sau liniare incizate. Vasele de
dimensiuni mari, a căror formă nu am
putut�o defini din cauza stării prea
fragmentare, sînt lucrate dintr�o pastă
mai puţin bună şi sînt decorate prin
tehnica exciziei, cu motive meandrice, " Fig. 3 . Unelte de piatră şlefuită din nivelul
<< dinţi de lup >> sau << pătrăţele de şah >>.
Brăiliţa ! Ia .
Atît formele, cît şi decorul vaselor din
aşezarea Boian de la Brăiliţa dovedesc că purtătorii acestei culturi aveau legături
pe de o parte cu contemporanii lor din cîmpia munteană, iar pe de alta cu cei din
regiunea de dealuri din Muntenia şi ·Moldova.
-

*

Pentru clarificarea unor probleme legate de cultura Gumelniţa, mai ales de
ordin stratigrafic, în 1 956 a fost extinsă săpătura spre nord, c-ătre vadul Catagaţei.
Ca să putem obţine cît mai multe profile, am trasat două şanţuri (unul de 20 X 2
şi unul de 1 8 X 2 m), orientate est,vest, între ele rămînînd o suprafaţă de 1 ,50-2 m ,
1 Nepublicat, informaţie dată d e E. Comşa.
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care a fost săpată. Începînd de sus în jos, situaţia stratigrafică se prezintă în felul
următor : primul strat, gros de 0, 15-0,20 m, formează solul vegetal actual, după
care urmează stratul de cultură gumelniţean, gros de 2 m. Acesta este împărţit în
două nivele : Brăiliţa II, care la rîndul său se împarte în alte două subnivele (Brăiliţa
I lb şi I la), sub care se află nivelul Brăiliţa I. Fiecare nivel are la bază resturi de
locuinţă. Nivelul L, gros de 0,20-0,55 m, suprapune un strat subţire de cenuşă,
gros de 2 - 3 cm, care se con�
tinuă pe tot întinsul aşezării ;
acest strat a fost sezisat încă de
la primele săpături, dar nu aveam
certitudinea dacă reprezintă un
nivel de locuire, măcar sporadic,
sau dacă provine de la arderea
vegetaţiei, pe care primii gumel,
niteni instalati
' aici au incen,
di� t,o pentru curăţirea terenu�
lui. Săpăturile din acest an au
3
2
confirmat ultima ipoteză. Nive,
lul Brăiliţa I apare clar în toate
profilele şi se detaşează precis
de subnivelul I la, baza fiindu,i
marcată de podina locuinţei,
groasă de 0,02-0,05 m, pe care
zace o masă de chirpici arsă
puternic. Partea superioară este
delimitat� de p�dina locuinţei
subnivelului Ila. In afară de can�
titatea mare de cenusă ames�
tecată cu valve de sc � ici, oase
de animale şi de peşti, s'au mai
găsit lame de silex, o dăltiţă de
piatră şi un obiect lucrat din,
tr,un colţ de mistreţ, folosit
probabil ca suveică (fig. 4/5 ).
Materialul ceramic este aproape
în întregime fragmentar, dar
Hg. 4 . - 1 , unealtă din corn de cerb : 2, 4 . unelte de piatră ştesuficient de concludent. El ce ,
fuită ; 3 , unealtă de silex şi 6, vas de lut, toate din nivelul Brărespunde În parte CU subnivelul
iliţa I la ; 5, colţ de mistreţ, perforat, din nivelul Brăiliţa I .
Gumelnita I la de la Tangîru ,
.
excepţie făcînd unele materiale care se leagă de forme �ai vechi ale ceramicii
culturii Ariuşd. în nivelul I nu s'au descoperit deocamdată urme care să dove,
dească prezenţa aci a culturii Cucuteni A. Subnivelul Ila reprezintă perioada de
locuire cea mai îndelungată, mai răspîndită şi mai prosperă din aşezarea de la
Brăiliţa. Aici am găsit urmele unei locuinţe (notată nr. 2 ), în interiorul căreia
s,a descoperit un bogat şi variat material. În afară de o mare cantitate de cioburi ,
s'au găsit peste 20 de vase întregi, de forme şi dimensiuni diferite (fig. 1 ;
fig. 2/ 1 - 4,6 ; fig. 4/6 ; fig. 5/ 1-2 ; fig. 7/ 1a şi b ). Cele mai multe dintre ele sînt
asemănătoare cu unele materiale din aşezările de la Sultana \ Gumelniţa 2 ,
1 l . Andrieşescu, Les foui!les de Sultana, în Dacia,
1, 1 924, p. 5 1 - 5 7 .

2 V I . Dumitrescu, Fouil!es de Gumelniţa, î n Dacia,
II, 1 925, p. 2 9 - 103.
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1 , vas de lut şi 3, fragment ceramic de stil Cucureni A, descoperite în nivelul Brăili�a lla ;
2, vas din acelaşi nivel.
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Căscioarele 1, precum şi cu cele descoperite în stratul Gorgana III (Gumelniţa II), din
aşezarea de la Pietrele (Vlaşca) 2• De asemenea, s'au descoperit 18 lame de silex, rîşniţe
de piatră întregi şi fragmentare, dălţi, topoare plate şi perforate (fig. 3/1-6 ; fig. 4/2
şi 4 ). Cele mai multe topoare plate şi dăltiţe de piatră sînt lucrate dintr'o rocă de
culoare gălbuie, şlefuită foarte bine, de formă trapezoidală. Tot din categoria obiec,
telor de lut mai fac parte : un idol întreg (fig. 6/3), un cap de idol, o măsuţă,suport
cu orificiu central (fig. 7/3 ), suporturi de diferite tipuri (fig. 7/4 ), o pintaderă
(fig. 6/2) şi cinci amulete cu cîte două găuri pe margine. Inventarul obiectelor de
- - -t 
I

1

1

1

1

a

1
1

��--J-

�
·

��

Fig. 6. � 1 , fragment de vas din stratul Boian lb ; 2 , pintaderă de lut ; 3, idol de lut, am bele din nivelul
Brăiliţa !la.

os este format din sule întregi şi fragmentare, precum şi un topor,ciocan lucrat
din corn de cerb (fig. 4/ 1 ). În afară de toate aceste materiale s'au mai găsit, atît în
interiorul locuinţei nr. 2, cît şi în restul stratului, fragmente de vase pictate care
aparţin culturii Cucuteni A. Demnă de remarcat este descoperirea chiar în interiorul
locuinţei, lîngă un grup de vase gumelniţene, a unui vas cucutenian pictat cu trei
culori : fond alb, din care s'au rezervat cu ajutorul culorii roşii motive spiralo,mean,
drice. Benzile albe sînt încadrate de linii negre (fig. 5/1-1a). La baza nivelului
Ila s,a găsit un vas cu picior, cu corpul înalt de formă tronconică (fig. 5/2). Forma
acestui vas are analogii cu unele vase specifice aspectului cucutenian de la Ariuşd 3•
Întreg inventarul gumelniţean Ila corespunde din punct de vedere cronologic
cu nivelul Gumelniţa A 2 de la Vidra 4 şi Gumelniţa I I (b şi c) de la Tangîru 5•
Subnivelul Ilb este documentat şi prin urme de locuinţă. Culoarea brună şi aspectul
măzăros al pămîntului îl deosebeşte de celelalte subnivele. Ceramica este lucrată
mai neglijent, dintr'o pastă de calitate inferioară şi cu forme mai evoluate. După
cum indică şi grosimea depunerilor arheologice, locuirea este de mai scurtă durată
şi se întindea pe o suprafaţă mai restrînsă. Ceramica subnivelului Brăiliţa Ilb
este similară cu aceea din faza Gumelniţa B2 de la Vidra, care corespunde fazei
Gumelniţa III de la Tangîru. Odată cu sfîrşitul acestei faze, viaţa aşezării neolitice
de la Brăiliţa încetează, locul ei fiind luat mai tîrziu de populaţiile mormintelor
cu ocru, venite din răsărit, care n'au lăsat alte urme aici decît mormintele lor.
*

1 Gh. Ştefan, Les fouilles de Căscioarele, in Dacia, II,
p. 1 3 8 � 1 97 .
2 D. Be rc i u , Cercetă1·i arheologi c e î n r e g . Bucureşti
in Materiale II, p . 4 93 � 5o2.
3 P. Laszlo, Les types des vases peintes d' A1iuşd

in Dacia, l, p . 1 5 , pl. VI, 3 .
� D. Rosetti, Săpăturil e d e l a Vidra, Bucureşti, 1 93 4 .
" D. Berciu, Raport prelimi nar asupra săpăturilor
de la Tangiru, v . mai· sus, p. 1 43 şi BMJV, I,
1 93 5 , p. 2 9 şi urm.
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Morminte cu ocru. Cele 26 de morminte descoperite la Brăiliţa în 1 95 5-1 956
au îmbogăţit cunoştinţele noastre în studiul problemei mormintelor cu ocru.
Majoritatea scheletelor erau aşezate în poziţia chircită, cu orientări şi la adîncimi
diferite. Unele erau suprapuse {M. 1 7-20), cel mai vechi fiind socotit, în 1 955 ,
mormîntul 20. În 1 956, am controlat din nou caseta în care găsisem cele patru
morminte. La aproximativ 1 5-20 cm mai jos, deci sub M. 20, au mai apărut o
parte din oasele unui schelet de copil, aproape complet distrus, şi care nu poseda
nici un obiect de inventar. Întrucît acesta {M. 2 1 ) era sub mormîntul 20, este cel
mai vechi. Mormîntul 22 a fost găsit în şanţul 3, probabil în afara movilei funerare.
La o distanţă de 40-50 m spre vest de caseta cu cele cinci morminte supra,
puse, deci în afara movilei, s,a găsit un schelet de adult aşezat în poziţia chircită ;
inventarul acestui mormînt constă dintr,un vas de lut, lucrat cu mîna, mai negli .
jent. Pasta are culoarea cenuşie,brună, iar forma vasului este tronconică, cu gura
largă în formă de pîlnie (fig. 2/5). Acest mormînt l,am notat cu M. 23. Pe aceeaşi
linie cu acesta, la aproximativ 5 m spre sud,est, în malul de nord al şanţului 4,
s,a găsit al 24 lea mormînt, care conţinea un schelet de adult, chircit, orientat
nord,est..sud,vest. În dreptul craniului avea un vas de lut de culoare ciocolatie,
lucrat dintr'o pastă bună şi cu profilul în formă de S. Partea inferioară are forma
globulară, gîtul înalt şi marginea trasă în afară, iar gura uşor oblică. Toarta este
în bandă şi se înalţă puţin deasupra gurii. Ornamentul este format dintr,un şir
de impresiuni dreptunghiulare, dispuse orizontal pe linia de trecere de la gît la
pîntece (fig. 7/2 ) Din punct de vedere al formei şi ornamentă_rii, acest vas este
mai vechi decît askosul descoperit în 1 955 în mormîntul 18. In afară de aceste
morminte, în S. 3-4 s'au mai găsit cîteva resturi de oase omeneşti, care indică
existenţa a încă două morminte : M . 25-26. Ţinînd seama pe deoparte că unele
morminte erau suprapuse (M. 1 7-2 1 ), iar pe de alta de inventar, putem postula
deocamdată existenţa a trei valuri de pătrundere a populaţiilor mormintelor cu
ocru pe teritoriul ţării noastre. Primul val pătrunde în Moldova de sud şi Muntenia,
la sfîrşitul eneoliticului, în faza Cucuteni D - Gumelniţa D {IV). Acest fapt îl
dovedeşte vasul din mormîntul 23 (fig. 2/5), care este caracteristic pentru faza de
sfîrşit a culturii Gumelniţa Gumelniţa D (IV). Fragmente de vase asemănătoare
s'au descoperit şi în săpăturile din 1 955, pe care le,am prezentat în primul raport,
ca fiind de o factură mai nouă (Gumelniţa IV), şi care au aparţinut tot unor mor,
minte distruse. Mormîntul 23 este probabil contemporan cu 1-1 . 2 1 . Acestea
corespund în timp cu mormîntul cu ocru de la Casimcea 1, cu stratul Gumelniţa
D (IV), Sălcuţa IV şi sînt probabil ceva mai noi, sau chiar contemporane cu cele
din Moldova (Holboca, Glăvăneşti,Vechi) 2• Pătrunderea primului val de populaţie
cu morminte cu ocru în mediu gumelniţian se pare că s,a făcut pe cale paşnică
şi în număr nu prea mare, care a fost uşor asimilat de populaţia locală. Vladimir
Dumitrescu, discutînd problema sceptrelor de piatră din ţara noastră, printre
care şi exemplarul din mormîntul cu ocru de la Casimcea, aici amintit, este de
părere că ele datează dintr'o epocă anterioară aceleia a culturii Usatovo 3, pe
cînd D. Berciu le atribuie perioadei Cucuteni D (Gorodsk,Usatovo) - Gumelniţa
IV - Sălcuţa IV 4• M . Petrescu,Dîmboviţa încă din 1 950 nu excludea posibili,
tatea de a găsi în viitor legătura dintre Gumelniţa D (IV) şi mormintele cu ocru 5•
Posibilitatea de a se confirma această ipoteză credem că s,a ivit şi se va întări pe
..

.

=

1 D. Popescu, La tombe â ocre de Casimcea, în
Dacia, Vll - VIII, p. 8 1 - 91 .
1 Şantierul Valea ]ijiei, SCIV, 1 95 2 , p . 73 ş i urm.
9 Vl.
Dumitrescu, SCIV,
VI,
3 - 4,
1 95 5 ,
p. 92 5 - 934.

' D. Berciu, SCIV, V, 3 - 4, 1 954, p. 5 3 9 - 546.
M . Petrescu-Dîmboviţa, Date noi asupra inmor·
mîntărilor cu ocru din Moldova, în SCIV, Il, 1 950,
p. 1 22.
6
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măsură ce numărul descoperirilor va creşte. Mormintele 2 1 şi 23 se pare că sînt
puţin mai vechi decît M . 20, care este contemporan cu stratul Usatovo de la Folteşti
şi mai vechi decît mormintele cu ocru de la Stoicani 1 • În perioada de trecere de
la neolitic la bronz are loc venirea celui de al doilea val. Acest val aduce forme
ceramice noi, decorate cu şnurul. În M . 8 s�a găsit un vas cu asemenea decor, care
din punct de vedere al formei este post usatovian (vezi raportul nostru din 1 955
în lvlateriale, III). Existenţa înmormîntărilor cu ocru o avem documentată la Brăiliţa
şi la începutul epocei bronzului. Vasul din M. 24 (fig. 7/2) atît ca formă, cît şi
ca pastă, indică deja trecerea spre o epocă nouă. Corespunde în timp, probabil,
cu începuturile culturii Glina III. Acest mormînt este contemporan cu mormintele
de la Stoicani, care reprezintă cel de al treilea val. De asemenea askos�ul descoperit
în M. 18 întăreşte concluzia că acest ultim val vine la începutul epocii de bronz.
Vasul askos indică o influenţă sudică, care se exercită în această vreme paralel cu
cea răsăriteană.
N. HARŢUCHI

APXEOJIOnfqECKME PACKOTIKM B EP3MJIMUE
KPATKOE CO.UEP)KAH.HE

B 1 956 r. 6LmH npo,nomKeHbi KOHTpOJILHbie pacKonKH B Ep3HJIHQe . Ha 3TOT pa3 y,naJIOCb
ycraHOBHTb HaJIH<me enoH, HacbiiQeHHoro KYJILTypoii EoHH I b . B ,npyroM nyHKTe onpe,nenHJIH crpa
Tnrpa<flmo KYJILTypbi ryMeJibHHQa, a HMeHHO, 'ITO cyiQeCTBYeT ropH30HT Ep3HJIHQa I , COOTBeTCTBy
IOIQHH cy6nepno,ny ryMeJibHHQa I I B TaHrbipy (nccne,noBaHHH 1 956 r.), a Ta!OKe ropH30HT Ep3H
JIHQa I I , no,npa3,neJIHIOIQHHCH Ha ,nsa no,nropH30HTa : II a H II b . Tio,nropH30HT II a cooTBeTCTBYeT
cy6nepHOAaM ryMeJibHHQa II b H II c B TaHrbipy (coOTBeTCTBeHHO ryMeJibHHQa A 2 B Bn,npe) .
B 3TOM ropH30HTe Haii,neHo MHoro <flparMeHTOB H cocy,noB CTHJIH KyKyTeHH A (pnc. 5, 1 H 3). Tio.n
ropH30HT Ep3HJIHQa II b co,nep>«HT KepaMHtieCKHH MaTepnaJI, cxo,nHLIH c MaTepnanoM nepno,na
ryMeJibHHHQa III.
Enaro,napH pacKom<aM 1956 r . KOJIHtiecrso BCKpbiTbiX norpe6eHHH c KpacHoii oxpoii ,nocrn
rno 26. MHTepeCHO HaCJIOeHHe llHTH norpe6eHHH (M 1 7-2 1), OHO CBH,neTeJibCTBYeT H 06 HX nocne
AOBaTeJILHOCTH BO speMeHH. AsTop nonaraeT, tiTO Haxo,nKH B Ep3HJIHQe MOrYT o6ocHOBaTb TpH
nocne,nosaTenbHbiX npOHHKHOBeHHH nacrywecKoro KO'IeBoro Hacenemm Ha Janan H3 cesepo
noHTHHCKHX creneii.
OB"bHCHEH.HE P.HCYHKOB

PHC. 1 . - Cocy,�:� THIIa ryMeJJbHifl.la, H8H,tleHHbiH B ropH30HTe Bp3HJlHQa IIa.
Puc. 2. - 1 -4 H 6, cocy,t�bl H3 »<unuwa N2 2 (ropu30HT Bp3HJJHQa Ila); 5 , cocy,�:� H3 norpe6eHHH 23.
Puc. 3 . - IliJilf<PoaaHHbie KaMeHHble opy,t�HH H3 ropu30HTa Bp3HJllfla
l IIa.
Puc. 4. - 1 , opy,�:�ue H3 oneH&ero pora; 2, 4, wnu<t>oaaHHbie KaMeHHbie opy.z:tW� ; 3, KpeMHeaoe opy,�:�ue
H 6, rJJHHHHbiH cocy,�:� (ace ope,l:IMeTbi Haii,�:�eHbi a ropu3oHTe Bp3WIHQa II a) ; 5, opocaepneHHbiH KJJbiK AHKoro
Ka6aua H3 ropH30HTa Bp3HJ1HI.Ia 1 .
Puc. 5 . - 1 , rnHHHHblii cocy,�:� H 3 , q,parMeHT KepaMHKH CTHJIJI KyKyTeHH A, HaiiAeHHble B ropH30HTe
Bp3WIHQa IIa; 2, cocy,�:� H3 Toro >Ke ropH30HTa.
Puc. 6. - 1 , o6noMoK cocy,�:�a H3 enoH BoHH 1 b; 2, rJllfHHHaH IIHHTa,tlepa; 3, rJIIfHIIHbiH HAOJJ (o6a npe,t�MeTa
Haii,t�eHbi B ropH30HTe Bp3WIHQa II a) .
Puc. 7 . - Ia - b, cocy,�:� H 3-4, ,�:�ee rmmHHbie IIOACTaBKH, Haii,�:�eHHbie B ropH30HTe Ep3HJJHQa II a; 2,
COCYA H3 IIOrpe6eHHH 24.
•

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE BR Ă ILIŢA
RESUME

On a continue en 1 956 les recherches de sauvetage de Brăiliţa. Cette fois-ci, la presence
d'une couche appartenant a la civilisation de Boian Ib a pu etre precisee. Sur un autre point
on a pu detenniner la stratigraphie de la civilisation de Gumelniţa : a savoir, qu'il y a un niveau
1 M. Petrescu Dîmbovi�, Cetăţuia de la Stoicani, in Materiale, p.
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Brăiliţa l qui correspond a la sous�periode Gumelniţa Il, de Tangîru (recherches de 1 956) ainsi
qu'un niveau Brăiliţa I l qui se divise en deux sous�niveaux : lla et Ilb. Le sous�niveau Ila cor�
respond aux sous�periodes Gumelniţa llb et llc de Tangîru (correspondant a Gumelniţa A 2
de Vidra). Dans ce niveau ont ete trouves plusieurs fragments et des vases du style Cucuteni
A (fig. 5 , 1 et 3). Le sous�niveau Brăiliţa Il renferme un materiei ceramique similaire a celui
de Gumelniţa lll.
Grâce aux fouilles entreprises en 1 956, le nombre de tombes a ocre rouge est arrive a 26.
Digne de mention est la superposition des 5 tombes (M. 1 7-2 1 ), car elle indique egalement
leur succession dans le temps. L'auteur estime que les decouvertes de Brăiliţa corroborent la
penetration de la population de pasteurs nomades des steppes du Nord de la mer Noire vers
l'Ouest, en trois vagues successives.
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. ! .
Vases du type Gumelniţa, decouverts dans le niveau de Brăiliţa Ila.
Fig. 2. - 1 - 4 et 6 , vases trouves dans l'habitation no 2 (niveau de Brăiliţa Ha) ; 5, vase trouve dans
la tombe n° 2 3 .
Fig. 3 . - Outils en pierre polie trouves dans l e nive11u de Brăiliţa Ila.
Fig. 4.
1 , outii en corne de cerf ; 2, 4, outils en pierre polie ; 3, outil en silex et 6 vases en terrc
cuite (tous trouves dans le niveatl de Brăiliţa I la) ; 5, defense de sanglier, perforee, du niveau de Brăiliţa 1.
Fig. 5. -- 1 , vase en tcrre cuite et 3, fragment ceramique du style Cucuteni A, decouverts dans le niveau
de Brăiliţa Ila ; 2, vase trouve dans le meme niveau.
Fig. 6. - 1 , fragment de vase de la couche Boian lb ; 2, pintadere en argile ; 3, ido le en argile, provenant
tous les deux du niveau de Brăiliţa Ila.
Fig. 7 .
1, a·b, vase et 3 - 4, deux supports en terre cuite, decouverts dans le niveau de Brăiliţa Ila ;
2, vase provenant de la tombe n° 24.
-

-

-
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RAPORT PRELIMINAR ASUPRA SONDAJELOR EXECUTATE
DE MUZEUL REGIONAL DIN SF. GHEORGHE ÎN ANUL 1 9 5 6 *

M

UZEUL

regional din Sf. Gheorghe (Reg. Aut. Maghiară), în colaborare cu
muzeele raionale din Cristurul Secuiesc, Miercurea Ciuc şi Odorhei,
conform planului stabilit pentru anul 1956 şi a aprobării date de Aca�
demia R.P.R. , a făcut sondaje şi recunoaşteri pe teren în mai multe locuri în Regiunea
Autonomă Maghiară, urmărind probleme legate de epoca bronzului şi de epoca
prefeudală.
Sondajele au fost executate în următoarele locuri :
1.

DOBOŞENI (r. Odorhei)

În toamna anului 1 955, pe locul numit << Borvizoldal�Hegyfarka 1>, în cariera
de nisip au fost descoperite gropi conţinînd urme de înmormîntări cu schelete
în poziţie chircită 1 • Din cauza anotimpului înaintat nu s�au putut efectua săpături
sistematice şi observaţiile au fost făcute numai parţial şi insuficient, iar problemele
puse au rămas deschise. Săpăturile din anul 1 956 au avut drept scop cercetarea
următoarelor probleme : 1 . Identificarea în acel loc a unei aşezări aparţinînd
culturii Ariuşd. 2. Fazele acestei culturi, cu referire mai ales asupra celei Gorodsk�
Usatovo, şi 3 . Cercetarea complexului funerar descoperit în gropi. Lucrările au
durat de la 10 la 1 3 septembrie 1 956.
În partea nordică a acestui bot de deal a fost executat un şanţ lung de 15 m
şi lat de 1 m, iar un alt şanţ lung de 49 m şi lat de 1 m în direcţia est�vest a
secţionat toată suprafaţa dealului. Succesiunea stratigrafică a şanţului e următoarea :
deasupra pămîntului viu este un strat de prundiş aluvial gros de 40 cm, acestuia
îi urmează un strat de cultură gros de 30-40 cm, peste care se află humusul actual
cu o grosime de aproximativ 25 cm. În stratul de cultură au fost găsite fragmente
ceramice, aparţinînd culturii Ariuşd.
Pentru a rezolva problema gropilor pe panta estică a dealului a fost dezvelită
o suprafaţă de 5 X 30 rn, în care au fost descoperite cinci gropi. În umplutura
gropilor au fost decoperite fragmente cerarnice de tip Ariuşd. Morminte n'au
fost găsite.
Pe panta estică a dealului, la o adîncime de 27 crn, sub humusul actual,
pe stratul de prundiş au fost descoperite resturi ale unor cuptoare de topit minereuri
de fier. Cuptoarele au avut forme circulare şi au fost săpate în panta dealului.
Diametru! fundului plat al cuptoarelor a fost de 80-90 cm, iar înălţimea lor de
La săpături au participat : Z. Szekely (responsabil),
G. Ferenczi, D. Kovacs, St. Molnar, şi A. Zrinyi.
1 Z. Szekely, Cercetările şi săpăturile d e sal t•are
•

executate de M uteul region:zl din Sf. G heorghe in
(mttl 1 95 5 . în Materiale, I I I , p. 1 4 9,
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Pl. I.
1 , Epresteto - Sf. Gheorghe. Aşezarea prefeudală ; 2 , Epresteto, gropi prefeudale ; 3, Păuleni,
Vardomb ; 4 , Leliceni « Tilolmas teto » ; 5 - 6, cuptor de ars oale din aşezarea prefeudală de la Epresteto Sf. Gheorghe ; 7, complex de locuinţă din sec. IV e.n. ; 8, cuptor de redus minereul de fier de la Doboşeni.
-
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circa 60-100 cm. Pe partea estică, la 27 cm de fundul ambelor cuptoare, a fost
găsită cîte o placă de lut ars în formă de disc tăiat drept la o margine (pl. 1/8 ;
pl. VI/7 ). Prin acest disc a fost introdusă o ţeavă de suflat, care avea rolul unor
foaie. Înaintea acestor discuri şi în interiorul cuptoarelor a fost găsită zgură de
fier, fragmente de vase şi o piatră de pisat (pl. VI/ 1-6). În apropierea cuptoarelor,
în partea vestică, au fost descoperite grămezi de pietre de var, var şi cărbune.
Pentru datarea cronologică a acestor cuptoare servesc fragmentele de vase
găsite în jurul cuptoarelor. Fragmentele de vase cu buza răsfrîntă în afară aparţin
unor vase cu picior, aşa,numite << fructiere >>, cunoscute din resturile culturii
materiale a dacilor. Un loc de �şezare a dacilor a fost în partea nordică a satului,
în punctul numit << Garatfarka >>, de unde Roska publică un vas dacic, datat de
el greşit în prima epocă a fierului 1• Procedeul de topire folosit de meşteşugarii
daci corespunde procedeului observat de Miske 2 şi de Benda 3 la aşezarea de la
Velemszentvid din prima epocă a fierului.
În concluzie se poate spune că la Doboşeni a existat o aşezare aparţinînd
culturii de tip Ariuşd, în care apar elemente decorative cunoscute din cultura
Cucuteni B şi Gorodsk,Usatovo. În privinţa înmormîntărilor descoperite în
gropi în anul 1 955, săpătura din 1 956 n,a adus rezultate care să rezolve definitiv
problema. Dar obiectele descoperite în gropi aparţin toate culturii materiale de
tip Ariuşd ; prin urmare trebuie să admitem că şi înmormîntările aparţin tot
acestei epoci. Iar descoperirea celor două cuptoare de topit minereuri de fier
arată dezvoltarea meşteşugului prelucrării fierului la daci într'o epocă destul de
timpurie.
2.

PORUMBENII MICI (r. Cristur)

În valea Tîrnavei Mari, pe malul stîng al rîului, la sud,vest de comuna
Porumbenii Mici se ridică un masiv muntos izolat, numit << Galathteto >> sau
<< Omalasteto >>, înalt de 746 m. E un platou lunguieţ, care se întinde în direcţia
nord,vest şi sud,vest (pl. 1 1/ 1 ).
B. Orban 4 a fost primul care a făcut menţiune despre resturile unei cetăţi
din epoca feudală aflate pe culmea acestui munte. St. Molnar, directorul muzeului
din Cristurul Secuiesc, fiind sezisat că pe acest loc au fost găsite fragmente de
vase, a executat în anul 1 954 un sondaj de verificare. În şanţul tras de Molnar
au fost descoperite rămăşiţele culturii Wietenberg din epoca bronzului şi un denar
de argint roman de la împăratul Vespasian.
În urma acestei descoperiri, direcţiunea Muzeului raional din Cristurul
Secuiesc, în colaborare cu Muzeul regional din Sf. Gheorghe, a trecut în planul
pe 1 956 efectuarea unui sondaj , avînd 'drept scop dezvelirea aşezării aparţinînd
culturii Wietenberg şi clarificarea problemei monedei romane imperiale aflate pe
acest loc, presupunînd existenţa unei depuneri căreia să,i aparţină moneda. Lucră,
riie de săpături au durat de la 8 la 1 9 iulie 1 956.
Laturile platoului lungueţ sînt abrupte la sud,vest, nord,vest şi nord,est,
iar capătul lui estic e tăiat cu un şanţ adînc de restul platoului, formînd astfel un
teren aparte, ca un fel de avanpost al aşezării .
1 M. Roska, A Stekelyfiild oskora. Emlekkănyv
a Stekely N. Mttteum 50 eves jubileumdra, 1 929,
fig. 74.
2

C. Miske, A tiirtenelemelotti idok femkohastata,

în Term. Tud. Kiizliiny, 60, 1 928, p. 863 - 864.
3 L. Benda, A nyugatmagyarorstdgi oskori banydstat
es kohdstat, în Acta Savariensia,
4, 1 932.
4 B. Orban, A Szekelyfiild leircisa, 1, 1 868, p . 27 - 28.
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Pl. I L - 1 , Cetatea Galath din valea Tîrnavei ; 2, urme de locuinţă de tip Wietenberg ; 3 , complex de locuinţă,
cultura Wietenberg ; 4, morminte de incineraţie ; 5, suprafaţa de pietre folosită pentru arderea cadavrelor ;
6, morminte de incineraţie şi su prafaţa de pietre.
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P. III. - Planul săpăturilor de la Porumbenii lv1
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IV. - Păulwi, Dealul Cetiitii (Vardomb). Săpăturile din 1 956.
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Sondajul a constat din patru şanţuri şi din mai multe casete (pl. III). Primul
şanţ, lung de 10 m, lat de 2 m., adînc de 60 cm cu direcţia nord�sud. Capătul
nord�vestic al platoului a fost secţionat cu un şanţ (SC) lat de 1 m, lung de 38 m,
cu direcţia NE-SV. Şanţul adînc, care a tăiat în direcţia nord�est şi sud�vest
întregul platou, a fost secţionat cu un şanţ (SD) lat de 1 m, lung de 46 m, cu
direcţia est�vest. S�a constatat că afară de şanţul exterior mai există şi un şanţ interior
de apărare mai puţin adînc. Şanţul D prezintă următoarea succesiune stratigrafică :
sub stratul de pămînt vegetal, gros de 30 cm, a fost pămîntul viu, lut galben. În
şanţul interior de apărare, sub stratul de pămînt vegetal se află un strat de cultură
amestecat cu fragmente ceramice prefeudale. Grosimea acestui strat e de 80 cm.
În şanţul exterior de apărare, sub stratul de pămînt vegetal, a fost un strat negru
cu material din epoca feudală. Acestui strat îi urmează un strat de pămînt brun ,
dedesul:tul căruia era pămîntul viu. Şantul D a fost lărgit în directia sud cu o casetă
(CD4) de 3 X S m . În această casetă, în straturile de pămînt neg;u şi brun , au fost
găsite, la o adîncime de 10C- 1 30 cm, morminte de incineraţie cu vase din epoca
prefeudală. Tot în caseta D4, în partea ei vestică, a fost descoperită o construcţie
cu pietre şi chirpici, de formă ovală, cu diametrul lung de 140 cm (pl. II/5). Această
construcţie aşezată în panta şanţului de apărare a fost făcută din pietre de rîu ; pe
suprafaţa ei a fost găsită lutuială arsă. În jurul acestei construcţii au fost găsite
morminte de ir:cineraţie cu vase (pl. II/6). Prin urmare e clar că această cor strucţie
a servit drept rug în care au fost arse cadavrele.
La capătul vestic al şanţului D a fost dezvelită o porţiune din suprafaţa
terenului în formă de 3 casete (CD 1 , CD2, CD3), cu dimensiuni 5 X 5 m şi 3 X 4 m.
În partea sudică a casetei D 1 a fost descoperit, la adîncimea de 30 cm, un complex
de locuinţă aparţinînd culturii Wietenberg (pl. II/3). În caseta D 2 au fost desco�
perite pînă la o adîncime de 40 cm fragmente de ceramică de tip Wietenberg,
a mestecate cu fragmente de vase din epoca prefeudală. În caseta D 3 au fost găsite
la o adîncime de 1 m urme de morminte de incineraţie cu vase din epoca prefeu�
dală (pl. Il/4 ).
Pe baza resturilor de cultură materială descoperite în cursul săpăturii s�a
putut constata că pe muntele << Galathteto l) au existat două aşezări omeneşti, aparţi�
nînd una culturii W ietenberg şi alta epocii feudale.
Primii locuitori aşezaţi pe acest platou au fost purtătorii culturii Wietenberg.
Ei au avut locuinţe de formă rotundă şi dreptunghiulară pe panta nord�estică a
platoului. Materialul scos din săpătura aparţinînd culturii Wietenberg constă
aproape exclusiv din fragmente ceramice. Unelte n�au fost găsite. Fragmentele
nu prezintă trăsături deosebite faţă de elementele caracteristice ale acestei culturi
cunoscute din alte aşezări pe teritoriul Transilvaniei. Motivele decorative ale eera�
mieei arată că unele (spiralele, benzile meandr'ice) au legătură cu cultura Ariuşd ,
iar originea multora (brîul alveolar, proeminenţele) trebuie căutată în cultura
epocii l:ronzului timpuriu (cultura Schneckenl:: erg) din sud�estul Transilvaniei 1 .
Urmele aşezării prefeudale descoperite în cursul săpăturii se prezintă sub
formă de fragmente ceramice şi morminte de incineraţie cu vase. Fragmentele
ceramice au fost descoperite în stratul de sub humusul actual, amestecate de multe
ori cu resturile culturii Wietenberg, şi sînt făcute cu mîna şi la roată (pl. VII/1-18).
Mormintele au conţinut oase omeneşti calcinate amestecate cu cărbune şi frag�
mente de vase. Afară de acestea, în unele morminte au fost puse şi oase de animale,
cîte un prisnel de lut şi un cuţit de fier (fig. 1/3-6 şi 8). Este limpede că ritul funerar
1 z. Szekely, Contri buţie !a cronologia epocii bron�u!ui în Transilvania, SCIV, VI, 3 - 4, 1 95 5 , p. 825.
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Pl. V I . -

Doboşeni. Obiectele aflate în cuptoarele de redus minereul de fier : 1 - 4, fragmente ceramice din
epoca Latime ; 5, zgură de fie r ; 6, pisălog ; 7, disc de lut.

1't

P l. VII.

- Fragmente ceramice de la

-

16•

Galathteto (epoca prefeudală).
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al purtătorilor culturii prefeudale de aici a fost cel al incineratiei. Cadavrele au
fost arse pe rug făcut din pietre ; după arderea lor, osemintele ; u fost adunate şi
îngropate împreună cu ofrandele.
Pentru datarea cronologică a aşezării şi a cimitirului prefeudal servesc
numai ceramica şi acele puţine obiecte găsite în săpătură. Pe baza materialului
descoperit, aşezarea şi cimitirul
de la << Galathteto >> trebuie situate
în raza purtătorilor culturii des,
coperite la Bandul de Cîmpie 1 şi
la Moreşti 2• Acest fapt este ară,
tat şi de tipul fortificat al aşezării
cu două şanţuri de apărare. Ca
datare, intervalul dintre secolele
VI şi VII e.n. este cel mai plau,
zibil. Alte urme care ar dovedi că
acest teren a fost locuit mai tîrziu,
afară de un pinten de fier (fig. 1/1),
datînd din sec. XIV-XV e.n.,
n,au fost descoperite în săpătură.
La sud,est de << Galathteto ;>
e locul numit Cetatea de pămînt
(Foldvar) ; aici n,a fost găsită însă
3
nici o urmă de aşezare.
3.

PORUMBENII MARI
( r. Cristur)

La est de comuna Porum,
benii Mari, între Tîrnava Mare
şi pîrău! Vagas, se ridică un pro,
montoriu. Pe acest teren au fost
găsite şi în trecut fragmente de
7
vase de culoare neagră. 3 Terenul
a fost cercetat şi totodată, sondat.
Pămîntul fiind proprietatea
6
gospodăriei colective Flamura Ro,
şie din comuna Porumbenii Mari
a fost arat cu tractorul ; şi la su,
4
prafaţă au apărut pete mari negre
conţinînd fragmente de vase ca, Fig. l. - 2 - 6, 8, obiecte din mormintele de incineraţie
nelate, bucăţi de chirpici, pietre prefeudale de la Galathteto 7, vîrf de săgeată 1 , pinten feudal.
şi oase, arătînd urme de locuinţe.
A fost trasat un şanţ lung de 10 m, lat de 2 m şi adînc de 60 cm, cu direcţia est,vest.
La capătul estic al şanţului a fost descoperit un complex de locuinţă dreptunghiu,
Iară cu dimeniunile de 3 X 2,5 m şi cu axa principală est,vest. În mijlocul comple,
xului era o vatră circulară făcută din lespezi de piatră, iar în jurul vetrei au fost
găsite fragmente de vase cu pereţii groşi de culoare neagră.Pe baza ceramicei desco,
perite s,a putut constata că aşezarea aparţine unei culturi din prima epocă a fierului.
;

A mezobandi dsatd ;ok, Dolg Cluj ,
p. 372 şi 387 - 389.
z K. Horedt, Şantierul arheologic Moreşti, SCIV,
VI, 3 - 4, 1 955, p. 677 - 678.
1 St. Kovacs,

1913,

;

3 M. Roska, Repertorium, 1 942, 1 92, 3 1 . Despre
rezultatele cercetărilor întreprinse de şantierul arheo·
logic Sf. Gheorghe-Breţcu în 1 950, vezi SCIV, Il,

1, 1 95 1 , p.
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4. LELICENI ( r . Ciuc)

La vest de comuna Leliceni se ridică un deal numit <<Kohegy>> şi <<Tilalmasteto>>.
Are cota 723. Dealul e situat între pîrăurile Kicsi şi Nagyret pataka. Pe culmea
dealului e un platou oval care se întinde de la nord spre sud. Laturile platoului
sînt abrupte spre est, vest şi
r
sud, iar spre nord un gît îl
leagă de restul masivului (pl. l/4 )
: �
Executîndu,se o mică cer,
..
cetare la faţa locului, s,a con,
statat că suprafaţa platoului e
secţionată de tranşe_e din timpul
�+
războiului trecut. In secţiunea
tranşeelor s'a văzut că stratul
de
cultură e destul de subţire,
1
de 30-40 cm, si în unele locuri
sub humus se v�dea roca nativă.
În tranşee, precum şi în supra,
feţele dezvelite, au fost găsite
sporadic fragmente ceramice,
asezarea
fiind distrusă.
'
Pe baza materialului ce,
ramic s'a putut constata că pe
acest loc a existat o aşezare
aparţinînd culturii Gorodsk,
Usatovo cu ceramica în şnur şi
o suprapunere din epoca Latene
tîrzie a dacilor (pl. VIII/ 1-4).
Deocamdată Leliceni este al doi,
lea punct cu resturi Gorodsk,
Usatovo cunoscut pe teritoriul
raionului Ciuc 1 .
.

1
1
1

..

�

5.

PĂULENI ( r . Ciuc)

Î n literatura de speciali,
tate << Dealului Cetăţii >> (Var,
Pl. V I I I .
Prîsnel de lut şi fragmente ce ram icc din aşezarea
domb) figurează ca O aşezare
de la Leliceni (cultura Gorc d3k-Usatovo ş i Lattme).
din epoca bronzului şi a Latene,
ului dacic 2 În colecţia Muzeului raional din Miercurea Ciuc au fost găsite
fragmente de vase pictate şi decor�te cu incizie, adunate de pe teritoriul Dealului
Cetăţii. Acest fapt a îndemnat direcţia Muzeului regional Sf. Gheorghe să între,
prindă un sondaj de verifi c are. Săpătura a fost executată între 25 august şi
2 septembrie 1 956.
Dealul Cetăţii e aşezat în apropierea comunei Şoimeni (Csikcsomortan),
pe teritoriul satului Păuleni, pe malul drept al pîrăului << Remete >>. Culmea dealului
e un platou oval, cu laturi abrupte spre nord, sud şi est (pl. 1/3). Pe marginea nord,
e s �ică a platoului sînt urmele unui val. Partea lui sud,vestică este separată printr,un
şanţ de restul terenului din care face parte acest ptomontoriu. Are cota 770.
'-

· --

•

1 Z. S:ek ly,

op. c i t , SCIV, V I,

3 - 4,

1 95 5 , p.

846.

2

M . Ro ska
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Acest deal se află într'o vale secundară a Oltului, avînd ieşirea spre bazinul
Ciucului de Jos.
Pe platou a fost executat un şanţ lung de 38 m, l at de 1-2 m, cu direcţia
nord,sud, cu care a fost secţionat platoul şi valul aflat pe marginea nordică a
dealului (pl. IV). Sub humusul gros de 10 cm a fost un strat de cultură de
culoare brună, care pînă la mijlocul platoului continea resturi din epoca bronzului.
Î ncepînd de la mijlocul platoului pînă la capătul şa�ţului, stratul de cultură conţinea
resturile culturii din epoca bronzului, amestecate cu cele provenite din cultura

\

9

Pl. I X . - Fragmente ceramice din aşezarea de la Păuleni( l

�-

2 , cultura Ariuşd ; ) · - 9, din epoca

bronzului).

Ariuşd. Î n secţiunea valului, sub stratul de cultură din epoca bronzului mai era
şi un strat de ardezie de culoare galbenă, urmat de un strat de pămînt de culoare
brună închis, sub care se afla un alt strat de ardezie de culoare galbenă. Sub acest
strat era un strat de cultură gros de 40 cm, de culoare neagră, aparţinînd culturii
Ariuşd, sub care se afla solul virgin, ardezie, din care e compus dealul. Stratul negru
al culturii Ariuşd a păstrat urme de pari, aparţinînd unui val de apărare prevăzut
cu un schelet de lemn, care a servit pentru întărirea lui. Perpendicular pe şanţul
I a fost executat un alt şanţ, cu direcţia est,vest, lung de 10 m, lat de 2 m şi
adînc de 60 cm. La capătul e �tic al platoului, terenul a fost secţionat cu un şanţ
lung de 2 2 m şi lat de 1 m. In partea estică a platoului a fost făcută o casetă de
3 X 3,5 m.
Materialul scos din săpătură arată că pe << Dealul Cetăţii >> au existat aşezări
din neolitic (aparţinînd culturii Ariuşd) şi din epoca bronzului. Materialul ceramic
de tip Ariuşd arată o fază veche a acestor culturi (pl. IX/ 1-2). Pe baza materialu
lui ceramic provenit din depuneri noi (pl. IX/3-9) se poate constata că resturile
www.cimec.ro
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de cultură descoperite pe Dealul Cetăţii aparţin începutului epocii bronzului,
fiind găsite fragmente ceramice cu elemente de decor, care se află în forme mai
evoluate în epoca tîrzie a bronzului. Ornamentul de bandă spiralică e o tradiţie
moştenită din cultura Ariuşd. Un fragment de vas cu toartă arată o formă păstrată
din cultura Gorodsk�Usatovo�Schneckenberg (pl. IX/6). Unele fragmente de vase
au aspectul ceramicii Coţofeni. Fragmentele de vase decorate cu caneluri oblice
şi fragmentele de străchini cu patru colţuri trase din buză sînt caracteristice pentru
cultura Wietenberg. Fragmentele de strachină pe buza căreia e un buton şi vasele
cu pîntec bombat cu fund rotund şi cu torţile supraînălţate sînt caracteristice pentru
o fază mai tîrzie a epocii bronzului (pl. IX/7-9). Iar toarta avînd capătul de sus
în formă de melc (pl. IX/4) arată originea multor vase descoperite în mod sporadic
în valea Oltului, al căror loc în culturile epocii bronzului din Transilvania
a fost nesigur.
Materialul din epoca bronzului descoperit la Dealul Cetăţii arată legături
neîndoelnice cu cultura 1-ionteoru din Moldova ; prin urmare e o dovadă că
locuitorii Transilvaniei au avut relaţii strînse, în acest timp, cu purtătorii culturii
epocii bronzului din Moldova.
6. SF. GHEORGHE

Terasa care se întinde pe malul stîng al Oltului, lîngă gara oraşului
Sf. Gheorghe, e numită << Epresteto l) (pl. I/1). Acest teren a fost cunoscut chiar
din secolul trecut ca loc de aşezare din timpul comunei primitive 1. În anul 1955
a fost deschisă o carieră de nisip pe terenul aflat între şoseaua care duce spre Ozun
şi rîul Olt, în apropierea podului de fier. In secţiunea malului carierei de nisip
au fost observate cîteva gropi, care au conţinut vase întregi şi fragmente de vase
aparţinînd epocii prefeudale (pl. X/4-7). Pe baza acestor urme a fost întreprins
un sondaj între 30 iulie şi 10 august 1956.
Suprafaţa terenului era în mare parte acoperită cu gropi ; numai o porţiune
mică, lîngă gardul crescătoriei de porci a Trustului alimentar s,a păstrat neatinsă.
Acest teren a fost cercetat şi sondat cu şanţuri şi cu casete (pl. V).
Urmele de cultură au fost descoperite imediat sub stratul de humus vegetal
de culoare neagră, gros de 20 cm, în stratul de cultură gros de 30-40 cm. Î n
primul şanţ executat cu direcţia est�vest, a fost descoperită la o adîncime de 30 cm
o locuinţă dreptunghiulară de 3 X 2,5 m, cu axa principală est�vest (pl. I/7).
Această locuinţă a fost delimitată de urme de pari. Pe podea, formată dintr�un
strat de prundiş, au fost găsite multe fragmente de vase făcute cu mîna şi la roată.
Perpendicular pe acest şanţ a fost exec�tat cu direcţia nord�sud un alt şanţ, în care
a fost descoperită la o adîncime de 25 cm altă locuintă, a cărei întindere a fost
delimitată tot de urme de pari. La desfacerea podelei � �a văzut că locuinţa a fost
construită pe resturile unui cuptor de ars oale, care a servit drept groapă olarului
pentru un alt cuptor, săpat în pămînt în partea estică a locuinţei. Cuptorul desco,
perit a avut forma rotundă, cu două focare (pl. 1/7). Pe placa perforată au fost
descoperite i n situ vase făcute la roată (pl. 1/5 şi pl. X/3-8).
În caseta 5, făcută în partea nordică a terenului la marginea carierii de mstp,
la o adîncime de 25 cm a fost găsit un mormînt de inhumaţie în stare foarte
răvăşită. La bazinul scheletului au fost găsite fragmente de vase printre care era
un ac de bronz şi un prîsnel de lut fragmentar. Orientarea scheletului era est�vest.
1

M. Roska, RepertOTium, 1 942, 246, 52.

www.cimec.ro

11

SONDAJELE

EXECUTATE

DE

MUZEUL

R E G.

SF. C H F. O R C I J E

)N

1 !'56

24]

Lîngă peretele nordic al casetei, la o adîncime de 60-70 cm, a fost descoperit un
mormînt de incineratie cu vase. Fundul mormîntului era ars si avea o formă ovală.
În mormînt erau fragmente de vase de tradiţie romană de c�loare roşie, un frag,
ment de buză al unui vas cu decor în plasă lustruit şi un fund de vas făcut cu mîna
care a conţinut oase calcinate şi cărbuni. Lîngă fragmentul de vas lustruit era un

Pl. X. - Vase din aşezarea prefeudală de la Epresteto
Boian

;

2- 9, sec. IV e.n.).

-

Sf. Gheorghe ( 1 , cultura

ac de os, o mărgea de sticlă perforată, de culoare verde, şi un prîsnel de lut. Se
pare că cadavrul a fost ars, iar rămăşiţele au fost adunate şi aşezate împreună cu
ofrandele în mormînt.
În şanţul 2 a fost descoperit un cuţit de fier şi un denar de argint de la
împăratul Antoninus Pius (Coh. 2, 457).
Pentru datarea aşezării şi a mormintelor servesc, pe lîngă obiectele găsite
anterior, care se găsesc în colecţia muzeului din Sf. Gheorghe, obiectele furnizate
de săpătură, în primul rînd ceramica. Un fragment de vas de tip Boian arată că
pe acest teren a existat şi o aşezare neolitică de tip Boian. Acest fapt e dovedit
şi de o cupă găsită mai înainte tot pe acest loc. Cupa e decorată cu pliseuri şi cu
linii paralele incizate şi crestate cu linia.
1 6 - c.

722
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Ceramica prefeudală constă din vase făcute cu mîna sau la roată. Sînt decorate
cu brîul alveolar, cu linii ondulate, cu proeminenţe (pl. X/2), iar unele dintre
acestea, făcute la roată şi avînd culoarea neagră, sînt lustruite. Au fost descoperite
multe fragmente de vase aşa,zise << Krausengefasse >>, decorate cu linii în val.
Formele vaselor sînt foarte variate : străchini, cupe, căni şi borcane (pl. X/2-9).
Unele vase arată o tradiţie romană,provincială ; în majoritate însă ele sînt
caracteristice pentru produsele olăriei popoarelor în migraţie din epoca prefeudală,
cunoscute din cimitirul de la Sîntana de Mureş.
Ritul de înmormîntare al inhumatiei e cunoscut tot din cimitirul de la Sîntana
de Mureş 1. Ritul de incineraţie cu v�se, cu mărgea de sticlă, cu acul de os, arată
o traditie romană, pe care au luat,o aceste popoare de la locuitorii Daciei.
P� baza materialului descoperit în săpătură, se poate afirma că la << Eprestet6 >>
a fost o aşezare a purtătorilor culturii de tip Cerneahov,Sîntana de Mureş, care
s'au stabilit în acest colţ al Transilvaniei după încetarea stăpînirii romane, fapt
ce s,a putut petrece în această parte a provinciei pe la mijlocul sec III e. n.

I E

RECUNOAŞTERI PE TEREN

1 . S MON ŞTI (r. Cristur).
Î n grădina lui St. Benedek, pe malul stîng al pîrăului Bethlen, se află o
aşezare de la sfîrşitul neoliticului.
2. NicOLENI (r. Cristur).
Pe teritoriul satului Nicoleni, spre Medişor, în urma arării locului cu trac,
torul au fost scoase la suprafaţă multe fragmente de vase, care arată existenţa
unei aşezări aparţinînd culturii Wietenberg. Fragmentele de vase sînt decorate
cu alveole, cu benzi meandrice şi cu brîu alveolar.
3.
(r. Cristur).
În partea de sus a satului se găsesc urme de
aşezare cu fragmente de vase care aparţin epocii
bronzului.
4.
(r. Cristur).
�
Pe locul numit << Ist6ktet6 >> a fost descoperit
t
un altar votiv roman, consacrat zeului Liber de
1
P. Divicus ltalicus, prefectul cohortei a JV,a hispa,
1
nilor. Numele prefectului este cunoscut dintr'o
1
inscripţie aflătoare la Mihăileni (Szekelyszentmi,
1
haly) (CIL, III, 6257). Acest momument ne per
.L
mite să presupunem pe acest loc existenţa unei
Fig. 2. - Jigodin, figurină din cultura
vile rustic:e romane în apropierea castrului roman
Wietenberg.
de la Inlăceni.
5. S îN EOR IU DE PĂDURE (r. Sîngeorgiu de Pădure).
Pe terenul tribunalului au fost descoperite multe fragmente de vase apar,
ţinînd primei epoci a :fierului, epocii romane şi epocii feudale.
6. 0DORHEI (r. Odorhei).
Cercetînd suprafaţa terenului << Budvar >> au fost descoperite multe fragmente
de vase. Buza groasă a unui vas e pictată cu dungi de culoare brună închisă, iar
în interior, pe fondul brun mai deschis, cu alb. Acest fragment arată existenţa
unei aşezări aparţinînd culturii ceramicii pictate. Celelalte fragmente de vase

RuGĂNEŞTI
INLĂCENI

'Q

G G

1 St. Kovacs, A Marosszentannai nepvăndorlaskor temeto, Dolg,Cluj ,
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decorate cu caneluri, cu benzi meandrice, cu haşuri, cu împunsături în formă de
triunghi, aparţin unei aşezări de tip Wietenberg.
7. MARTINUS (r. Odorhei).
În grădina învăţătorului E. Gall, în mijlocul satului, au fost descoperite
mai multe fragmente de vase prevăzute cu torţi cu butoni, care indică aci existenţa
unei aşezări de tip Noua.
8. MIERCUREA Cmc - ]IGODIN (r . Ciuc).
Pe malul drept al Oltului, pe terasa numită << Gatvege >) e o carieră de
nisip, unde au fost descoperite fragmente de vase aparţinînd culturii Wietenberg
şi Noua. E de semnalat un fragment de strachină cu colţul tras din buză, care
reprezintă o figură de cerb (fig. 2).
9. Cmc SîNGEORGIU (r. Ciuc).
- r--- - 1

_

_

_

_

_

5

_

'

_

_

_

_

_

_

_

_

_ _

j

1
1
-�-

Pl. X I .

-

1
1
- - - ·" . .

Fragmente

ceramice

din aşezarea de la Ciuc-Sîngiorgiu.

În mijlocul satului e o terasă situată între două pîrăuri, << Martonos >)
şi << Fisak >>. Din malul drept al acestei terase, Kovacs Dionisie a adunat frag�
mente de vase care aparţin culturii Boian, faza Giuleşti (pl . XI/1-4 şi 6)
şi culturii Ariuşd, faza mai veche (pl. XI/5).
În concluzie, se poate constata că cercetările executate în anul 1 956 în
acest colţ al Transilvaniei au adus noi rezultate pentru cunoaşterea trecutului
îndepărtat al acestei regiuni.
Z. SZE KELY
16'
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ITPE.UBAPHTEJihHhiH OTqET O 3AJIO)I(EHHhiX OBJIACTHhiM MY3EEM
B C<l>hiHTY-rEOPrE IIIYP<l>AX B 1 956 rO.UY

KPATKOE CO.LJ:EP)I(AHHE

06nacmoii My3eii B CclJhiHTy-reopre B coTpy�HHqecrse c �pyrHMH My3eHMH BeHrepcKoii
aBTOHOMHOH 063IaCTH IIpOH3BeJI rnypclJOBaHife H IIOBepXHOCTHbie HCCJie�OBaHHH B HeCKOJihKHX
IIYHKTaX o6JiaCTH . lllypclJbl 6biJIH 3aJIO)J(eHbl B CJie�yiOLQHX 06JiaCTHX :
,ao6ozumu . B Mecre BopBH30JI�an-XerHclJapKa 6biJIH BCKphiThi ocraTKH noceneHHH THna
ApHylll� c HeKoTopbiMH :meMeHTaMH THna Ky«yTeHH B H ropo�cKo-ycaTOBCKOH KYJibTYPhi . Ha
BOCTOqHOM CKJIOHe 3TOI'O XOJIMa 6hiJIH paCKOIIaHbl OCTaTKH �BYX neqeu �H o6pa60TKH llieJie3HOH
py�hi . fleqlf socxo�HT K �aKHHCKOH 3noxe.
llopy.M6euu Muttu . lllypclJosaHHe Ha ropHOM MaCCHBe ranaTTeTO cnoco6CTBOBaJIO BhiHCHe
HHIO HeKOTOpbiX BOIIpOCOB B CBH3H C MeCTHhiM apxeOJIOrlfqecKHM. KOMIIJieKCOM . PeqJ> H�eT 06 OKpy
llieHHOM OBparaMH IIJIOCKOropbH, Ha KOTOpOM HIDW�HTCH CJie�bl IIOCeJieHHH KYJihTYPhi BHTeH6epr
6pOH30BOI'O BeKa . B paHHeclJeo�aJihHYIO 3IIOXY IIJIOCKOrOpbe OT�eJIHJIH OT OCTaJibHOH qacrH XOJIMa
o6opoHHTeJihHhiM pBoM. Ha IIJIOCKorophe 6hmH BCKphiThi pa3BaJIHHhi He6onJ>rnoro KaMeHHoro coopy
llieHHH, a BOKpyr Hero - IIOJie IIOrpe6aJibHbiX ypH, aHaJIOI'lf'-IHbiX OTKpbiTHHM B BaH�yJI-�e-KbiMIIHe
u MopelliTH, �aTHpyeMhiM VI-VII BB. B OTBaJiax BTopoii BHelliHeii TpaHrneH o6HapyllieH MaTepHaJI
clJeo�aJIJ>Horo nepHo�a .
B llopy.M6enu-Mapu o6HapyllieHhi ocraTKH noceneHHH paHHellieJie3Horo BeKa, a B JlenH
qeHH - CJie�bl IIOCeJieHHH ropO�CKO-ycaTOBCKOI'O THIIa, nepeKpbiTOI'O �aKHHCKHM liOCeJieHHeM .
B IT3yJieHH 6hiJIH 3aJIOllieHhi rnypclJhx B .UHnyn-qeT3QHH (Bap�oM6) u BCKphiThi ocraTKH
noceneHHH THna ApHyrn� . B TOM llie Mecre Haxo�HJIOCb noceneHHe 6poH30Boro BeKa c 3JieMeHTaMH
THIIOB IIIHeKeH6epr H BHTeH6epr.
Ha TeppHTOpHH ropo�a CclJbiHry-reopre 6bmH npOH3Be�eHhi pacKOIIKH Ha Teppace 3npelll
TeTo . Bhmo Haii�eHo HecKOJibKO HeOJIHTlfqecKHX qepenKoB Tuna BoHH, ocraTKH noceneHHH THna
CbiHTaHa-�e- Mypern - qepHHXOB, neqJ> �JIH o6lliHra roplliKOB H �Ba norpe6eHHH (nepsoe c
TpynocO>KllieHHeM, BTOpoe c TpynononollieHHeM) Toro llie nepHo�a, qTo H noceneHHe.
B TOM llie 19 56 r. 6biJIO IIpOH3Be�eHO HeCKOJibKO IIOBepXHOCTHhiX HCCJie�OBaHHH H BCKpblTO
H�CKOJibKO pa3JIHqHo �aTHpyeMbiX IIOCeJieHHH - OT HeOJIHTlfqeCKOH 3IIOXH �O clJeo�aJibHOH.

OE'MICHEHHE PHCYHKOB

Puc. 1 . - 2,6, 8, npe;:tMeTbl H3 J:tOtPeO):ta.JibHbiX norpe6eHHH c TpynoCO>K>KeHHeM B ra.JiaTTeTo ; 7, HaKO
H�'IHHK crpeJibl ; 1 wnopa !l>eo):ta.JI&Hoii anoxu.
Puc. 2 . - )l(uro):IHH, craTyaTKa KYJI&Typ&I BuTeH6epr.
Ta6JIHLta 1 . - 1 , 3npeWTeTo - C!I>&IHTY-reopre . .D:o!l>eo):ta.JI&Hoe noceneHue ; 2, 3npewTeTo, J:tO!I>eo):taJI&Hbie
HM&I ; 3, TI3yneHu, Bap):toM6 ; 4, JleJIHt�eHu THJioJIMaw TeTii ; 5-6, net�& ):IJIH o6mura rJIHHHHoii nocy):t&l ua
J�o!l>eo):ta.JI&Horo noceneHHH B 3npeWTeTo-C!I>&IHTY-reopre; 7, KOMWieKc >KHJIKLI.I IV B . H .3 . ; 8, ne'lb ):IJIH o6pa6oTKH >KeJieaHoii PYJ:tbi B .LJ:o6oweHH.
Ta6JIHLta I l . - 1, qeTaTJI ra.JiaT B ):tOJIHHe peKH TblpHaBa ; 2, CJie):tbl >KHJIHll{a Tuna BHTeH6epr;
3, >KHJIHll{HblH KOMOJieKC KYJII>TYPbl BuTeH6epr; 4, norpe6eHHJI C Tpynoco>K>KeHHeM; 5, KaMeHHaJI BbiMOCTKa,
CJIY>KHBWall ):IJIJI TpynOCO>K>KeHHH ; 6, norpe6eHHJI C TPynOCO>K>KeHHeM H KaMeHHaJI BbiMOCTKa.
Ta6JIHLta I I I . - TIJiaH pacKonoK B TiopyM6eHH-MH'IH . qeTaTJI ra.JiaT t .
Ta6JIHLta IV. - TI3yJieHH, .ll:JIJIYJI qeT3LtHH (Bap):toM6). PacKonKH 1 9 5 6 r.
Ta6JIHLta V. - TinaH pacKonoK 1 95 6 r. B 3npewTeTo-C!I>&IHTy-reopre.
Ta9JIHLta VI.
.LJ:o6oweHH. Tipe):tMeT&I, HaxO):tHBWHecH B neqax ):IJIH o6pa6oTI<ll meneaHoii py):t&r ; 1-4,
<!>par MeHTbl KepaMHKH JiaTeHCKOH :mOXH ; 5 , >KeJie3HbiH WJiaK; 6, neCT; 7, rJIHHJIHbiH ):IHCK.
Ta6JIHLta VII . - <t>parMeHTbl KepaMHKH H3 ra.JiaTTeTO (J:to!l>eO):ta.JibHOH anoxu).
Ta6JIHLta V I I I . - rnHHJIHbiH BOJI'IOK H !l>parMeHTbl KepaMHIGI H3 JleJIHtleHH (ropO):tCKO-ycaTOBCKOH H
JiaTeHCKOH KyJI&Typbl) .
Ta6JIHLta IX. - <t>parMeHTbl KepaMHKH ua noceneHHH B TI3yJieHH (1-2, I<}'JI&Typ&l ApH}'Jll.[l ; 3-9,
6pOH30BOH 300XH).
Ta6JIHLta X. - Cocy):t&I J:tO!I>eo):tam.Horo noceJieHHH B 3npewTeTo-CtPbiHTY-reopre ( 1 , I<}'JI&TYPbl EoHH;
2-9 , IV B . H.3.).
Ta6JIHLta X I . - <t>parMeHTbi KepaMHI<ll ua noceneHHH B qyK-C&IH):t>Kop�y.
,

-
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SONDAGES EXECUTES EN 1 956
PAR LE MUSEE REGIONAL DE SFÎNTUL GHEORGHE.
RAPPORT PRE LIMINAIRE
R ESUM E

Le Musee Regional de Sf. Gheorghe, en coilaboration avec d'autres musees de la Region
Autonome Hongroise, a entrepris des sondages et des recherches de surface en plusieurs pointc;
de cette region. Les sondages ont ete effectues dans les localites suivantes :
DJboşeni. Au lieu dit « Borvizoldal,hegyfarka >> on a decouvert les vestiges d'une station
appartenant au type Ariuşd et presentant certains elements du type Cucuteni B et Gorodsk,
Usatovo ; sur la pente orientale de la meme coiline, on a identifie les restes de deux fours
servant a la reduction du minerai de fer. Ces fours datent de l'epoque dace.
Porumbenii Mici. Les sondages effectues sur le massif « Galathteto » ont permis d'elucider
quelques problemes propres au complexe archeologique local. II s'agit d'un plateau entoure de
ravins, sur lequel se trouvent les vestiges d'une station appartenant a la civilisation de Wie,
tenberg datant de l'âge du bronze. Durant la premiere epoque feodale, le plateau a ete separe
du reste de la coiline par un fosse de defense. Sur le plateau on a decouvert les ruines d'une
petite construction en pierre entouree d'un champ d'urnes funeraires ressemblant a ceiles trouvees
a Bandul de Cîmpie et a Moreşti, datant des VI • et VII• siecles. A l'interieur du second fosse
exterieur on a recueilli des objets datant de l'epoque feodale.
Porumbeni i Mari. On y a decouvert les vestiges d'une station appartenant au premier âge
du fer, et a Le!iceni on a reconnu les restes d'une station du type Gorodsk,Usatovo, a laquelle
s'est superposee une station dace.
A Păuleni on a effectue des sondages sur le Dealul Cetăţii (Vardomb) et on y a trouve
les vestiges d'une station du type Ariuşd. Au meme endroit, il y avait une station datant de
l'âge du bronze et offrant certains elements du type Schnekenberg et d'autres du type Wietenberg.
Sur le territoire de la ville de Sf. Gheorghe, on a pratique des fouilles sur la terrasse dite
« Epresteto ». C'est la qu'ont ete trouves quelques fragments neolitiques du type Boian, les
vestiges d'une station du type Sîntana de Mureş,Cernahov, un four servant a la cuisson des
vases et deux tombes (l'une d'incineration et l'autre d'inhumation) datant de la meme periode
que l'et ablissement.
En 1 956 on a egalement effectue plusieurs recherches de surface, qui ont permis la decou,
verte de quelques stations s'echelonnant depuis l'epoque neolithique jusqu'a l'epoque feodale.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 . - 2 - 6, 8, Objets trouves dans les tombes d'incineration prefeodales de Galathteto ; 7, pointe
de fieche ; 1 ' eperon feodal.
Fig. 2.
]igod:n ; figurine appartenant a la civilisation de Wietenberg.
Planche I. - 1 , Epresteto - Sf. G heorghe ; Station prefeodale ; 2, Epresteto, fosses prefeodales ; 3, Păuleni,
Vardomb ; 4, Le!iceni « Tilolmas teto » ; 5- 6, four pour la cuisson de la ceramique, appartenant a la station
prefeodale d'Epresteto - Sf. Gheorghe ; 7, complexe d'habitations du IV• siecle de notre ere ; 8, four a reduire
le minerai de fer, trouve a Doboşeni.
Planche Il. - 1 . La forteresse de Galath dans la vallee de Tîrnava ; 2, vestiges d'habitation du type
Wietenberg ; 3 , complexe d'habitation, civilisation de Wietenberg ; 4, tombes d'incineration ; 5, surface en pierre
utilisee pour l'incineration des cadavres ; 6, tombes d'incineration et surface faite de pierre.
Planche Ill. - Plan des fouilles de Porumbenii Mici («Cetatea Galath»).
Planche IV.
Păuleni, Dealul Cetăţif (Vardomb). Fouilles de 1 956.
Planche V - Plan des fouilles d'Epresteto - Sf. Gheorghe, 1 956.
Planche VI. - Doboşeni. Objets trouves dans les fours a reduire le minerai de fer ; 1 - 4, Fragments
ceramiques de l'epoque Latene ; 5, scorie de fer ; 6, pilon ; 7, disque en terre cuite.
Planche VII. - Fragments ceramiques de Galathteto (epoque prefeodale).
Planche VIII. - Fusaiole en a rgile et fragments ceramiques trouves dans la station de Leliceni (civili·
sations de Gorodsk-Usatovo et Latene).
Planche IX. - Fragments ceramiques de la station de Păuleni (1 - 2, civilisation d' Ariuşd ; 3 - 9 , de
l'âge du bronze).
Planche X.
Vases de l'etablissement prefeodal de Epresteto - Sf. Gheorghe ( 1 , civilisation de Boi an ;
2 - 9. IV• siecle de notre ere).
Planche XI. - Fragments ceramiques de la station de Ciuc-Sîngeorgiu,
-

-
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC DE LA VALEA LUPULUI

*

(r. şi reg. Iaşi)

S

ĂPĂTURILE

de salvare din campania anului 1 956 de la Valea Lupului s'au
efectuat în continuarea acelora din 1 953-1955. În cadrul acestei campanii,
desfăşurată între 1 august şi 6 octombrie, s,a pus un deosebit accent pe cer,
cetarea întregului subsol al movilei mari, care fusese nivelată prin săpăturile
din 1 955.
Cu prilejul acestor săpături s'a urmărit descoperirea mormintelor din
cuprinsul movilei, în special mormintele cu ocru roşu, precum şi celelalte mai
noi, din prima epocă a fierului şi de la începutul epocii migraţiilor, săpate ulterior
în pămîntul de umplutură al movilei, aşa cum s'a constatat prin cercetările ante,
doare. Totodată, s'a urmărit să se obţină mai multe date cu privire la sistemul
de constructie al movilei mari.
Conco� itent cu aceasta, s'a continuat şi supravegherea arheologică la lucrările
efectuate de şantierul fabricii chimice în diferite puncte de pe botul terasei,
obţinîndu,se cu acest prilej o serie de date importante.
În afară de îndeplinirea acestor teme din planul săpăturilor de la Valea
Lupului, s'au mai efectuat şi alte lucrări în apropiere, cu scopul identificării
eventualei aşezări, contemporană cu mormintele cu ocru din movila mare. Pentru
aceasta s'a făcut un mic sondaj arheologic pe dealul Uricani, de pe celălalt mal
al Bahluiului, în dreptul şantierului de la Valea Lupului. Cu acest prilej s'au făcut
o serie de observaţii în legătură cu aşezarea de tip Horodiştea,folteşti de pe acest
loc, care datează din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului, fiind
contemporană, cel puţin în parte, cu mormintele cu ocru din movilă.
Cu toată intensitatea cu care s'au desfăşurat cercetările la movilă, din supra,
faţa totală de circa 3500 m2 am reuşit să cercetăm prin săpături mai mult de jumă,
tate din subsolul ei, restul urmînd să fie cercetat prin săpăturile viitoare.
*

a ) Î n cadrul supravegherii 'arheofogice, cu prilejul săpării unei suprafeţe

situată la limita sud,estică a terasei, la 5 , 70 m adîncime, s'au descoperit mai multe
resturi de maxilare de animale. Resturile osteologice găsite aici erau împrăştiate
pe o suprafaţă de circa 4 m2, într,un orizont loessoid aluvionar (de terasă), cu
alternanţe de nisipuri fine şi luturi argiloase. La circa 1 m sub acest orizont,
urmează un altul, alcătuit din nisipuri grosiere şi prundiş de culoare galben,roşcată,
de la baza terasei inferioare a Bahluiului, în cuprinsul căruia, în 1 954, s'a desco,
perit unealta clactoniană de silex, însoţită de oase de Rinoceros tichorhinus şi
de scoici din specia Uni o de apă dulce 1 .
Săpăturile au fost executate de u n colectiv alcătuit
din : M. Petrescu-Dîmboviţa (responsabil), M. Dinu
(membru), şi I. Ordentlich, G. Popa, I. Sfetiuc şi
•

V. Ursache (studenţi).
1 M. Dinu, Cercetările arheologice de la Valea
Lupului, SCIV, VI, 3 - 4, 1 955, p. 70 1 .
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In urma observatiilor sumare făcute la fata locului de către C.S. Nkolă,
e�cu..Plopşor, de la I �stitutul de arheologie din Bucureşti, şi de N. Pr gbida
şi B. Ioncsi de la laboratorul de Paleontologie şi Muzeul de ştiinţe naturale de
la Universitatea din Iaşi, resturile osteologice recent descoperite au fost atribuite
unei specii de Equus c.abalus antiquus şi pot fi. datate în paleoliticul mijlociu
(musterian).
b) Movila. Obiectivul principal al acestei campanii de la Valea Lupului a
fost săr:1rea movilei. In vederea urmăririi problemelor legate atît de construcţia
cît şi de conţinutul movilei, în cercetarea subsolului ei am căutat pe cît a fost
posibil să folosim metoda adoptată în anii precedenţi la săparea movilei propriu..
zise 1. Astfel, �ubsolul movilei a fost împărţit în patru porţiuni aproape egale
(sud,estică, sud,vestică, nord,estică si nord,vestică), trasîndu,se în fiecare din
ele şanţuri de control de 1 ,50 X 32 �. la interval de 1 m între ele. Şanţurile au
fost adîncite pe întreg traseul lor pînă la 2,50-3 m de la baza movilei (fi.g. 1).
Cu prilejul acestor săr ături , s'au obţinut o serie de date cu privire la con,
strucţia movilei, cît şi la conţinutul ei.
In ceea ce priveşte construcţia movilei, spre capetele extreme ale celor 1 6
şanţuri d e control săpate recent în cele patru porţiuni ale movilei, s'au identificat
stratigrafi.c un şanţ de 2,50 pînă la 3 m lăţime, adînc de 1 ,60 m faţă de baza movilei
şi cu fundul plat. Şanţul acesta înconjoară movila, avînd forma uşor ovală. El
a rezultat în urma scoaterii pămîntului necesar construirii movilei mari, care
acoperea şi unea cu acest pămînt alte trei movile mai mici (l-UI), identificate
stratigrafi.c în cuprinsul movilei mari (fig. 1 ).
Umplutura şanţului din jurul movilei, alcătuită din sol negru cu humus
vegetal de culoare brună şi cu foarte puţine resturi arheologice, în general cucu,
teniene, este similară cu aceea din pătura superioară a movilei mari. De aici se
poate trage concluzia că şanţul rămas deschis după construirea movilei mari s'a
umplut ulterior prin aplatisarea ei. Deocamdată este mai greu de precizat data
cînd a fost săpat şanţul şi respectiv cînd s,a ridicat movila mare. Avînd în vedere
faptul că movilele din interiorul movilei mari au fost aplatisate aproape imper,
ceptibil, se poate presupune că a patra movilă a fost ridicată de purtătorii aceleiaşi
culturi a mormintelor cu ocru roşu în movile, poate chiar de acelaşi trib.
In ceea ce priveşte conţinutul movilei, prin trasarea şi adîncirea şanţurilor
sus menţionate în solul de la baza movilei s'au descoperit 10 gropi neolitice, din
faza Cucuteni B, şi şase morminte de inhumaţie, dintre care cinci din vremea
înmormîntărilor cu ocru roşu în movile şi unul (M. 15) în poziţie întinsă, cu
mîinile pe lîngă corp, şi fără inventar, probabil de la începutul epocii migraţiilor.
In afară de aceasta, în şanţul 1 din porţiunea sud,estică a movilei, la 23 m de la
centrul ei, s'a descoperit un vas 'izolat, 'care prin formă, decor şi compoziţia pastei
datează din vremea înmormîntărilor cu ocru în movile, putînd fi. pus în legătură
cu un mormînt, probabil al unui copil, al cărui schelet nu s'a păstrat.
Gropile neolitice, în formă de clopot sau de sac cu gura larg deschisă, sînt
de dimensiuni mari şi mijlocii, unele dintre ele fiind adîncite pînă la 2 m de la
baza stratului cucutenian. Prin umplutura lor, alcătuită din lut amestecat cu
cenuşă, oase de animale şi fragmente ceramice pictate, uzuale şi de tip Cucuteni C,
se poate presupune că ele au fost folosite ca gropi de gunoaie. In afară de aceasta
s'a constatat că ceramica descoperită în aceste gropi de la limita nordică a aşezării
neolitice se caracterizează prin varietatea formelor, precum şi a decorului pictat
1 M. Dinu, Şantierul arheologic Valea Lupului, în Materiale, III, p. 1 6 1 .
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exclusiv în stilul z (fig. 2 şi 3 ). Această specie ceramică este asociată cu ceramica
de tip Cucuteni C , care în această aşezare apare într'o cantitate mare, ca şi oasele
de animale domestice. De aici se poate presupune că aşezarea cucuteniană de la
Valea Lupului, cel puţin în parte, se plasează într'o etapă de sfîrşit a fazei Cucuteni

Fig. 3 . - Valea

Lupului.

Fragment de bol din faza Cucuteni B.

B, în care elementele răsăritene s � fac din ce în ce mai simtite si odată cu ele se
intensifică şi creşterea vitelor domestice, în special a cornutel�r. Î� afară de aceasta,
în cuprinsul aceloraşi gropi s'au descoperit şi alte obiecte, printre care aminti m
figurinele antropomorfe (fig. 4) şi zoomorfe, o fusaiolă discoidală şi un obiect din
os aproape triunghiular, perforat spre cele trei colţuri (fig. 5), similar cu un altul
de la Cucuteni 1 .
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Fig. 4. - Valea Lupului. Fragment de idol
feminin din lut, din faza Cucuteni B.
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Fig. 5 - Valea Lupului.
Piesă perforată din os,
din faza Cucuteni B.

Prin cercetările anterioare numai într,una dintre cele trei movile din inte,
riorul movilei mari, s,a descoperit un mormînt (M 5), din grupul mormintelor
cu ocru. În ceea ce priveşte cronologia celorlalte două movile mici, precum şi
a movilei mari, ea urma să se lămurească ulterior.
Prin săpăturile executate în porţiunea nord,vestică a movilei mari, la 1 3 m
de centrul ei, s'a descoperit un mormînt (M 10) aparţinînd unui om matur
de sex bărbătesc, cu scheletul culcat pe spate, mîinile întinse pe lîngă corp şi
picioarele chircite. Scheletul, orientat cu capul la SSV şi privirea spre NE, zăcea
într'o groapă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, săpată în solul galben,cafeniu,
la 1 m adîncime de la baza movilei (fig. 6). Pe fundul gropii se mai păstrau urmele
unui linţoliu de împletitură de papură sau stuf, presărat cu ocru roşu, ca şi oasele
1 H. Schmidt, Cucuteni în der oberen Moldau, Rumănien, Berlin, 1 932, pl. 2 9/ 1 4 .
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scheletului , de asemenea vopsite cu ocru. În afară de aceasta, în dreptul mnnn
drepte a scheletului se aflau cîţiva bulgăraşi de ocru brun,roşcat, unicul element de
inventar al acestui mormînt. Prin poziţia centrală pe care o ocupă acest mormînt, se
poate presupune că el este mormîntul principal pentru care s'a construit movila III.
Numai în movila II, din cuprinsul movilei mari, al cărui subsol a fost cercetat
în cea mai mare parte, nu s'au găsit încă morminte. Aceasta nu exclude totuşi
posibilitatea existentei si
' aici a unor ase,
menea morminte, Încă neidentificate, fie
eventual în pereţii dintre şanţuri, fie la o
mai mare adîncime.
Celelalte patru morminte cu ocru
descoperite recent (M 1 1-14) zăceau la
adîncimi diferite, trei în porţiunea sud,estică
(M 1 1 , 13, 14) şi al patrulea (M 1 2 ) la limita
porţiunii nord,estice a movilei, fără să afec,
teze vreuna dintre movilele componente ale
movilei mari şi nici şanţul de la marginea
acesteia (fig. 1 ).
Dintre aceste morminte, două aparţi,
neau unor copii între 3 şi 6 ani (M 1 1 şi 1 2),
altul unui bărbat matur (M 13) şi al patrulea
unei femei (M 14) 1 . Mormintele copiilor şi
în special al femeii erau săpate la o adîncime
mult mai mare (2,20 m), în comparaţie cu
în
a căror adîncime
cele ale bărbatilor,
'
'
această movilă nu depăşeşte 1 m de la
baza movilei.
Inventarul mormintelor este în ge,
neral extrem de sărăcăcios. Numai în mor, Fig. 6. Valea Lupului. Mormînt cu ocru din
dreptul movilei I I I.
mintele de copii, pe lîngă ocru, s'a aşezat
la cap şi cîte un vas bitronconic din pastă
de culoare neagră cenuşie, extrem de friabilă şi cu cioburi pisate în compo,
ziţia ei. Dintre acestea, unul - cu marginea uşor îngroşată - este decorat pe
umăr cu impresiuni de unghie (fig. 7/2 ), iar altul, în formă de ceaşcă bitronconică
lucrată dintr'o pastă mai fină de culoare neagră, cu umărul proeminent şi cu gura
aproape cilindrică, este ornamentat la exterior cu trei şiruri orizontale de şnur
răsucit (fig. 7/1 ). Din restul inventarului fac parte un fel de mărgele din os (fig. 8)
descoperite în regiunea gîtului scheletului de bărbat din mormîntul nr. 1 3 .
Acestea sînt principalele rezultate obţinute în urma cercetărilor efectuate
la movila de la Valea Lupului.
Din observaţiile făcute în legătură cu aceste morminte, se constată că, în
afară de M 1 0 din centrul movilei I II, celelalte patru morminte se situează între
şanţul din jurul movilei mari şi cele trei movile din interiorul acesteia, fără ca
vreunul să atingă marginea uneia dintre cele trei movile. De aici se poate trage
concluzia că movila mare a fost construită pentru aceste morminte, conform
ritualului, de aceeaşi populaţie a mormintelor cu ocru, care şi,a îngropat morţii
după ridicarea celor trei movile. Totuşi este semnificativ faptul că aceştia, cu
mijloacele tehnice destul de rudimentare, au preferat să depună o muncă uriaşă
-

1 Determinările au fost făcute la faţa locului de prof. O. Necrasov de la Facultatea de Ştiinţe Naturale din laşi.
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ridicînd această ultimă movilă, deşi ar fi putut să respecte ritul prin înmormîntări
secundare în movilele deja existente, aşa cum de altfel s'a observat la alte movile
din această vreme. Este posibil ca aceasta să se datoreze prestigiului sau poziţiei
sociale pe care o aveau cei îngropaţi în mo..
vilele anterioare, probabil unii dintre şefii gin..
ţilor aceluiaşi trib care a ridicat ultima
movilă.
Din inventarul mormintelor din dreptul
movilelor principale I şi III, care se pare că
au aparţinut unor şefi de trib, precum şi a
celorlalte morminte de la extremitatea aces,
tora, nu se pot trage concluzii cu privire la
situaţia socială a celor îngropaţi. Mai mult
..încă, mormintele de copii situate la limita
1
1
movilelor mici din interiorul movilei mari
1
au un inventar mai bogat în comparaţie cu
1·
celelalte morminte.
In general, însă, această populaţie de
crescători de vite, documentată în regiunile
de stepă din sud,vestul U.R.S.S. şi pînă în
vestul ţării noastre, se caracterizează prin în,
mormîntări cu inventar sărac. Elementul eco ..
nomic principal care trebuie să fi desemnat
pe unii dintre membrii comunităţii în fruntea
tribului trebuie să fi fost turmele de vite.
Fig. 7.
Valea Lupului. Ceramică din mor
Aceste date, deocamdată schiţate în
mintele cu ocru roşu în movile.
lumina săpăturilor efectuate pînă în prezent
în această movilă, ar putea fi mai bine conturate prin continuarea cercetării
subsolului acestui obiectiv pînă la epuizarea lui. In felul acesta s'ar cunoaşte
toate mormintele din această movilă, precizîn..
du,se mai bine ritul funerar şi succesiunea lor
în cuprinsul celor trei movile mici, precum
si
' a movilei mari.
c) Sondajul de pe dealul Uricani. Co,
lectivul care a executat săpăturile de salvare
de la Valea Lupului a mai efectuat între 1 7
şi 2 3 septembrie un sondaj pe dealul Uricani
de pe drearta Bahluiului, în imţdiata .apro ..
piere a şantierului Valea Lupului. De o parte
şi de alta a acestui deal, care face parte din
terasa Bahluiului, orientat SSE,NNV, se gă,
sesc satele Uricani şi Brătuleni.
Scopul urmărit prin acest sondaj a fost
de a se preciza dacă pe acest loc, ameninţat
cu distrugerea în urma alunecărilor de teren,
- Valea Lupului. Mărgele de os din
a existat sau nu o as,ezare de tip Horodis,tea, Fig. 8.mormintele
cu ocru roşu din movile.
Folteşti,Gorodsk,Usatovo, contemporană cu
înmormîntările cu ocru din movile. Aceasta cu atît mai mult cu cît prof.
I. Gugiuman de la Facultatea de Geografie din Iaşi descoperise mai de mult aici un
vas de tip Horodiştea,folteşti.
----·
1

- - - -

-

- -

- - -

-

www.cimec.ro

7

253

ŞANTIERUL A R H EOLO G IC DE LA VALEA LUPULUI

Sondajul, care însumează peste 250 m2, a constat din trei şanţuri : A,B şi
C. Şanţul A, orientat SSE�NNV, de 1 X 53 m, a fost săpat pe latura nord�estică
a dealului, paralel cu marginea rîpei, în profilul căreia se mai păstrau urme slabe
•

�
�
liiiii
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'"' negru vegetal
caf'enlu

,_,
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Fig. 9.
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vest
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de resturi de locuire din această aşezare. Celelalte două, şanţul B de 1 X 30 m
şi C de 1 X 60 m, orientate VSV �ENE, au fost trasate într�un loc mai bun pentru
aşezare, primul la 28 m de capătul nordic al şanţului A, iar celălalt la 26 m nord
de şanţul B. În afară de aceasta, perpendicular pe latura vestică a şanţului A, s�au
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Uricani. Fragmente ceramice cu decor incizat şi în relief.

săpat cinci şanţuri de control de 1 X 20 m fiecare, precum şi o casetă de 3 X 2,50 m ,
în dreptul unor resturi mai numeroase de locuire descoperite spre capătul
sud�estic al şanţului A.
În urma acestor săpături, s�au descoperit mai multe fragmente ceramice,
cîteva bucăţi de lipitură de lut amestecat cu nisip şi foarte puţină pleavă, oase de
animale domestice şi două rîşniţe plate de piatră, păstrate fragmentar. Aceste
www.cimec.ro
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resturi zăceau într'o singură depunere subţire la 0,50 m adîncime, la baza solului
cafeniu, care în acest loc suprapune solul galben cu concreţiuni calcaroase. La
rîndul ei, depunerea cafenie este acoperită de solul cu humus de culoare brună
şi de pătura arah.ilă lucrată recent (fig. 9).
Ceramica descoperită este fragmentată şi provine de la două categorii de
vase. Cele mai numeroase fragmente sînt lucrate din pastă friabilă, de culoare
neagră sau neagră cenuşie şi cu cioburi pisate în compoziţia ei. În unele cazuri
aceste vase sînt acoperite pe faţa exterioară cu un înveliş de culoare roşie.
Dintre aceste fragmente ceramice, cîteva sînt decorate pe buză cu motive
izolate incizate, executate cu un os sau beţişor ascuţit (fig. 10/ 1-2), iar altele
- provenite de la partea bombată a vaselor - sînt ornamentate cu grupe de
şiruri în relief înguste şi cu crestături fine (fig. 10/3-4 ) O ceramică cu decor asemă,
nător a fost descoperită în aşezarea de la Horodiştea pe Prut 1 din nordul Moldovei,
precum şi în stratul reprezentativ din aşezarea de la Folteşti,Ruptura 2 de lîngă
Galaţi, în care aceste elemente ceramice sînt asociate cu altele pictate de tip
Usatovo din R.S.S. Ucraineană. În afară de aceasta, decorul în relief şi cu crestături
se întîlneşte şi pe unele vase din stratul A din aşezarea de la începutul epocii
bronzului de la Schneckenberg 3, precum şi în depunerea superioară de la Folteşti 4
şi în cuprinsul unor resturi de locuire de pe locul cimitirului hallstattian de la
Stoicani 5 •
A doua categorie de vase, lucrate dintr'o pastă fină de culoare cărămizie
şi fără pictură, asemănătoare după formă cu aceea pictată de tip Usatovo de la
Folteşti, apare într'o cantitate extrem de redusă în comparaţie cu prima
categorie.
În urma acestor observaţii sumare, rezultă că aşezarea de pe dealul de la
Uricani face parte din aceeaşi categorie cu aşezările de tip Horodiştea,folteşti,
datate în perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului sau chiar la începutul
epocii bronzului, prin analogie cu unele elemente ceramice asemănătoare cu cele
din stratul A de la Schneckenberg 6• Această aşezare, în care predomină eera,
mica neagră sau neagră,cenuşie, · decorată cu motive incizate nebandceramice,
corespunde mai mult aspectului Gorodsk din regiunea de silvo,stepă a
Ucrainei de vest.
În ceea ce priveşte legătura dintre inventarul acestei aşezan şi mormintele
cu ocru din movile, singurul punct de contact este deocamdată ceramica neagră
şi friabilă.
Deoarece formele vaselor din morminte, precum şi unele elemente de decor,
în special şnurul, lipsesc pînă în prezent din inventarul ceramic al aşezării de la
Uricani, nu se poate preciza dacă mormintele cu ocru de la Valea Lupului sînt
întru totul contemporane cu asezarea de la Uricani. Această problemă va putea
fi soluţionată numai printr'o i�tensifica;e a cercetărilor, atît în aşezările de tip
Horodiştea,folteşti, cît şi în mormintele din această etapă. În felul acesta, se va
putea cunoaşte mai mult probabil şi cu privire la începutul epocii bronzului în
Moldova, despre care în momentul de faţă nu se ştie aproape nimic.
.

M. DINU
1 Hortensia Dumitrescu, La station pn!historique de
Horodiştea sur le Pruth, în Dacia, IX- X, 1 94 1 - 1 944,
p. 1 3 2 , fig. 4 . 5 , 7 - 8.
1 M. Petrescu-Dîmboviţa, Săpăturile arheologice de
ta Folteşti, SCIV, Il, 1, 1 95 1 , p. 253, fig. 3/3 şi
p. 254, fig. 4/4.
3 A. Prox. Die Schneckenbergkultur, p. 20 şi pl. X.

4 M. Petrescu-Dîmboviţa, op.
cit., p. 20, 1 12 şi
fig. 49/6.
5 M. P�trescu-Dîmboviţa, Cetăţuia de la Stoicani,
in Materiale, l, 1 95 3 , p. 157 şi urm.
8 A. Prox., op. cit. ; M. Petrescu-Dîmboviţa, Săpătu
rile arheologice de la Folteşti, loc. cit., p. 256 şi urm.
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APXEOJIOrHl.IECKHE PACKOITKH B BAJIJI- JIY ITYJIYH
KPATKOE COJlEP)I(AHl1E

ApxeonorHliCCKHe HCCJie,LJ,oBaHHH 1 956 r. B Bana-JiynyJryli: npo,!l;OJI>KaJIHCb B BH,LI,e
apxeonorMllecKoro Ha6mo,!l;eHHH M rnyp<t>osaHMH 6onbmoro KypraHa Ha Kparo rnocceli:Holi: ,!l;oporH
Jlcchr - Thrrpy-<J)pyMoc, a TaKme 6JIM3 pacnonomeHHoro x;:,nMa YpHKaHM, Ha Mecre noceneHMH
TMna Xopo,!l;HlliTH-<J)onTernTH-ropo,!l;CK-Y caToso, nepexo)J;Horo nepHo)J;a H3 HeOJIHTa s 6poH30BhiH BCK.
a)
B npm�ecce apxeonorMqecKoro Ha6Jiro)J;eHHH 6bmH o6HapymeHbi in situ KOCTHbie
ocraHKM >KMBOTHhiX, npHHa)J;Jiemasrnux cornacHo cyMMapHoMy onpe,!l;eJieHuro Ha MecTe K BM,!l;y Equus
caballus antiquus u OTHOCHII.\MXCH, sepoHTHo, K MYCTbepcKoMy spe111eHH . OcTaHKM Haxo)J;unucb
Ha rny6uHe 5,70 M, B TeppacHOM ropH30HTe M3 HaHocHoro necca, nepeMemaroLQeroca c TOHKHM
necKOM M rJIMHoli:, y roro-socroqHoro Kpaa HM>KHeli: Teppacbi peKM EaxnyH:.
6) B KypraHe, B KOTopoM ropH30HThi 6biJIM ycTaHOBJieHhi B npoQecce npe,!l;hi,!J;YLQMX pac
KonoK, MCCJIC,!l;OBaJIH llO,!l;llOliBY npH llOMOII.\M KOHTpOJibHbiX rnyp<t>os, 3aJIO>KCHHbiX B qeTblpex
yqacrKax (puc . 1 ) . 06cne)J;osaHMe BhrHBMJIO 1 0 HeOJIMTHqecKux HM <t>a3hi KyKyTeHH B u 5
3aCblllaHHbiX KpaCHOH OXpOH norpe6eHMH C TpynonOJIO>KeHMeM (M 10- 1 4) :moxu B03Be,!l;eHMH
KypraHa.
KpoMe 3TOrO, crpanrrpa<t>MliCCKMC Ha6JIIO)J;CHMH fiOKa3aJIM, qTO KypraH COCTOMT M3 Tpex MCHb
lliMX pH,!l;OM paCllOJIO>KCHHbiX KypraHOB (1-Ill), KOTOpbiC 6biJIM 3aTeM COC,!l;MHCHbl 3CMJICH M:i
OBaJibHOrO pBa, BbiKOllaHHOrO BOKpyr 60JiblliOrO KypraHa .
113 Ha6JIIO)J;CHMH B CBH3M C 3aCblflaHHbiMM OXpOH norpe6eHIUIMM CJie)J;yeT, qTo 3a MCKJIIO
liCHMCM M 1 0 B QCHTpe KypraHa III , ocram.Hbie qeTbipe norpe6eHMH (M 1 1-14) pacnonomeHhr
MC>K,!l;y OKpy>KaiOII.\MM 60JiblliOH KypraH pBOM M TpeMH KypraHaMM B cepe,!l;MHe nepsoro, npHqeM HM
O,!l;HO norpe6eHMC HC ,!l;OXO,!l;MT ,!1;0 KpaH Tpex KypraHOB. 0TCIO)J;a MO>KHO 3aKJIIOliMTb, liTO 60JiblliOH
KypraH ·6biJI B03Be)J;eH ;:vm yKa3aHHbiX norpe6eHMH, cornacHo pMTyany 3acbmaeMhiX oxpoli: 3axo
poHeHMH, TCM >Ke BepHbiM 3TOMY o6pH,!l;y HaCeJieHMeM, KOTOpOe norpe6aJIO yMepiiiHX fiOCJie B03Be
,!l;CHMH Tpex I<ypraHOB.
l.Jpe3Bbiqafî:HO CKY,!J;Hblll MHBCHTapb norpe6eHMH He cnoco6crsyeT BblBO,!l;y 3aKJiroqeHMH
OTHOCMTCJlbHO 0611.\CCTBCHHOrO llOJIO>KCHMH norpe6eHHbiX . JlMllib B )J;CTCKMX norpe6eHMHX, B rOJIOBaX,
KpOMe OXpbi, CT3BMJICH COCy,!l; <t>opMbl ,!l;BOHHOrO yceqeHHOrO KOHyca M3 cepo-tiepHoro TeCTa. I10)J;06HbiC
COCY,!l;bl yKpaiiiaJIMCb JIM60 Ha llJieqax OTTMCKaMM HOITH (pHC. 7/2), JIM60 Ha IIIeHKe ropH30HTaJib
HbiMM pn,!l;aMM oTneqaTKOB cyqeHoli: sepesoqKM (pHc. 7/ 1 ) . OcHOBHhiM 3KOHOMMqecKMM 3JieMeHTOM,
KOTOpblll Bbl,!l;BMraJI 6bi HCKOTOpbiX qJieHOB 06LQMHbl Ha BC,!l;Yil.\CC llOJIO>KCHHC B ITJICMCHH HJIH pO,!l;C,
BCpOHTHO, 6biJIM CTa)J;a.
B) lllyp<t>osaHue xonMa YpHI<aHM noKa3ano, qTo 3,!l;CCb Haxo,LJ,HJIOCb noceneHHe THna Xopo
,!l;MlliTH-<J)onTeiiiTM-ropo,!l;CK-YcaToBo, nepeXO,!l;HOrO nepHO)J;a M3 HCOJIMTa B 6pOH30Bblll BCK, llO
Kpali:HeH: Mepe qacrHqHo cuHxpoHHoe KypraHHbDI. norpe6eHHHM. B 3TOM noceneHHH npeo6Jia)J;aiOT
qpe3Bblqali:HO XpynKHe qepHblC HJIM cepo-qepHbiC KepaMHqecKMC M3)J;CJIMH, yKp3lliCHHblC pa3HbiMM
y3opaMM (pHc . 10/ 1 ,2), HJIM penhe<l>HhiMM c HaceqKaMM (pHc. 1 0/3-4) . IToceneHMe cKopee
COOTBeTCTByeT rpynne ropO,!l;CKa 3ana)J;HOYJ<paHHCKOH JICCOCTCllM M paHHCMY o6JIMKY lliHeKeH6epr
paHHe6pOH3osoro seKa B TpaHCMJlhBaHMM .
l.JTO KacaeTCH CBH3M MC>K,!l;y MHBCHTapeM norpe6eHMH M 33Cblfi3HHhiMM OXpOH KypraH
HbiMM norpe6eHMHMH, TO llOKa C,!l;MHCTBCHHOH 06LQeH qepTOH HBJIHeTCH XpynKaH qepHaH
KepaMHKa.

OE'hHCHEHHE PHCYHKOB
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHc .
PHc.
PHc.
PHc .
PHc.

PHc.

1 . - Bamr-Jlyny.rryii . 06ll.\Hii IIJia.H pacKonoK xoJIMa.
2 . - Ba.JIH-Jlyny.rryii . PacnHCHall MHCKa :moXH KyK}'TeHH B .
3. - Ba.JIH-Jlyny.rryii . l.IepenoK OT <�aum KyKyTeHH B .
4.
Bamr-Jlynynyii . «l>parMeHT rJIHHHHoro »<eHcKoro H.!{OJia cpa3bi KyKyTeHH B .
5.
Ba.JIH-Jlynynyii. TipocsepJielllibiH KOCTJIHOH npe.!{MeT cpa3bi KyKyTerm B .
6. - Ba.JIH-Jlynynyii. 3acbma.HHoe oxpoii norpe6eHHe npoTHB Kypra.Ha I I I .
7. - Bamr-Jlynynyii . Kepa.MH'IeCKHe H3.!{eJIHll H3 Kypra.HHbiX norpe6eHHH, 3acbmaHHhiX KpacHoii oxpoft .
8.
Ba.JIJI-Jlynynyii. KoCTJIHbie 6ycHHbl H3 K}'praHHbiX norpe6eHHii, 3acbmaHHblX KpacHoii oxpoft.
9. - YpHKaHH. IIpocpHJib 3ana,!{Hoii creHbi psa A.
10. - YpHKa.HH . 06JIOMKH rJIHHJIHOH nocy.!{bl c pe3HbiM H BbiceqeHHbiM opHaMeHTOM.

-

-
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LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE VALEA LUPULUI
RESUME

Les recherches archeologiques entreprises a Valea Lupului en 1 956 ont continue sous
la forme d'une surveillance archeologique et de sondages effectues sur la grande colline que longe
la route ·nationale de J 1ssy a Tîrgu Frumos, ain si que sur la colline d'Uricani avoisinante, ou se
trouve un etablissement appartenant au type Horodiştea,folteşti,Gorodsk,Usatovo datant de
l'epoque de transition du neolithique a l'âge du bronze.
a) Ia surveillance archeologique a permis la decouverte de plusieurs restes d'ossements
d'animaux qui, d'apres les determinations sommaires faites sur place, appartiennent a une espece
d'Equus caballus antiquus et qui datent probablement du mousterien. Ces restes se trouvaient
a une profondeur de 5,70 m, dans un horizon lressoi:de alluvionnaire (de terrase) a alternances
de sable fin et de terre argileuse, situe a la lisiere Sud,Ouest de la terrasse inferieure du Bahlui.
b) Le tertre qui a ete nivele par les fouilles anterieures, a ete examine au point de vue du
sous,sol, a l'aide de tranchees de contrâle tracees dans les quatre portions (fig. 1 ). Ces recher,
ches ont permis la decouverte de 10 fosses neolithiques, appartenant a la phase Cucuteni B, et
de 5 tombes a ir.humation a acre rouge (M. 10-14) contemporaines du tertre.
De plus, les observations stratigraphiques qui ont ete faites ont permis d'etablir que le
grand tertre etait constitue de trois tertres plus petits situes l'un a câte de l'autre (I-111) et
qui ont ete ensuite reunis par la terre provenant d'un fosse de forme ovale, dant la presence a
ete signalee autour du grand tertre.
Il resulte des observations faites au sujet des tombes a acre que, outre la tombe M. 10
situee au centre du tertre III, les quatre autres tombes (M. l l-14) sont situees entre le fosse qui
entoure le grand tertre et les trois autres situes a l'interieur du premier, aucune de ces tombes
ne reussissant a atteindre la lisiere de l'un de ces tertres. C'est ce qui perrnet de conclure que
le grand tertre a ete construit pour ces tombes, conformement au rite funeraire, par la meme
population pratiquant les enterrements a acre, quiya enfoui ses morts apres avoir edifie les trois
tertres.
Le mobilier des tombes en question est extremement pauvre et ne permet pas de formuler
de conclusions relatives a la situation sociale des defunts. Ce n'est que dans les tombes d'en,
fants que l'on trouve, depose pres de la tete, outre de l'ocre, un vase bitronconique confectionne
d'une pâte de couleur noir,grisâtre, orne tantât a l'epaule d'impressions faites avec l'ongle
(fig. 7 /2), tantât sur le col, de rangees horizontales de decor corde (fig. 7/1). Le principal element eco,
nomique, qui servait probablement a . recommander certains membres de la communaute a la
tete de la tribu ou de la gens, etaient probablement le troupeau de bestiaux.
c) Par suite du sondage effectue sur la colline d'Uricani on a constate qu'il y a eu a
cet endroit une station du type Horodiştea,folteşti'Gorodsk,Usatovo, de la periode de
transition du neolithique a l'âge du bronze, contemporaine, du moins en partie, des enterrements
a acre rouge dans des tertres. Cette station cu predomine la ceramique noir,grisâtre, extremement
friable, ornee quelquefois de motifs incises qui ne sant pas ceux de la Bandkeramik (fig. 10/1 , 2)
ou de motifs en relief avec des e11coches (fig. 10/4) correspondant plutât au groupe Gorodsk
de la zone d'avant,steppe de l'Ukraine occider.tale et a !'aspect initial Schneckenberg, du debut
de l'âge du bronze, en Transylvanie.
En ce qui concerne le rapport existant er.tre l'inventaire de cette station et les tombes a
ppur l'instant est constitue par la ceramique noire
acre des tertres, le seul point de contact connu
'
et friable.

EXPLICATION DES FIGURES
Valea Lupului. Plan general des fouilles du tertre.
Fig. l.
Fig. 2.
Valea Lupului. Terrine peinte, datant de la phase Cucuteni B.
Fig. 3 . - Valea Lupului. Fragment de bol de la phase Cucuteni B.
Fig. 4.
Valea Lupului. Fragment d'idole feminine, en argile, de la phase Cucuteni B.
Fig. 5.
Valea Lupului. Piece en os, perforee, de la phase Cucuteni B.
Fig. 6. - Valea Lupului. Tombe a ocre, deblayee devant le tertre III.
Fig. 7 .
Valea Lupului. Ceramique des tombes a ocre rouge dans des tertres.' '
Valea Lupului. Perles en os trouvees dans les tombes a ocre rouge, dans des tertres.
Fig. 8.
Fig. 9.
Uricani. Profil de la paroi Ouest du fosse A.
Fig. 10.
Urico.ni. Tessons ceramiques a decor incise et en relief.
-

-

-

-

-

-

-

-

www.cimec.ro

RAPORT ASUPRA CERCETĂRILOR
(r. Focşani, reg. Galaţi)

DE

LA BONŢEŞTI

RIMELE

săpături arheologice pe teritoriul satului Bonţeşti s'au făcut în
anul 1926, în aşezarea neolitică de pe valea Mera, la punctul numit
<< La Fîntîni >> 1 .
In toamna anului 1 956, la cererea Muzeului de istorie din Focşani, au fost
întreprinse două sondaje şi cercetări de suprafaţă 2•
Primul sondaj a fost efectuat la marginea de sud,vest a satului, în stînga
drumului ce duce spre cătunul Teiş, pe platoul numit << La Nucuşori >>, (fig. 1 )

P

Fig. 1 .
Vedere generală a staţiunii de l a Bonţeşti. 1 , « La Nucuşori », şanţul l ;
2 , via lui Gică Pamfil ; 3 , terasa « Pe Jitie>>, unde s-a făcut cel de-al doilea sondaj (Sil).
-

unde în primăvara anului 1956, cu ocazia amenajării drumului, se descoperiseră
oase umane şi obiecte vechi.
Pentru precizarea complexului am trasat un şanţ (notat cu I) paralel cu
drumul, lîngă via locuitorului Gică Pamfi.l. ln această săpătură s'au putut iden,
tifi.ca urme arheologice aparţinînd epocii bronzului şi celei geto,dace.
1 Vladimir Dumitrescu, La station prehistorique de
Bonţeşti, in Dacia, I I I - IV, p. 88 - 1 1 4 .
1 Colectivul a fost compus din Vladimir Dumitrescu,

responsabil, Gh. Bichir, H.Boos şi Gh. Constantinescu,
membri. Cercetările au fost efectuate cu fond1.1rile
Muzeului de iitorie din Focşani.
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Epoca bronzului este reprezentată prin morminte. Unul fusese descoperit
de săteni şi, după informaţiile primite, scheletul era în poziţie chircită, avînd
orientarea SSV �NNE. Alături de el se afla un topor perforat de piatră şlefuită
şi o ulcică de lut. Toporul se păstrează la Muzeul de istorie din Focşani, iar ulcica
s�a pierdut. La aproximativ 20 m sud de acest mormînt s�a descoperit, în santul
'
săpat, un alt mormînt (nr. 2). Pe latura de est şi de sud a gropii mormîntului nr: 2
se găseau pietre (fig. 2 ). Scheletul, orientat SSV - NNE în poziţie chircită culcat
pe partea stîngă era la 0,80 m adîncime fată
de nivelul actual al solului, în stratul de pămî� t
galben închis. Scheletul s�a găsit în parte des�
compus din cauza apei şi a acizilor din pămînt.
În partea dreaptă a craniului, lîngă ureche, se
afla un inel de buclă de păr din bronz (fig. 2/a
şi fig. 3/5 ) ; la 0, 1 2 m sud�vest de craniu un
topor trapezoidal, relativ plat, lucrat din tuf
vulcanic (fig. 2/b şi fig. 3/ 1 ), iar la picioare, un
al doilea topor, de formă rectangulară, lucrat
din aceeaşi rocă 1 (fig. 2/c şi fig. 3/2). La capătul
tibiei, în unghiul format cu laba piciorului drept,
era aşezat un vas (fig. 2/d şi fig. 3/3)'. Un al
doilea vas, mai mic, se afla la est de schelet,
aproape în rînd cu şirul de pietre (fig. 2/e şi
fig. 3/4). Ambele vase au cîte două torţi ; unul
are ca ornament o nervură în relief aplicată pe
umăr, iar celălalt are în aceeaşi regiune trei
linii orizontale incizate.
Pentru a putea degaja complet mormîntul
nr. 2, am deschis spre est o ca.setă. Aceasta ne�a
dat prilejul să constatăm, la O, 70 m est de mor�
mîntui nr. 2, urmele unui al treilea mormînt,
Fig. 2. - Mormîntul nr. 2.
deranjat de o groapă modernă. Din acest schelet
s�au păstrat in situ numai radiusul şi cubitusul
de la mîna dreaptă şi un fragment de ulcică fără decor.
Mormintele de la Bonţeşti aparţin culturii Monteoru. Pentru datare
ne servim în special de inventarul mormîntului nerăvăşit. Prin forme şi
decor, vasele aparţin fazei Monteoru I a 2• Inelul de buclă indică şi el
aceeaşi fază 3•
După informaţiile primite de la diferiţi locuitori şi din observaţiile făcute
pe teren se poate presupune că cimitirul era destul de întins şi a fost distrus,
în parte, de rîpă, de drum şi de vie. Astfel, la circa 100 m sud�vest de săpătură,
în malul rîpei, locuitorul Ştefănache Popescu a găsit un ac de podoabă de bronz,
rupt în partea superioară (fig. 4 ), şi un fragment de topor de piatră cu gaură de
înmănuşare. De asemenea, cu ocazia lucrărilor făcute la via lui Gică Pamfil, s�au
dat peste grupuri de pietre aşezate aproape în cerc, dispuse cam pe aceeaşi linie
(nord�sud). Desigur, este vorba de pietre aflate în mod obişnuit deasupra mor�
o

40cm

aşa încît ar putea fi vorba de refolosirea lor în epoca

1 Topoarele sînt mai degrabă tipice pentru neolitic,

bronzului.
1 Pentru datarea materialului de tip Monteoru a
fost consultat prof. Ion Nestor.

3 Asemenea inele de buclă s-au descoperit la Sărata
Monteoru (1. Nestor şi colectivul, Şantierul Sdrata·
Monteoru, SCIV, IV, 1 - 2, 1 95 3 , p. 7 9, fig. 9) şi
la Poiana (Ee. Vulpe, La Necropole de l'âge du bronte
de Poiana, în Dacia, V - VI, p. 163, fig, 14/3).
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mintelor ce aparţin culturii Monteoru 1• De pe platou, mai la est de şanţul I, au fost
adunate fragmente ceramice aparţinînd unei faze mai vechi a culturii Monteoru.
Rămîne de văzut în ce măsură aceste cioburi adunate de la suprafaţa
solului indică o etapă mai veche de
înmormîntare sau, mai probabil, urmele
unei aşezări aparţinînd fazei Monte�
oru I C3 2 •
Stratul de cultură aparţinînd epocii
geto�dace a fost aproape complet distrus
din cauza unor lucrări de îngrădire a
viei şi din el nu s�au găsit decît trei gropi
şi cîteva cioburi răzleţe. Din umplu�
tura gropilor, în afară de fragmente
ceramice, s�au scos bulgări de chirpici,
bucăţi de cărbune, fragmente de rîşniţe
şi oase de animale (bovine, ovine şi
porcine). Materialul ceramic poate fi
împărţit în următoarele categorii
a) ceramică poroasă lucrată cu mîna ;
b) ceramică neagră cu lustru lucrată cu
mîna ; c) ceramică cenuşie lucrată la
roată ; d ) ceramică de import.
Proporţional, ceramica cenuşie
lucrată la roată ocupă locul întîi. Din
categoria ceramicii poroase merită să
fie amintită ceaşca dacică 3, iar din
�c:s
acea de import fragmentele de amfore
1
elenistice tîrzii, printre care şi o mă�
5
__.
nuşă fragmentată cu canelură mediană
Fig. 3 . - Inventarul mormîntului nr. 2.
ce aparţine sec. II-I î.e.n. 4• Gropile,
în care s�au găsit fragmente de vase din
categoria ceramicii negre cu lustru şi materiale elenistice tîrzii pot data din
sec. II - I î.e.n. În schimb, unele cioburi scoase din malul drumului aparţin
sec. III e.n. 6 •
Din colţul de nord�vest al platoului << La Nucuşori >> au fost adunate mai
multe fragmente ceramice aparţinînd culturii Criş. Fără îndoială, aceste materiale
indică urmele unei aşezări distrusă de lucrările de plantare a viei.
:

_ __ _

*

Pentru al doilea sondaj am ales terasa înaltă din dreapta văii Mera, numită
de localnici << Pe Jitie >>, unde se află o bogată aşezare 6 (fig. 1 ). Pe baza fragmen�
telor ceramice strînse de la suprafaţa solului se pot preciza următoarele faze :
1 Ion Nestor, în Raport asupra activităţii ştiinţifice
a M uzeului naţional de antichităţi in anii 1942 şi
1943, Bucureşti, 1 944, p. 20 - 2 9, fig. 1 ş i 2.
2 La Sărata Monteoru, pentru faza Monteoru 1 C3
a fost documentat ritul funerar al incineraţiei ; cf.
SCIV, VI, 3 - 4, 1 95 5 , p. 508.
8 In şanţul 1 s-au găsit fragmente din trei ceşti de
mici dimensiuni, ale căror torţi pornesc de pe linia
fundului.

11 '

4 Asemenea mănuşi s-au găsit la Popeşti in sectorul
Z 3, data bile În sec. Il - 1 î.e.n.
6 Este
vorba de ceramica de tip Vîrteşcoiu. Pe
baza observaţiilor făcute pe materialul de la Pădureni,
r. Panciu, considerăm că necropola de la Vîrteşcoiu
poate fi datată în secolul al I II-lea şi probabil nu
depăşeşte inceputul secolului al IV -lea e.n.
' Semnalată şi d.e N. Zaharia, în SCIV, VI, 3 - 4,
1 115 5 , p. 910.
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Monteoru lea, Monteoru Ic 2 , Monteoru Ic1 şi Monteoru I a 1 • Sondajul a
fost efectuat la marginea de vest a aşezării, unde în urma unei cercetări au fost
găsite cîteva cioburi de tip Criş. În săpătură (notată cu II) s'au identificat urme
aparţinînd culturii Monteoru, faza I a şi culturii Criş. Stratul de cultură, gros
de aproape 0,35 m, a fost deranjat în cea mai mare parte de lucrările pregătitoare
pentru plantarea viei. Materialul Monteoru este puţin în comparaţie
cu cel de tip Criş, mult mai abundent. În şanţul I I au fost prinse
parţial trei gropi, din care două aparţin culturii Criş (groapa nr. 2 şi
nr. 3), iar alta (nr. 1 ) culturii Monteoru. În groapa nr. 1 au fost
găsite mai multe frag,
mente dintr,un chiup, al
cărui decor este format
dintr,un brîu în relief
ce înconjoară vasul pe
partea lui superioară, ca o
1
funie, cu capetele termi,
1
nate prin două <<lopeţi >>
1
(fig. 5). Profilul vasului şi
pasta permit încadrarea
J_
lui în faza Monteoru
Fig. 5. - Fragment de chiup aparţinînd
Fig. 4 . - Ac
i a (fig. 6).
culturii Monteoru.
de podoabă
Gropile nr. 2 şi nr. 3,
din bronz.
aparţinînd culturii Criş,
sînt destul de mari. Ele au pereţii puţin oblici şi fundul neregulat 2• Dintre uneltele
descoperite în stratul de cultură Criş amintim : un toporaş plat de formă trapezoi,
dală, în stare fragmentară, lucrat din argilit, două lame şi o aşchie de obsidiană,

Fig. 6. - Profilul buzei unui
chiup, din care face parte şi
fragmentul de la fig. 5.

3

Fig. 7.

-

Fragmente ceramice aparţinînd culturii Criş.

lame şi aşchii de silex şi de grezie silicifiată ce provine din zona şisturilor negre a
Carpaţilor Orientali a, un micleu şi un percutor de silex.
În şanţul II, la - 0,40 m, s,au găsit masate bucăţi de chirpici printre care
erau cîteva cioburi Criş, un fragment de crustă de vatră şi resturi foarte mici de
1 Pentru caracteristicile acestor faze, cf. rapoartele
de la Săra ta Monteoru, în SCIV, IV, 1 - 2, 1 95 3 ,
p . 7 5 şi SCIV, VI, 3 - 4, 1 95 5 , p. 50 1 , 5 0 4 , 505.
2 Groapa cea mai mare (nr. 3 ) avea diametru!
fundului de 2 ,60 m, iar a gurii de 2,40 m ; adin-

cimea era de 1 ,20 m de la nivelul actual al so·
!ului.
3 După precizările conf. V. C. Papiu de la Comitetul
Geologic, obsidiana provine probabil din masivul
Harghita.
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Fragmente ceramice apartinind culturii Criş.
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cărbune. Chirpiciul conţine multă pleavă şi boabe de cereale. Pe una din feţe
au rămas imprimate urmele nuielelor, de grosimi diferite, iar pe cealaltă se păstrează
făţuiala. Aceste elemente constituie, desigur, urmele unei locuinţe.
Materialul ceramic este fragmentar şi prezintă toate trăsăturile caracteristice
culturii Criş. Cioburile au în compoziţia lor multă pleavă. Culoarea pastei este
cenuşie în interior şi castaniu�gălbuie sau cărămizie cu diferite nuanţe, la exterior.
Ca forme principale, menţionăm vase globulare şi cupe cu piciorul înalt, simplu
sau trilobat, gol pe dinăuntru. Un picior fragmentar de cupă e decorat cu grupuri
de cîte două caneluri verticale, formînd între . ele o nervură în relief (fig. 7/3).
Fragmentele cetamice ornamentate sînt relativ puţine. Decorul este executat, în gene,
rai, prin impresiuni şi incizii. Se întîlnesc impresiuni semilunare făcute cu << unghia >>
(fig. 8/2 ), decorul în formă de << spic de grîu >> (fig. 8/7) şi << fagure >> (fig. 8/8), brîul
alveolar în relief (fig. 8/4 ), proeminenţele conice, ovale sau cilindrice cu cîte o
alveolă pe mijloc şi nervuri în relief crestate, dispuse în formă de semicerc (fig. 8/5).
Decorul incizat este reprezentat prin linii verticale sau în formă de căpriori
(fig. 8/6 şi 9). Nu lipseşte nici cel în << reţea >> lustruit şi cel realizat prin tehnica bar,
botină (fig. 8/1 şi 3). Nu s,a găsit nici un ciob cu urme de pictură. O caracteristică
a vaselor o constituie fundurile masive (fig. 7/4 ). Cea mai mare parte a materialului
ceramic de tip Criş din aşezarea de << Pe Jitie >) permite datarea lui în faza mai tîrzie
a culturii Cris.
În legăt�ră cu ocupaţiile purtătorilor culturii Criş trebuie amintită creşterea
vitelor, documentată prin cîteva oase de bovine găsite în groapa nr. 3, şi cultura
primitivă a plantelor, după cum s'a văzut din descrierea chirpiciului. Torsul e
atestat prin două fusaiole plate, de formă circulară, lucrate din aceeaşi pastă din
care se făceau şi vasele.
Amintim de asemenea că din diferite puncte ale terasei << Pe Jitie >> au fost adu,
nate mai multe fragmente ceramice din alte epoci : unul Cucuteni C, iar restul
din epoca Latene.
Dintre toate descoperirile, acelea aparţinînd culturii Criş au o importanţă
mai mare. Aşezările de la Bonţeşti reprezintă punctul de legătură între Moldova
şi Muntenia, unde pînă în prezent această cultură nu a fost identificată decît la
Băeşti şi Cîndeşti. Un fapt demn de remarcat este acela că toate aceste localităţi
se găsesc în regiunea subcarpatică, iar materialul din care au fost lucrate majoritatea
uneltelor descoperite în stratul de cultură Criş de la Bonţeşti arată o strînsă legă,
tură cu regiunea Carpaţilor Orientali.
CERCETĂRI DE SUPRAFAŢĂ

Activitatea şantierului a fost completată cu o serie de recunoaşteri făcute
pe teritoriul satului şi împrejurimi, identificîndu,se noi puncte de interes arheo�
logic. In afară de acelea de « La Nucuşori» şi «Pe }itie», amintim :
1 ) La sud,est de sat, pe partea dreaptă a văii Mera, la punctul numit
«La Anghelescu» se află o aşezare aparţinînd Latene,ului tîrziu (sec. I î.e.n - I e.n.)
si
l V e.n.
' sec. III
2) Pe partea stîngă a văii Mera, în grădinile locuitorilor : Şerban Ţînţu,
Fera Crăiţă şi Elena Mitrea, am identificat un cimitir feudal, anterior domniei lui
M atei Basarab ( 1 632- 1654), de cînd datează biserica din sat cu cimitirul din jur.
Pe baza unor fragmente ceramice se poate susţine că cimitirul poate aparţine
sec. XVI şi cel mai tîrziu primei jumătăţi a sec. XVII.
-

GH. BICHIR
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OTY:ET O PACKOIIKAX B BOHQEIIITH
KPATKOE CO.D;EP:>KAHME

OceHbiO 1 9 56 r. Ha TeppHTOpHH cena BoHI�eiiiTH 6hmo 3anomeHo �Ba IIIypcpa Ha BhiCOKOH
Teppace �OJIHHbl Mepa, B nyHKTax (( Jla HyKyiiiopH )) H (( ne )I(HTHe )) .
Ha pacnonomeHHOM y IOro-3ana�Horo KpaH cena nnocKoropbH «< Jla HyKyiiiopH l) BcKphmH
MorHJILHHK 6poH30Boro BeKa, Bocxo�H�HH K cpa3e 1 a, KymTyphi MoHTeopy (pHc. 2, 3 H 4), a TaKme
cne�bl rcro-�aKHHCKoro noceneHHH 11-1 BB . �o H . 3 . H ttepemm, KOTOphxe MO:>KHO �aTHpoBaTL
III B . H . 3 . HecKOJILKO KepaMHtteCKHX cpparMeHTOB THna KpHIII , co6paHHhiX Ha noBepxHOCTH
rpyHTa (ceBep0-3an�HbiH KpaH fl.TIOCKOrOpbH) CBH�eTeJibCTBYIOT O CJie�ax llOCeJieHHf.! .
Ha pacnonome�ou K 3ana�y oT cena Teppace <« Ile )I(HTHe )) 6bma pacKonaHa 6oraTaf.! CTOHHKa
KyJILTYP KpHIII H MoH"teopy . Illypcp 6biJI 3aJIOH<eH y 3ana�Horo KpaH noceneHHH THna MoHTeopy,
r�e o6HapymHJIHCb ttepenKH THna KpHIII . B cnoe, HaCbi�eHHOM KYJILTypou KpHIII , 6biJIH Hau�eHbi
MHOrOttHCJieHHble cpparMeHTbl KepaMHKH (pHC. 7 H 8), CJie�bl :>KHJIH�a, �Be 60JibiiiHe f.!Mbl H opy
�Hf.! H3 KpeMHf.!, 06CH�HaHa, KpeMHHCTOrO necttaHHKa H IIIJIHcpOBaHHOrO KaMHf.! .
B pa3JIHttHbiX nyHKTax Teppacbi <« Ile )I(HTHe l) 6biJIH co6paHbi KepaMHtteCKHe <l:>parMeHTbi
�pyrRX 3llOX : O�HH H3 HHX OTHOCHTCf.! K cpa3e KyKyTeHH C, a OCTaJibHbie - K JiaTeHCKOH KYJlbType.
OE'b.HCHEHME PMCYHKOB
PHc. 1 . - 06m11iî: BH.r:t pacKonoK B EoHI.IelllT H. 1 , pacKon I B « HyKylllopH »; 2, BHHorpa.r:tHHK )l;lf<HK3
IIaM!lJHJia ; 3, Teppaca « rr� )I(HTHe >) , r.r:te 6b!JI 3aJIOlf<eH 2-iî: lllYP!ll (S II).
PHc. 2 . - IIorpe6eHHe N2 2 .
PHc. 3 . - liHBeHTapb norpe6eHHH N2 2 .
PHc. 4. - EpoH30BaH 6ynaaKa - yKpallleHHe.
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RAPPORT SUR LES

RECHERCHES EFFECTUEES Ă BONŢEŞTI
R E SUM E

Pendant l'automne 1 956 on a effectue des sondages sur le territoire du village de Bonţeşti, a
savoir sur la haute terrasse de la vallee de la Mera, aux lieux dits « La Nucuşori » et « Pe J itie ».
« La Nucuşori » est un plateau situe a la lisiere Sud,Ouest du village. On y a identifie une
necropole datant de l'âge du bronze, appartenant a la civilisation de Monteoru (phase 1 a),
(fig. 2, 3 et 4). De meme, on y a reconnu les vestiges d'une station geto,dace datant du lle-rer siecle
avant notre ere, et des fragments qui peuvent etre attribues au nre siecles de notre
ere. Plusieurs tessons ceramiques du type Criş, recueillis a la surface du sol (vers l'extremite
Nord,Ouest du plateau) indiquent les vestiges d'une station.
Sur la terrasse appelee « Pe Jitie », situee a l'Ouest du village, on a trouve une riche station
appartenant aux civilisations de Criş et de Monteoru. Le sondage a ete effectue a la lisiere Est
de la station du type Monteoru, ou des fragments Criş avaient ete identifies. Dans la couche de
civilisation de Criş on a identifie de nombreux fragments ceramiques (fig. 7 et 8), les vestiges
d'une habitation, deux fosses de grandes dimensions et des outils en silex, obsidienne, gres sili,
cifie et pierre polie.
Plusieurs tessons ceramiques appartenant a d'autres epoques : l'un du Cucuteni C et les
autres du Latene ont ete recueillis en differents points de la terrasse dite « Pe Jitie ».
·

EXPLlCATION DES FIGURES

Fig. 1.
Vue d'ensemble de la station de Bonţeşti. l , <<La Nucuşori>>, fosse n° 1 ; 2, le vignoble de Gică
Pamfil ; 3, la terrasse «Pe Jitie», ou le second sondage (S II) a ete effectue.
Fig. 2.
Tombe n° 2.
Fig. 3 .
Mobilier de la tombe n• 2 .
Fig. 4.
Epingle d e parure e n bronze.
Fig. 5.
Fragment de jarre de la civilisation de Monteoru.
Fig. 6.
Profil du rebord d'une jarre, a laquelle appartient egalement le fragment de la figure 5,
Fig. 7.
Tessons ceramiques de la civilisation de Criş.
Fig. B .
Tessons ceramiques, de la civilisation de Criş.
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SĂPĂTURILE DE LA CÎRNA*
(r. Gura Jiului, reg. Craiova)

ĂPĂTURILE

pe scară largă din anul precedent 1
deşi s�au soldat cu rezul�
tate deosebit de bogate, căci au dus la descoperirea a 80 de morminte în ci�
mitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Cîrna - n�au putut totuşi
rezolva problema limitei de sud a cimitirului, lăsînd în acelaşi timp necercetată
şi o mică porţiune de teren în jurul săpăturii I/1 942. În acest fel, obiectivul
principal al campaniei din 1 956 se impunea de la sine : trebuiau continuate
săpăturile pe latura de sud a cimitirului, pentru a�i afla limita şi în această direcţie,
şi în acelaşi timp trebuia terminată săparea unei mici porţiuni de teren înspre nord,
lîngă apa Bălţii Nasta, rămasă nedistrusă de apele de inundaţie şi nesăpată încă
de noi. Al doilea obiectiv îl constituia cercetarea plajei de S a Bălţii Nasta, de�a
lungul căreia fuseseră semnalate, pe lîngă diferitele resturi mai vechi şi mai noi,
din diferite puncte, şi unele resturi aparţinînd tot culturii cîmpurilor de urne.
ln ceea ce priveşte un al treilea obiectiv, propus de noi în planul de lucru, şi anume
săparea Măgurii Tomii situată la mai putin de 200 m ESE de necropola de incinera�
ţie, unde în anul 1942 făcusem un so�daj 2, el n�a putut fi realizat. Într�adevăr,
pe acest grind se afla acum instalată tîrla locuitorilor comunei, iar deplasarea ei
ar fi însemnat cheltueli şi pierdere de timp, aşa încît am renunţat la reluarea săpături�
lor în acest punct.
Ţinînd seama de diferitele descoperiri mai recente făcute în vecinătatea
necropolei, ca şi de cercetările întreprinse în colaborare cu colegul C. S. Nicolăescu�
Plopşor în vara anului 1 942, au fost în schimb întreprinse şi unele sondaje şi
cercetări de suprafaţă în afara zonei necropolei, cu ale căror rezultate se va ocupa
raportul tov. Gh. I. Bichir 3• În total, săpăturile şi cercetările noastre din 1 956 au
durat de la 5 la 20 Iunie. Întrucît în planul de lucru nu fuseseră programate şi
săpături în importanta aşezare din epoca fierului de la Orindui Rostii din apropiere,
am preferat să nu întreprindem săpături şi aci, spre a respecta planul aprobat
de Institut.

S

-

*

I. La S de şanţurile XXV-XXVI/1955 (vezi planul, pl. I), a fost trasată o
suprafaţă amplă (XXVIII) de 52,60 X 5 m, în care însă nu s�au găsit resturi arheo�
logice, cu excepţia cîtorva fragmente ceramice răzleţe, de factură hallstattiană,
Colectivul din 1 956 a fost alcătuit din Vla
dimir Dumitrescu, responslthil, Petre Alexandrescu
şi Gh. I. Bichir, membri.
1 Cf. Vladimir
Dumitrescu, Şantierul arheologic
Cirna, în Materiale, III, 1 957, p. 1 89.
1 Vladimir
Dumitrescu, Dare de seamă asupra
•

cercetărilor întreprinse ill anul 1 942, in Raport
asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului naţonal de
antichităţi în anii 1 942 şi 1943, Bucureşti, 1 944,
p. 3 8 - 43 .
3 Vezi p. 269 şi urm. din acest volum.
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descoperite spre capătul de E al şanţului. Nici de data aceasta nu s·a putut
distinge nici un fel de groapă, arsură etc., pentru a ne putea da seama din
ce complex au făcut parte aceste fragmente hallstattiene. Tot ceea ce se
poate spune este că descoperirea lor în partea de E a şanţului XXVIII
concordă perfect cu faptul că în general fragmentele hallstattiene descoperite
şi în săpăturile precedente erau mai numeroase în săpăturile din vecinătatea
şanţului VI-VI A/1 942.
Lipsa oricărui mormînt şi aproape chiar a oricărui fragment specific culturii
cîmpurilor de urne din epoca bronzului, alături de faptul că în ultimele şanţuri
săpate în această porţiune în campania din 1955 (XXIV şi XXVI) nu se găsiseră
decît trei morminte relativ grupate în mijlocul ultimelor şanţuri, ne îndreptăţeşte
să afirmăm că, de fapt, limita sudică a necropolei n'a depăsit punctul indicat
de mormîntul CVII/1955. În acest fel ni s,a părut inutil să c �ntinuăm sondajele
în această directie.
În schimb , pentru a nu mai avea vreo îndoială în privinţa limitei de est a
necropolei, am trasat la E de şanţurile VI_ VI A/1942 şi la 3 m spre S de
şanţul XIX/ 1955 un nou şanţ de control, paralel cu ultimul, avînd dimensiunile
15 X 2 m. Nici aici nu am descoperit decît cîteva fragmente ceramice negre,
hallstattiene, şi alte puţine, cu totul răzleţe, probabil din epoca necropolei, aşa
încît afirmaţia noastră din anul precedent, potrivit căreia şanţurile VI-VI
A/1942 reprezintă limita dincolo de care nu s,a întins spre E necropola, a
fost confirmată.
Trecînd la zona din imediata vecinătate a Bălţii Nasta - care, la data începerii
săpăturilor noastre din 1956, era încă parţial acoperită de ape - am săpat în uiti,
mile zile ale campaniei de lucru de aici întreaga porţiune de teren încă nespălată
cu totul de apele de inundaţie, în jurul săpăturii I/1 942. De altfel, tocmai împreju,
rarea că această porţiune de teren era foarte mult roasă faţă de restul terenului
dinspre sud şi de aceea nivelul ei era ceva mai scăzut, m'a determinat în 1 955 să
nu încep săpăturile chiar pe marginea sudică a şanţului I/1942, ci aproximativ la
1 m mai spre sud.
Suprafaţa astfel săpată, pe care am notat,o în plan XI C, se mărgineşte la
sud cu şanţul XI/ 1955, la vest cu săpăturile V şi XI A/1 942, la nord cu săpătura
II B/1 942 şi la est cu săpăturile II şi I I A/1942, cuprinzînd aproximativ în mijlocul
ei săpătura I/1 942. Constatările făcute în această săpătură ne,au dovedit că, dacă
am mai fi întîrziat cel mult un an,doi, această porţiune de teren ar fi fost cu totul
distrusă de apele de inundaţie şi o dată cu ea şi numeroasele morminte pe care
le mai ascundea.
Într,adevăr, primele fragmente din strachina,capac sau din urna unora
dintre morminte au apărut aproape imediat sub stratul de pămînt cu iarbă, adică
la abia 20-30 cm adîncime, tocmai fiindcă pămîntul de deasupra fusese ros de
ape. Mai mult decît atît, unul dintre morminte fusese pur şi simplu secţionat
aproape prin mijlocul capacului şi al urnei, prin prăbuşirea malului, aşa încît ceea
ce rămăsese era aproape descoperit. Ţinînd seama de orizontala terenului în epoca
bronzului, nu încape nici o îndoială că şi gropile acestor morminte au fost săpate
mai mult sau mai puţin tot atît de adînc ca şi acelea ale majorităţii mormintelor
descoperite în campaniile precedente de săpături.
Mormintele descoperite în 1 956 sînt în număr de nouă, situate oarecum
în jurul săpăturii I/ 1 942, în care fuseseră descoperite ânci morminte (I-V) ;
toate acestea formează, împreună cu celelalte din vecinătate, un grup destul de
www.cimec.ro
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Mormintul

CXI : a ,

aşa cum

a

fost găsit de noi ; b,

aşa

cum

va

b

fi fost in momentul umplerii gropii cu pămînt ( 1/4 din mărimea
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VLADIMIR DUMI'fR"SCti

compact. In această privinţă merită să fie semnalat, cu titlu de curiozitate, faptul
că mormîntul CVI II, secţionat prin prăbuşirea malului, se afla situat chiar in
cei 40-50 cm de teren rămaşi nesăpaţi în 1 942 intre capătul estic al şanţului 1
şi capătul vestic al şanţului II, ceea ce dovedeşte, alături de alte constatări asupra
cărora nu este nevoie să stăruim aici, cît de justificată a fost metoda adoptatii de
noi în 1 955, de a nu lăsa între şanţurile paralele săpate decît pereţi despărţi�
tori de cel mult 25 cm grosime, dărîmaţi şi aceştia pînă la urmă în cele mai
multe cazuri.
Cele nouă morminte descoperite în 1 956 (CVIII-CXVI) se integrează
perfect în ceea ce cunoşteam în legătură cu mormintele necropolei de incineraţie
de la Cîrna prin săpăturile anterioare.
Nici de data aceasta pămîntul în sine şi starea de umiditate in care se afla
nu ne�a permis să determinăm forma şi conturul gropilor, nici chiar prin răzuirea
sistematică pe care o făceam permanent în jurul lor. Explicaţia mi se pare de altfel
simplă : pămîntul cu care se umpleau gropile după depunerea zestrei funerare era
în chip firesc acelaşi care fusese scos la săparea gropii mortuare şi nu avusese
timp să se amestece cu alte depuneri sau să se altereze. Iar eventuala moviliţă de
pămînt care rămînea deasupra nu s�a menţinut prea multă vreme, ea putînd
constitui numai pentru contemporani o indicatie că acolo se afla un mormînt.
Pe de altă parte, nici anul acesta nu s�a desc � perit vreo piatră deasupra unuia
sau altuia dintre morminte, aşa încît singurul semn distinctiv pentru contem
porani, în afară de vremelnica moviliţă de pămînt amintită, n�a putut fi decît
un lemn mai mult sau mai puţin gros înfipt vertical deasupra mormîntului,
dar nici aceasta nu va fi rezistat mai mult de scurgerea unui număr de ani răstimp de o generaţie�două. Aceasta reprezintă de altfel o simplă presupunere
şi nu o certitudine.
Adîncimea mormintelor, în funcţie de orizontala terenului neros de ape, de
la marginea de N a şanţului XI/1955, era destul de uniformă, fundul urnelor stînd
Ia un nivel ce varia între 0,79 şi 1 ,05 m. În schimb, fundul << capacului >> sau buza
vasului cel mai de sus se afla între 0,54 şi O, 77 m adîncime. Nici unul dintre mor�
minte n�a fost deranjat prin vreo intervenţie umană ulterioară, nici unul n-a
suferit din pricina vreunui mormînt vecin săpat mai tîrziu. Ceea ce nu înseamnă
desigur că toate vasele din morminte erau intacte : căci nu numai vasele mormin�
tului CVIII, distrus după cum am spus de prăbuşirea malului ros de ape, erau
sparte, ci şi celelalte morminte conţineau unele vase sparte ; fie din pricina presiunii
multimilenare a pămîntului, fie că unele dintre ele au fost sparte - intenţionat
sau nu - în timpul ceremoniei funerare.
Toate vasele folosite drept urne co:pţineau oase, cîteodată mai puţine, alteori
dimpotrivă erau pline aproape pînă la gît.
Şi din punct de vedere al bogăţiei inventarului s-au confirmat constatările
anterioare : în imediata vecinătate a unui mormînt bogat se afla cel puţin unul
sărăcăcios. Cele mai sărace morminte aveau ca inventar două căni : cea mai
mare fusese folosită drept urnă, cealaltă fiind desigur un vas de ofrande,
iar cel mai bogat mormînt din 1956 (CX) �onţinea în total şase vase. Ca
de obicei, unele dintre vase erau puse pe umăr, altele deasupra sau în gura
urnei, în timp ce altele, fireşte dintre cele mai mici, fuseseră depuse chiar in
interiorul ei, pe sau printre oasele calcinate. Atît urnele tipice cît şi cele
netipice precum şi strachinile�capace şi vasele secundare aparţin unor forme
şi variante cu totul frecvente în necropola de la Cîrna, cu o singură excepţie
pe care o vom aminti mai jos.
www.cimec.ro

In şase dintre cele două morminte descoperite în 1 956, urna era un vas mare
tipic, cu gît relativ cilindric şi buza evazată orizontal, umărul puternic arcuit şi

Fig. 1 .

-

Urna şi strachina-capac

a

mormîntului CXI de la Cîrna .

corpul pîntecos (mormintele CVI I I şi CX-CXIV), cu cîte două sau patru torţi
pe pîntece. Unele dintre ele aparţin variantei simple, iar celelalte variantei cu
www.cimec.ro
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corpul << în două etaje >>, tot aşa după cum unele sînt decorate şi celelalte nedecorate.
Î ntr,un singur mormînt (CIX) urna aparţinea tipului de vase cu două torţi pornind
de pe buză pînă pe umeri, iar în celelalte două (CXV-CXVI) au fost folosite
drept urne cîte o cană cu cîte o toartă. Drept capace au servit fie străchini tipice

Fig. 2.

-

Celelalte două vase din inventarul mormîntului CXI.

cu buza în patru colţuri, fie alte vase sau chiar simple fragmente. Vasele secundare,
pentru ofrande, sînt mai ales căni cu toarta supraînălţată, dar nu lipsesc nici stră,
chinile simple şi vasele cu corpul sferic turtit, picioruş inelar şi patru colţuri
proeminente pe pîntece. Dintre acestea din urmă face parte şi vasul care reprezintă,
aşa cum am spus mai sus, o variantă mai rară, neîntîlnită în nici unul dintre cele,
lalte 1 16 morminte de la Cîrna. El a fost găsit într,unul dintre mormintele mai
bogate (CXIV), depus împreună cu alte două văscioare în interiorul urnei pînte,
www.cimec.ro
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coase, pe oasele calcinate ; celelalte două vase din interiorul urnei erau cănite
'
tipice, dar al treilea avea corpul sferic turtit, cu trei mici gurguie perforate şi o a
patra proeminenţă ridicată în sus pînă lîngă buză, unde a fost modelată în formă
de gît şi cap de pasăre. Exemplare similare sînt cunoscute şi din alte necropole
ale aceleiaşi culturi, de pildă Ostrovul Mare 1 , iar altul întrucîtva apropiat şi la
Balta Verde 2•
Nici în ceea ce priveşte tehnica ceramicei şi ornamentarea ei ultimele noastre
săpături de la Cîrna nu ne,au adus - şi nu ne puteau aduce de altfel - elemente
noi. Pasta vaselor mai mici este mult mai fină şi mai pură, arderea fiind mai egală
şi învelişul putîndu,se observa de multe ori, mai ales atunci cînd arderea secundară
nu a deteriorat prea mult vasele. În schimb urnele, cu diferiţi degresanţi în pastă,
prezintă inegalităţi de ardere, însăşi suprafaţa nefiind întotdeauna peste tot de
aceeaşi culoare, fapt care credem că nu se datoreşte numai arderii secundare în
sau lîngă focul rugului, ci însăşi condiţiilor de ardere în cuptor. În această privinţă
consultarea unui specialist ne va fi de ajutor.
Decorul este executat în maniera tipică, prin împunsături continue sau
izolate în pasta moale, făcute cu unelte avînd unul sau mai multe vîrfuri paralele.
Şi repertoriul motivelor decorative este acela bine cunoscut în cultura cîmpurilor
de urne, aşa că nu stăruim aici. În marea majoritate - dacă nu în totalitatea
lor - aceste motive decorative au fost umplute cu substanţă albă calcaroasă,
păstrată în multe cazuri destul de bine.
În legătură cu descoperirile din diferite morminte, mai amintim şi faptul că
sub unele urne se aflau unul sau mai multe fragmente ceramice, străine de vasele
mormîntului respectiv, iar sub altă urnă un os de animal. Primele ar putea pro,
veni desigur de la vase sparte cu prilejul ceremoniei incinerării, iar poziţia lor sub
urne nu se datoreşte întîmplării, deoarece asemenea cazuri au fost constatate de
mai multe ori cu prilejul campaniilor precedente de săpături de la Cîrna. Cît pri,
veşte osul de animal, fără să fie o excepţie absolută, menţionăm că numai în puţine
morminte din această necropolă s'au descoperit oase de animale. Nu ne referim,
desigur, la eventualele oase arse şi depuse în urne o dată cu oasele calcinate
ale morţilor, deoarece, pînă ce nu va fi terminat studiul resturilor osteologice
de aici, nu vom putea şti dacă printre oasele calcinate, adunate de pe rug,
nu se aflau şi oase de animale sacrificate cu prilejul incinerării morţilor şi
consumate la banchetele funebre, părţi dintre ele constituind eventual hrană
d epusă în morminte pentru << viaţa viitoare 1>.
În nici unul dintre mormintele de anul acesta nu s,a găsit în s�himb
vreun obiect de metal sau din alt material.
·

· *

II. Încă înainte de reînceperea săpăturilor din 1 95 �i se semnalase, la aproxi

mativ 500 m spre E de marginea răsăriteană a necropolei de incineraţie de la Cîrna,
pe malul nordic al aceluiaşi Grind, în general ferit de inundaţiile apelor bălţilor
dunărene, existenţa unor numeroase fragmente ceramice identice acelora de pe
plaja de lîngă necropolă. Verificarea noastră din 1955 ne,a îngăduit să confirmăm
exactitatea informaţiei primite : pe o întindere nu prea mare, de-a lungul malului
1 D. Bnciu, Catalogul Muteului arheologic de la
Turnu Severin, în Materiale, 1, p. 5 8 9 şi urm., v. pl.
XXVIII/7 (dar puţin diferit de ext.mpl<lrul dda Cîrna).

2 D. B : rciu şi Eug. Comşa, Săpăturile de la Balta
Verde şi Qogoşu, în Materiale, Il, 1 956, p. 25 1 şi
urm. ; v. fig. 3 3 .
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stîng al Bălţii Nasta, apele spălau fragmente ceramice destul de mărunte, care
aparţineau fără îndoială unui complex similar celui care forma obiectul săpături
lor noastre. De aceea, în 1 956, chiar înainte de a termina lucrările la necropolă,
în aşteptarea unei retrageri mai accentuate a apelor, am executat două şanţuri de
sondaj în acest punct : primul (XXXI), relativ paralel cu malul, lung de 30 m şi
lat de 3 m, orientat ENE 1 300°-VSV 4500°, iar al doilea, ceva mai spre S şi nu
chiar perpendicular pe primul (XXXII), de 25 X 1 ,50 m, orientat SSE 3 100°
NNV 6300°.
În primul şanţ, fragmentele ceramice erau relativ numeroase ; toate cele
caracteristice aparţin aceleeaşi culturi a cîmpurilor de urne din epoca bronzului,
atît prin tehnica lor, prin formele de la care se poate deduce că provin şi mai ales
prin ornamentare. Nu se poate vorbi însă de un strat de cultură, căci compoziţia
pămîntului dovedeşte că aci sînt depuneri succesive, dar întru totul similare, de
pămînt milos, adus de apele de inundaţie, şi abia la adîncimea de aproape 0,90-1 m
începe pămîntul galben nisipos. Este deci clar că toate fragmentele descoperite printre care remarcăm şi două fragmente mici de statuete de lut ars - au fost
aduse de ape şi depuse aici treptat. De aceea, pentru a vedea dacă nu cumva mai
spre sud se afla aşezarea sau necropola de unde apele au putut scoate şi depune aici
fragmentele ceramice (deşi ipoteza nu ni se părea verosimilă), am săpat şi şanţul
XXXII. Aşa cum era de aşteptat, resturile descoperite aici au fost însă mult mai
puţin numeroase, aflîndu-se mai ales în porţiunea de nord a acestui şanţ, ceea ce
înseamnă în chip evident că apa le-a adus dinspre nord şi nu dinspre sud. Cu acest
prilej amintim că dintr-un << gropan >> săpat de lucrători pe malul bălţii, în imediata
vecinătate a şanţului XXXI, pentru a face o fîntînă rudimentară, a fost scoasă
şi o mică bucată de chihlimbar, destul de probabil contemporană cu resturile
ceramice.
Explicaţia cea mai probabilă a prezenţei acestor fragmente ceramice cîrnene,
relativ numeroase în acest punct al grindului Tomii, nu poate fi căutată decît în
existenţa mai spre nord, în porţiunea acum permanent acoperită de apele Bălţii
Nasta, a resturilor unei aşezări sau a unei necropole, de unde apele au scos de-a
lungul veacurilor şi au depus pe mal împreună cu mîlul fragmentele descoperite de
noi. Această explicaţie pare cu atît mai probabilă, cu cît nu este nici o îndoială că
de-a lungul întregii văi a Dunării romîneşti nivelul actual al apelor este mai ridicat
decît acela de acum cîteva milenii, căci numai aşa putem înţelege de ce în cea mai
mare parte a aşezărilor străvechi din regiunea bălţilor Dunării nu se pot între
prinde cu succes săpături decît în perioadele de maximă scădere a apelor
Dunării, în celelalte perioade straturile vechi (dacă nu chiar aşezări întregi)
fiind sub apă.
S-ar mai putea avea în veder� şi o altă ipoteză - şi anume explicarea restu
rilor din acest punct prin aducerea lor treptată de către curenţii apelor, chiar de la
plaja de lîngă necropola săpată de noi ; deşi distanţa nu este prea mare, ar trebui
însă verificat dacă într-adevăr constanţa curenţilor şi întreaga configuraţie a malului
de sud al Bălţii Nasta şi a fundului apei îngăduie această explicaţie.
Oricum ar fi, prin executarea lucrărilor sumar descrise mai sus, săpăturile
din necropola de incineraţie de la Cîrna au luat sfîrşit, cu rezultate dintre cele mai
mulţumitoare. Din punct de vedere ştiinţific, aceste rezultate sînt deosebit de
importante, deoarece este prima mare necropolă de acest fel săpată în întregime,
bine înţeles în măsura în care înaintea săpăturilor noastre au cruţat-o apele de
inundaţie. Fără să anticipăm asupra unor concluzii de ordin general cultural pe
care numai studierea completă a descoperirilor de la Cîrna le va permite, sîntem
www.cimec.ro
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totuşi în măsură să afirmăm că cele arătate în raportul nostru precedent 1 - asupra
săr:: ăturilor din 1955 - sînt îndreptăţite : într�adevăr, din materialul descoperit de
noi in situ, nimic nu impune o datare a acestei necropole pînă spre sfîrşitul epocii
bronzului, şi cu atît mai puţin dincolo de sfîrşitul epocii bronzului şi de începutul
primei epoci a fierului. De aceea se poate spune că necropola a fost folosită de
locuitorii unei aşezări - pînă acum încă neidentificată - datînd din epoca mijlo�
cie a bronzului, adică în linii generale din perioadele a I I�a şi a III�a ale acestei
epoci, chiar dacă în alte aşezări şi necropole se vor fi constatat elemente care cer o
datare mai tîrzie.
Pe de altă parte, din punct de vedere muzeistic rezultatele sînt într�adevăr
excepţionale, şi nu numai prin numărul pieselor descoperite, care - împreună
cu cele achiziţionate la faţa locului - depăşesc cifra de 500, ci prin marea valoare
muzeistică a complexului. Dacă ţinem seama chiar numai de faptul că avem, între
altele, o colecţie de nu mai puţin de 1 0 statuete întregi şi întregite, de o frumuseţe
fără egal, care reprezintă cu siguranţă cea mai bogată colecţie de piese similare
pe care o posedă vreun muzeu, precum şi de faptul că de îndată ce vom avea
un local adecvat pentru Muzeul naţional de antichităţi se va putea recon�
stitui într�o sală amplă o zonă din necropolă cuprinzînd 10- 1 5 morminte
cu toată zestrea lor funerară, este limpede că aprecierile noastre sînt
întemeiate.
VLADIMIR DUMITRESCU

PACKOIIKM B KhiPHE
KPATKOE CO.D;EP)l(AHJ1E
1 . PacKOIIKH 19 56 r. B KbipHe HOCHJIH xapaKTep 3aKJIIO•IHTeJibHoro Hccne�osruurn . UeJihiO
HX 6biJIO orrpe�eJIHTb IO»<HYIO 11 BOCTO'IHYIO rpamU�bl HeKpOIIOJUI C TpyiiOCO)I(>KeHHeM, BOCXO�.II
Il.{ero K 6poH30BOMY seKy , a TaKme rrpo�OJI)I(I1Tb BCKpbiTHe He6onbrnoro yqacrKa, ocrasrneroc.11
Heo6cne�osaHHbiM B rrpm�ecce rrpe,�.�;rnecrsyiOI.l.{HX pacKorroK .
KaK K 10ry, TaK H K BOCTOKY He 06HapymHJIOCb HH 3axOpOHeHH.II , HH KaKOrO-JIH60 �pyrcro
CJie�a 6pOH30BOro BeKa, 3a HCKJIIOlJeHHeM HeCKOJlbKHX cpaBHHTeJibHO pa36pocaHHbiX 06JIOMKOB
ram>rnTaTcKoii KepaMHKH. TaKHM o6pa3oM otieBH�Ho, tiTO rrocne�H.II.II , BbipbiTa.ll asTOJ:: O M B 1 955 r.,
TpaHUJe.ll Bbl.IIBHJia IIOCJie�HHe rrorpe6em1.11 B :noii tiaCTH MOrl1JlbHHKa. 3aTO B He60JiblliOM HepaCKOIIaU
HOM cesepHOM yqaCTKe 6biJIH BCKpblTbl ell.{e �eB.IITb 3axOpOHeHHH C TpyiiOCO>K>KeHHeM 6pOH30BOrO BeKa, 6naro,�.�;ap.11 tieMy o61l.{ee lJHCJIO rrorpe6eHHH, paCKOIIaHHblX aBTOpOM B 3TOM HeKpOIIOJie,
�OCTHraeT 1 1 6 . 0TKpbiTH.II 3Toro ro�a srroJIHe rro�Tsepm�aiOT pe3yJibTaTbi rrpe�bi�Yil.{HX JieT. Cy�.11
rro rrorpe6anhHOMY HHBeHTapiO, HeKOTOpbie rrorpe6eHH.II (co�ep>Kall.{He 5-;-6 cocy�os) rrpHHa�ne
manH 6onee 3a>KHTOtiHbiM JIIO�.IIM ; �pyrHe (co�epmall.{He JIHWb 2 cocy�a}, HecoMHeHHO, coxpaH.IIJIH
OCTaHKH 6onee 6e�Hb!X JIIO�eH . lf Ha 3TOT pa3 Ha rforpe6eHIDIX He 6biJIO KaKOrO-JUI60 OTJIHlJHTeJib
HOrO 3HaKa .
I l . Ha pacCTO.IIHHH IIpHMepHO 500 M K BOCTOKY OT yKa3aHHOrO HeKpOIIOJUI, Ha TOM me IO)I(HOM
rro6epemhe rrpy�a Hacra, 6biJIH TaKme Haii:�eHbi KepaMHtieCKHe <t>parMeHTbi TOH me KYJib
TYPbi rroneii rrorpe6anbHbiX ypH 6poH3onoro aeKa . IlpH rroMOI.l.{H �Byx 3anomeHHbiX asTopoM wyp
<Pos eMy He y,rranOCb Bbl.IICHHTb, H�eT JIH petib 06 OCTaTKax HeKpOIIOJUI HJIH IIOCeJieHH.II . XOT.II H
6biJII1 HaH�eHbl 06JIOMKH rJIHH.IIHOH IIOCy�bl H �a>Ke �Ba <l>parMeHTa TI1Ill1tieCKHX CTaTy3TOK, BCe me
He y�anocb ycraHOBHTb, H�eT JIH petib o HaJIHtiHH KYJibTypHoro CJIO.II , HJIH TOJibKO o6 OTJiomeHH.IIX ,
HaHeCeHHbiX BO�OH rrpy�a BMeCTe C HaMbiBOM. I103TOMY He HCKJIIOlJaeTC.II , lJTO IIOCJieHHe HJIH KJia�6Hil.{e,
H3 KOTOpOrO IIpOHCXO�.IIT 3TH OCTaTKH, 3aTOIIJieHO Terrepb BO�aMH rrpy�a, TaK KaK H3BeCTHO, lJTO
ypoBeHb BO,Il;bl IIOCTeiieHHO IIOBbiUJaJIC.II B rrpO�OJI>KeHHe TbiC.IIlJeJieTHH B pe3yJibTaTe IIO�H.IITH.II �Ha.

1 Materiale, III, p. 1 8 9.
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TaKOB 6biJI 3aKmo•uiTeJihHbiH :nan pacKonoK 6onhrnoro HeKponomi c Tpynoco»oHeHHel\1 B
KbipHe, noJIHOCThlO npOH3BeAeHHbiX asTopoM so speMH 3KcneAHQHH 1 942, 1955 H 1 956 r r . EbiJIH
AOCTHrHyTbl npeJ<paCHble pe3yJihTaTbi, npeACTaBJIHlOIIIHe HHTepec Hal< ,r:(JIH HayKH, TaK H AJIH ?.1y3eeB;
,UaHHbie paCKOllOl<, l<OTOpbie COCTaBHT Tel\\y HC'-IepnbiBalOllleH 1\\0HOrpa<lJHH, A3lOT B03MOlliHOCTb
yTsepmAaTh, '-ITO HeKponoJih BOCXOAHT K cpeAHeii 3noxe 6poH3osoro neKa (nepHOAbi I I H I I I) H
HH B HOel\1 cnyt.tae He nepexoAHT sepxHero py6ema 6poH30Boro BeKa .
OE'MICHEHI1E PI1CYHKOB

Ta6mu.{a 1 . - 06l.I.I11H miaH pacKonoK HeKponoJIH c TpynocoaoHeH11eM B K bi pHe . ( 1 942, 1 955 u 1 956 rr.).
Ta6JI111.1a II. - Ilorpe6eH11e CXI : a, KaKHM OHO 6biJIO BCKpbiTO aBTopaM11 in situ ; b, I<ai<HM OHO, sepo
f!THO, 6biJ10 B MOMeHT 32ll0JIH eH11fl f!Mbl 3eMJieH.
P11c. 1 . - YpHa 11 M11CKa-KpbiiiiKa 113 norpe6eHHfl CXI B KbipHe.
P11c. 2. - ,Usa cocy,r:ta 113 11HBeHTapH norpe6eH11fl CXI.

LES FOUILLES DE C ÎRNA
R E SUM E

1. Les fouilles entreprises en 1 956 a Cîrna ont eu un caractere de recherches finales, visant
a determiner vers le Sud et vers l'Est les lirnites de la necropole a incineration datant de l'âge
du bronze, ainsi qu' a poursuivre les fouilles sur une petite portion de terrain qui n'avait pas
ete exploree au cours des carnpagnes precedentes.
Ni vers le Sud, ni vers l'Est, on n'a pas decouvert de tornbes ou d'autres vestiges datant
de l'âge du bronze, rnais seulernent quelques tessons cerarniques hallstattiens, assez sporadiques.
Par consequent, il est clair que du câte sud, la derniere tranchee creusee par l'auteur en 1 955
avait rnis au jour les dernieres tornbes de cette partie de la necropole. Par contre, dans la
petite zone qui n'avait pas ete fouillee et qui est situee pres du bord du lac on a encore decouvert
9 tornbes a incineration datant de l'âge du bronze. Le total des tornbes decouvertes dans
cette necropole, grâce aux fouilles entreprises par l'auteur, atteint le nornbre de 1 16. Celles
qui ont ete decouvertes en 1 956 confirrnent entierement les resultats des annees precedentes.
A en juger d'apres les objets recueillis, on·peut etablir que certaines tombes (contenant chacune 5 a
6 vases) appartiennent a des personnes assez aisees, et d'autres (contenant a peine deux vases)
conservaient, a coup sur, les restes de gens rnoins fortunes. Cette fois-ci non plus, les tombes
n'etaient indiquees par aucun signe distinctif.
II. A 500 rn environ vers l'Est de cette necropole, egalement sur le bord meridional de
l'etang de Nasta, on a encore trouve des tessons cerarniques appartenant a la rneme civilisation
des charnps d'urnes, datant de l'âge du bronze. Les deux sondages entrepris par l'auteur en vue
de determiner s'il s'agissait des vestiges d'une necropole ou d'une station, n'ont pas pu elucider
le probleme. Malgre les tessons ceramiques et les deux fragments de statuettes qu'il y a trouves,
il estime ne pas pouvoir affirrner qu'il s'agit d'une station ; il ne voit la que des depâts
apportes par les eaux de l'etang en rnerne ternps que la vase. C'est pourquoi il n'est pas exclu
que la station ou la necropole dont ces vestiges proviennent soit rnaintenant recouverte par les
eaux, car, comrne on le sait, leur niveau s'est accru, au cours des millenaires, par suite de
l'elevation de leur fond.
*

Les fouilles entreprises dans l'import'ante necropole a incineration de Cîrna - fouillee
entierernent par l'auteur au cours des carnpagnes de 1 942, 1 955 et 1 956 - sant ainsi achevees.
Leurs resultats sont des plus irnportants, tant au point de vue sdentifique qu' a celui des pieces
de rnusee. Les donnees foumies par ces fouilles feront l'objet d'une monographie. Elles
perrnettent d'affirrner d'ores et deja que cette necropole date de l'âge rnoyen du bronze
(periodes II et III) et que, de toutes fa.;ons, elle n'a pas depasse les limites superieures de
l'âge du bronze.
EXPLICA TION DES FIGURES

Planche l. - Plan general des fouilles effectuees dans la necropole a incineration de Cîrna ( 1 942,
1 955 et 1 95 6).
Planche II. - Tombe n° CXI : a) telle qu'elle a ete decouverte ; b) telle qu'elle devait etre au moment ou
la fosse fut remplie de terre.
Fig. 1. - Urne et ecuelle servant de couvercle, de la tombe n° cxr de Cîrna.
Fii. 2. - Deux vases faisant partie du mobilier de la tombe n°. CXI.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PE GRINDURILE
DIN APROPIEREA COMUNEI CÎRNA
(r. Gura Jiului, reg. Craiova)

I

N

TI M P U L săpăturilor întreprinse în anii 1 955
şi 1956 la Cîrna, de
colectivul condus de tov. Vladimir Dumitrescu, au fost efectuate şi
cîteva cercetări şi sondaje în regiunea vecină, ale căror rezultate le
expunem pe scurt aici.

I. La 65 m est de necropola din epoca bronzului, pe malul bălţii Nasta,
a fost descoperit un mormînt, dezvelit şi deranjat în parte de apă. Scheletul întins
pe spate, orientat ESE�VNV, zăcea în stratul de pămînt
galben nisipos, la 0,80 m adîncime (fig. 1 ). La 0, 1 2 m sud de
schelet se afla un vîrf de lance de fier (fig. 1/a), iar în apro
pierea lui o lamă de cuţit fragmentară din acelaşi metal
(fig. 1/b şi 2/2 ). Lîngă braţul stîng era un fragment de sîrmă
din bronz, provenind probabil dintr�o brăţară (fig. 1/c şi 2/3).
În pămîntul de umplutură al gropii mormîntului s�au
găsit cîteva cioburi atipice. Vîrful de lance, în formă de
frunză de salcie, cu nervură mediană pe ambele părţi, este
rombic în secţiune şi puternic oxidat {fig 2/1 ). Tipuri
asemănătoare de lance şi lame de cuţit s�au descoperit şi
în necropola hallstattiană de la Balta Verde 1• În apropierea
mormîntului, ciobanul Ion Balaşa a găsit un colier de bronz'
şi o cute. Colierul, format dintr�o bară de bronz, a fost
lucrat prin turnare şi are corpul torsionat pe jumătate din
lungime (fig. 3). Capetele se termină prin cîte o răsucire
o
spiralică, făcută prin ciocănire. Cele mai apropiate analogii le
Fig.
1.
Mormîntul hall
întîlnim la Balta Verde 2 si Bîlvănesti 3• Cutea are forma unei stattian
de pe
Orindui
f
prisme dreptunghiulare Şi este per orată la un capăt (fi g . 4 )
Tomii »,
Un exemplar asemănător a fost descoperit şi la Balta Verde 4 •
Ţinînd seama de inventarul mormîntului, precum şi de celelalte două piese
găsite în apropierea scheletului, care pot aparţine aceluiaşi complex, considerăm
că mormîntul poate fi contemporan cu necropola hallstattiană de la Balta Verde 5 .
La Cîrna nu s�au putut constata urmele vreunei movile, deoarece mormîntul a fost
dezvelit în cea mai mare parte de apă. Pentru a se verifica dacă aici era un mormînt
to

-

.

1 D, Berciu şi Eugen Comşa, Săpătutile arheologice
de la Balta Verde şi Qogoşu ( 1 94 9 şi 1 950), în Materiale,
II, 1 956, p. 380, 3 93 , 3 94, 3 95 şi fig. 1 20/ 1 .
2 Ibidem, fig. 7 1/ 1 şi fig. 76.
3 Al. Bărcăcilă, Antiquites pre-et proto·historiques
des environs de Turnu Severin, în Dacia, 1, p. 2 95,

«

şi D. Berciu , în Arheologia preistorică a Olteniei,
p. 1 7 5 , fig. 220.
4 D. Berciu şi Eugen Comşa, op. cit., fig. 5 3/ 1 .
• Movila .XXI, mormîntul nr. 3 ş i movila XII,
mormîntul nr, 4.
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2

izolat sau un cimitir, s'a trasat un sant (nr. XXX pe planul săpăturilor de la
Cîrna), în care s'au găsit numai cîtev� fragmente ceramice aparţinînd culturii
cîmpurilor de urne.
I I. La circa 300 m vest de necropolă, pe acelaşi grind, în malul rupt de
apă, pe o distanţă de aproximativ 200 m, se observă numeroase fragmente
ceramice aparţinînd primei şi celei d.e a,doua epoci a fierului. În capătul de est
al staţiunii, unde cioburile hallstattiene (grupul Balta Verde) par a fi mai nume
roase, s'au găsit şi oase de om, ce indică, probabil, morminte similare celui

2

3

�

L--- 0.031,.--_J
'

Fig. 2. - Inventarul morm!ntului de
la fig. 1 .

Fig. 3 .
Colier din bronz, descoperit
!n apropierea mormînţului hallstattian
de pe « Grindul Tomii ».
-

Fig. 4 . - Cute
găsită pe<··Grin
dul Tomii » !n
preajma mor
mîntului hallstattian.

descoperit la est de necropolă. Fragmentele ceramice Latene şi bucăţile de
chirpici arată că aici a fost o aşezare, ce suprapune în parte urmele hallstattiene.
Printre fragmentele ceramice s'au descoperit şi cioburi elenistice, aparţinînd
secolelor I I-I î.e.n. , care alături de ceramica neagră cu lustru ne fac să datăm
locuirea Latene de aici în sec. I I-I î.e.n.
Tot din acest punct au fost adunate şi cîteva cioburi de tip Coţofeni.
III. La sud,est de satul Cîrna, pe grindul numit de localnici << Branişte >>,
se află mai mulţi tumuli. În primăvara anului 1956, un cioban, voind să,şi constru
iască stîna, a săpat un mic şanţ în mijlocul unei movile, cunoscută sub numele
de << Măgura Fircanii >>, şi a dat peste un mormînt.
După informaţiile primite de la Ion Balaşa, s'au găsit în mormînt, pe lîngă
scheletul cu urme de culoare roşie (ocru) pe craniu, şi << cîteva >> vase, care au fost
sparte şi aruncate pe malul bălţii. Informatorul nostru nu ne,a putut spune
nimic în legătură cu poziţia scheletului. Din materialul adunat, amintim : partea
superioară a unui askos, un vas,castron şi un mic fragment dintr'un alt castron ;
după informaţiile primite şi observaţiile de pe teren, acestea au făcut probabil
parte din inventarul mormîntului amintit.
Askos,ul, din care se păstrează numai gîtul, toarta şi o mică porţiune din
corp (fig. 5/1 ), are gîtul aproape cilindric, gura teşită, iar buza este răsfrîntă în
afară numai în porţiunea pe unde se turna. Toarta în bandă porneşte de sub buză,
www.cimec.ro
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fiind mai îngustă în partea superioară. Decorul de pe askos este executat prin
incizie şi încrustat cu roşu. Urme de culoare roşie (ocru) se pot observa şi pe
porţiunile neornamentate ale peretelui. În urma arderii, askos,ul a căpătat culoarea
cenuşie în sţărtură şi castaniu,gălbuie la suprafaţă. Exteriorul vasului, ca şi inte"
riorul gîtului, au fost lustruite. Vasul,
castron, de formă aproape tronconică,
are peretele înalt şi buza puţin răsfrîntă
în afară (fig. 6). Pe partea exterioară a buzei
se află două mici tortiţe, perforate orizontal,
la o distanţă de 0,075 m una de alta. Decorul ����;
acestui vas este făcut prin împunsături şi 1
impresiuni. Peretele este negru,cenuşiu în
spărtură şi castaniu,gălbui în exterior. Într,un 1
singur loc pe corpul vasului se observă urme l-- � - de culoare roşie (ocru). Dintr,un alt castron
s,a păstrat numai un mic fragment (fi.g 5/2 ) 1
Forma, tortiţele şi ornamentul vasului,
castron de la Cîrna se întîlnesc frecvent în
aria de răspîndire a culturii Coţofeni 1 •
În ceea ce priveşte askos,ul, amintim
că decorul folosit face parte din sistemul de
ornamentare al culturii Cotofeni 2• El tre,
buie pus în legătură cu va;ele corespunză,
toare descoperite la Cernavoda 3 , Brăiliţa 4
şi Folteşti 6• Ca formă, askos,ul de la Cîrna
se apropie mult de acela de la Cernavoda,
cu deosebirea că exemplarul dobrogean lipsit
de decor, este mai mare şi are buza peste
tot răsfrîntă în afară. Restul formei, gura
5 . - 1 , fragment de askos descoperit pe
teşită, gîtul tronconic, toarta în bandă ce Fig.
Grindul Branişte>>, 2, fragment de vas-castron de
porneşte tot de sub buză, sînt la fel la
pe acdaşi grind.
aceste două vase. Askos,ul de la Cernavoda
a fost descoperit, împreună cu un alt vas bitronconic, într,un mormînt cu schelet
chircit, aparţinînd culturii Gumelniţa 6• Analogii se pot face şi cu exemplarul de
la Brăiliţa, în ceea ce priveşte sistemul de decor folosit şi complexul în care a fost
descoperit.
Socotind că vasele descrise aparţin unui mormînt cu ocru, aşa cum credem
noi, bazîndu,ne pe informaţiile primite şi observaţiile făcute pe teren, cît şi pe
faptul că în numeroşi tumuli, săpaţi în Oltenia, s'au găsit cioburi de tip Coţofeni,
.

«

.

.

1 D. B � rciu, op. cit. , p. 77, fig. 89, în special pro·
filele 1 1 , 1(1 şi 1 2. Forme de castroane oarecum
apropiate de exemplarul nostru se găsesc în Polonia,
regiunea Poznan, însă deosebite în ceea ce priveşte
unele amănunte de profil, sistemul de tortite şi unele
elemente de ornament (linii în val), atribuite de
J6zef Kostrzewski fazei Il a neoliticului şi datate
între anii 2300 şi 20( O î.e.n., fiind puse în legătură
cu cultura « Trichterb!cher » (cf. J6zef Kostrzewski,
Wielkopolska w Pradtiejach, Prdstoria Poloniei Mari),
Warszawa-Wroclaw, 1 95 5 , p. 33, 45, fig. 82 ; vezi
şi fig. 65, 66, şi 67.
2 Ibidem, p. 7 9, fig. 92.

8 Ion Nestor, Cercetdri preistorice la Cernavoda,
extras din An. D. , XVIII, 1 937, p. 1 2 , fig. 7.
• Sitpături!e de la Brăiliţa, în Materiale, III, 1957,
p. 1 2 9.
1 SCIV, 1, 1 950, p. 253, fig. 3 .
8 Ion N < stor,
Zur Stel!ung Cernavodas i n d er
Rumănischen ]ungsteinteit, extras din Schuchhardt
Festchri{t, pl. 2. Legăm askos-ul de la Cernavoda
de locuirea gumelniteană tîrzie ce este bine docu·
mentată pe « Dealul Sofia ». Pentru această epocă
pledează vasul găsit împreună cu askoş-ul, în mot•
mîntui I.
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socotim că unele morminte cu ocru, în tumuli, din Oltenia; pot fi contemporane
cu cultura Cotofeni
1•
'
Pentru a constata dacă se mai află vreun mormînt secundar în poalele movilei
încă nedistruse, am trasat un şanţ de�a lungul movilei, dar fără rezultat, deoarece

Fig. 6. -

Vas . castron găsit pe « Gri n d u l Branişte » .

nu au apărut urme arheologice. Din alte puncte de pe plaja grindului au fost
adunate numeroase cioburi şi un vas intregibil. O · parte din materialul ceramic
descoperit pe << Orindui Branişte >> aparţine primei
epoci a fierului. Menţionăm în special mai multe
fragmente ce provin dintr�un vas aproape cilin�
dric, decorat cu un brîu alveolar în relief, ce
încinge vasul pornind de la fund către gură. Pe
unul din fragmente se păstrează trei segmente
de brîu în etaj. Forma, decorul şi pasta gălbui�
cărămizie se apropie mult de un vas de la
Lechinţa de Mureş, ce poate fi datat în
5 Hallstattul timpuriu (faza B) 2•
Alte fragmente descoperite aici şi provenind
din vase mari, cu pasta de culoare neagră cu luciu
la exterior, sau mată, avînd uneori apucători
plate, cu colţurile rotunjite, aparţin tot acestei
faze timpurii. Din Hallstattul tîrziu amintim un
vas aproape întreg, căruia îi lipseşte buza şi
Fig. 7 . - Vas hallstattian de pe « Grindul
toarta (fig. 7). Un exemplar asemănător a fost
Branişte ».
descoperit în necropola tumulară de la Teleşti 3 •
Tot de pe << Branişte >> s�au mai adunat şi unele fragmente ceramice din
sec. I I I-- IV e.n. şi sec. X-XI.
1

J
J
1
1

1 Î n urma săpăturilor făcute in necropola tumulară
dintre Rast şi Seaca de Cîmp, Vladimir Dumitrescu
pe baza observaţiilor făcute, conchidea : « se pare că
va trebui să lnclinăm pentru ipoteza contempora·
neităţii mormintelor cu această cultură» (cultura
Coţofeni, SCIV, Il, 1 95 1 , p. 277), în timp ce D.
acrdu, după săpăturile de la Pleniţa, înclină să creadă

că mormintele pot fi posterioare culturii Coţofeni,
fără a exclude posibilitatea contemporaneităţii lor
(SCIV, lll, 1 95 2 , p. 164).
3 Datare acceptată şi de Dorin Popescu.
Va sul se
află expus în Muzeu.
3 D. Berciu, op. cit., p. 1 72, fig. 2 1 7/ 1 .
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IV. Un alt punct asupra căruia ne�am îndreptat atenţia a fost << Grindul
Rostii >>, aflat la circa 1 ,5 km sud�est de << Măgura Tomii >>.
Staţiunea a fost identificată în anul 1 942 de tov. Vladimir Dumitrescu şi
C. S. Nicolăescu Plopşor 1 . Apa şi arăturile anuale au scos la suprafaţă o imensă
cantitate de resturi ceramice, de la fragmente mici pînă la vase întregi. Cele mai
vechi resturi pot fi atribuite neoliticului timpuriu, după cum arată două cioburi
de factură primitivă cu pleavă. Alte cîteva fragmente ceramice aparţin culturii
Coţofeni. Mai bine reprezentate sînt prima şi a doua epocă a fierului. Materialul

Fig. 8 . - Partea superioară a unui vas hallstattian găsit pe « Grindul Rostii ».

hallstattian aparţine perioadei mai timpurii (faza B) şi numai o mică parte,
grupului Balta Verde.
Hallstatt�ul timpuriu este reprezentat prin numeroase cioburi şi chiar vase
întregibile. Astfel, în anul 1 942, s�au adunat mai multe fragmente dintr�un vas
mare, ce au permis să se întregească partea superioară, înaltă de 0,38 m (fig. 8).
Vasul, cu gîtul aproape tronconic şi buza mult răsfrîntă în afară, are pe umăr patru
proeminenţe conice (în formă de corn), decorate în întregime cu caneluri, la baza
cărora se află un şir de alveole 2• Culoarea peretelui este neagră, cu luciu, în exte�
rior şi roşiatică în interior. Alte cîteva cioburi, din aceeaşi pastă, cu proeminenţe
mai mici şi fără cercul de alveole la bază, trebuie puse în legătură cu unele profile
de vase mari, cu buza răsfrîntă în afară şi faţetată. Numeroase fragmente ceramice
provin dintr�un vas asemănător ca formă şi pastă, cu un vas de la Balta Verde, din
punctul Blahniţa 3 .
Cele mai multe urme arheologice de pe << Grindul Rostii >> aparţin epocii
Latene. Materialul ceramic poate fi împărţit în următoarele categorii : a) ceramică
1 Vladimir
Dumitrescu, Raport asupra activităţii
�tiinţifice a M u zeului naţional ele antichităţi în a nii
/ 942 şi 1 94 3 , Bucureşti, 1 94 4 , p . 3 9.
2 Vase
cu proeminenţe asemănătoare au fost
descoperite în staţiunea de la lacul Boian ; cf. V.
Christescu, Les stations prehistoriques c!u !a c Bolan,
iP .Dflcia, II, p . 2 98 , 300, 303 şi pl. XL, fig. ! O - 1 3 .

Asemenea tip de proeminenţe sint frecvente i n
cultura Bordeiu-Herăstrău ş i s-au găsit ş i la Popeşti
în sectorul Z3 ( 1 95 5 ).
3 D. Berciu şi Eugen Comşa, op. cit . , p . 3 1 9,
fig. 5 1 . Ş i pe fragmentele noastre se observă llcelaşi
gen de proeminenţe.
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poroasă lucrată cu mîna ; b) ceramică neagră sau castanie cu lustru lucrată cu mîna ;
c) ceramică cenuşie lucrată la roată ; d) ceramică elenistică de import.
Ceramica poroasă, ca proporţie, ocupă locul întîi. În tot materialul adunat
nu am găsit nici un fragment de ceaşcă dacică, fapt
ce se poate datora numai întîmplării, sau constituie
mai probabil un indiciu cronologic pentru aşezarea
Latene de aici 1•
Un loc de frunte îl deţine ceramica neagră sau
castanie cu lustru. E vorba de vase Latene lucrate în
tehnică hallstattiană. Forma cea mai frecventă este aceea
de vas bitronconic, cu buza puţin răsfrîntă în afară şi
fundul uneori scobit. Din această categorie s,a găsit
chiar un vas întreg (fig. 9).
Ceramica lucrată la roată este mai puţină în corn..
paraţie cu celelalte categorii şi nu se distinge o anu..
mită formă predominantă. Prir.tre fragmentele de import,
Fig. 9.
Vas Latene de pe
semnalăm
prezenţa cioburilor de amfore elenistice ce
« Grindul Rostii».
pot fi date în sec. I I I - I I î.e.n.
Abundenţa ceramicii negre cu lustru, pentru care găsim unele analogii în
Latene,ul mai vechi de la Zimnicea, şi fragmentele elenistice amintite, ne fac să da,
tăm aşezarea Latene de aici în
sec. I I I - I I î.e.n. În schimb, o
parte din materialul de la << Grin ...
dul Rostii >> permite datarea
lui în sec. I I I - IV e.n. Trebuie
menţionate în special fragmen..
tele de amfore romane şi cele de
chiup (dolia) destul de nu..
meroase.
Cele mai tîrzii resturi din
din sec. X - XI e.n., d e pe « Orindui
acest punct aparţin sec. X-XI Fig. 1 0 . Fragment ceramic Rostii».
e.n. (fig. 10).
Fără îndoială că o săpătură chiar de proporţii reduse la << Orindui
Rostii >>, ca şi săparea vreunui turnul din << Branişte >>, ar fi necesare pentru
a salva de la distrugere urmele arheologice semnalate şi ar da la iveală noi date
ce nu au putut fi obţinute într'o cercetare de suprafaţă.
-

-

GH. BICHIR

APXEOJIOrRqECKHE PACKOilKR HA XOJIMAX BJIR3 CEJIA Kb!PHA
KPATKOE CO,UEP)KAHHE

AsTop BI<paTI�e OIIHCbiBaeT OTI<pbiTIDI B npHropi<ax 6nH3 cena KoipHa, cp;enaHHoie so speMH
paci<onoi< Hei<ponoJIH 6pOH3osoro sei<a.
,
l . IlpH6JIH3HTeJILHO B 65 M 1< BOCTOI<y OT Hei<pOllOJIH 6pOH30BOrO Bei<a 6biJIO BCI<pbiTO no
rpe6eHHe C TpynOllOJIO>I<eHHeM (pHC. 1 H 2), l<OTOpOe MO>I<eT 6biTL CHHXpOHHOe ra.JThiiiTaTCI<OMY MOrHJib,
HHI<Y B BaJITa-Bepp;e (I<ypraHbi XII H XXI) .
1

Î n leglltură cu vechimea acestei forme de vas, v. I. Crişan, Ceaşca dacică, SCŞ Cluj , 3 - 4 ,
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II: Ilpn6JIH3HTeJILHO B 300 M K aana.zzy OT ueKponoJIH 6biJIH o6uapy>«eHbi apxeoJiornqecKHe
CJie�bi, npHHa�e>KaLQHe K TOM >Ke KYJibTypHOH rpynne, K KOTOpOH aBTOp OTHOCHT BbiiiJeyKa3aiJ
HOe aaxopoueune (BepoHTHo, a�ec& uaxo�HJICH MOrHJibHHK H noceJieune 1 1-1 BB. �o H . 3 . ) .
I I I . Ha <•rpnuţ.t;yJie EpaHHIIJTe)> uaH:�eHbi ocraTKH HHBeHTapH aacbmauuoro oxpoH: Kyprauuoro
norpe6eHHH : BepXHHH tJaCTb aCKOCa, Cocy�-KOpt.Iara H ue60JiblllOH OCKOJIOK �pyroH KOpt.IarH (pHC. 5
H 6) . H a cocy�ax ei.Qe BH�ueroTCH CJie�bi KpacuoH: KpacKH (oxpbi) . Yt.�HTbiBaH <l:JopMy KOpt.�ar H pyt.�eK,
a TaK>Ke xapaKTep OpHaMeHTa�HH aCKOCa, aBTOp OTHOCHT cocy�hl K KYJibType Ko�o<l:JeuH H Ct.IHTaeT,
t.ITO HeKOTOpblt! KypraHHbie norpe6eHHH C OXpOH B 0JITeHHH MO>KeT 6biTb TaK>Ke BOCXO�HT K KyJib
Type Ko�o<l:Jeun.
0CTaJibHbie co6paHHbie Ha XOJIMe MaTepHaJibl OTHOCHTCH K pauueraJibiiJTaTCKOMY ( <l:Jaae
B) H noa�ueraJI&IIJTaTcKoMy nepno�aM (rpynna TeJieiiJTn-roroiiJy) , aaTeM K I I I-IVn X-XI BB . u.3 .
IV . Ha (( rpnu�yJie POCTHH )) uaxo�TCH 6oraTaH CTOHHKa, co6paHHbie OCTaTKH I<Oropoii OTHO
CHTCH K paHHeMy ueoJIHTY (<repem<H c MHKHHoH:), KYJI&Type Ko�o<l:Jeun, raJibiiJTaTCKOH <l:Jaae B
(pnc. 8) 6oJiee no3�HeMy raJihiiJTaTCKOMY nepno.zzy (rpynna EaJITa-Bep�e) pauueJiaTencKoH: KYJib
TYPhi ( I I I B. �o H . 3 . ) (pnc. 9) aaTeM III H IV H X-XI BB. H .3 . (pnc. 1 0).

PHc. J .
Puc. 2.
Puc. 3.
Puc. 4.
Puc. 5 .
Puc. 6.
Puc. 7.
Puc. 8 .
PHC. 9 .
Puc. 1 0 .

OE'MICHEHHE PHCYHKOB
- ranhiiiTaTCKOe norpe6eHHe Ha rpHHJzyJie-ToMHH.

- IiHBeHTap& norpe6eHHH puc. 1 .
EpoH30BOe OH<epeJI&e, HaH,JJ;eHHOe 6JIH3 raJihlliTaTCKOl'O norpe6eHHH Ha rpnH,JJ;yJie-ToMHH .
- To•:mJIO Haii:.r:teHHOe Ha rpiiH;zyJie-TOMHH, 6JIH3 l'aJlhlliTaTCKOl'O norpe6eHHH.
- 1 , <l>parMeHT acKoca H 2, o6JIOMOK cocy.r:ta-Kop'laru, Haii.r:teHHbie Ha rpuH,JJ;yne-EpaHmnTe.
- Cocy,JJ;-KOp'lara c rpnH.zzya-EpaHHIIIT e.
- ranhlliTaTCKHH cocy,JJ; c rpHH,JJ;yJia-EpaHHIIIT e.
- BepXHHH 'laCTb l'aJlhlliT3ITCKOl'O cocy,JJ;a, H3H,JJ;eHHOl'O Ha rpHH,JJ;yJie-PoCTHH .
- JlaTeHCKHH cocy,JJ; c rpHH.zzyJia-PoCTHH .
- KepaMH'IeCKHH q,parMeHT X-XI BB. c rpHHJzyJia-POCTHH.
-

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES · SUR LES TERRAINS NON INONDABLES
DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE C ÎRNA
R ESUM E

L'auteur presente succinctement le resultat de quelques decouvertes faites, sur les terrains
non inondables lors des crues du Danube, aux environs de la commune de Cîrna, durant les
fouilles entreprises a la necropole datant de l'âge du bronze.
1. On a trouve, a 65 m environ a l'Est de ladite necropole, une tombe d'inhumation
(fig. 1 et 2) qui pourrait etre contemporaine de la necropole hallstattienne de Balta Verde (tumulus
1 2 et 2 1).
II. A 300 m environ a l'Ouest de la necropole, on a identifie des vestiges archeologiques
appartenant au meme groupe de civilisation auquel on attribue la tombe mentionnee (il y a
eu la, probablement, l'emplacement d'une necropole et un etablissement datant des II•-I•r
siecles avant notre ere}.
III. A « Orindui Braniştei », on a decouvert des restes du mobilier d'une tombe a acre
dans un tumulus : la partie superieure . d'un askos, une ecuelle et un petit fragment provenant
d'une autre ecuelle (fig. 5-6). Les vases portent encore des traces de couleur rouge (acre).
Tenant compte de la forme des ecuelles, des petites anses et de la decoration ainsi que de
l'ornementation de l'askos, l'auteur attribue ces vases a la civilisation de Coţofeni et estime que
certaines tombes a acre dans des tumulus, trouvees en Oltenie, pourraitent appartenir a la meme
civilisation.
D'autres objcts recueillis sur le terrain non inondable, appartiennent au Hallstat initial
(phase B) et tardif (le groupe Teleşti-Gogoşu), puis aux III•-IV• siecles et X• -XI• siecles de
notre ere.
IV. A « Grindul Rostii » se trouve une riche station, ou'lon a recueilli des restes archeo
logiques appartenant a la premiere phase du neolithique (tessons renfermant de la bale), a la
civilisation de Coţofeni, au Hallstatt B (fig. 8), a une phase plus tardive du Hallstat (groupe
de Balta Verde), au Latene initial (III• siecle avant notre ere) (fig. 9), puis aux I II•-IV•
siecles et aux X•-XI• siecles de notre ere (fig. 10).
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Fig. 1. -- Tombe hallstattienne de « Orindui Tomii >>.
Fig. 2. - Mobilier de la tombe de la figure 1 .
.
Fig. 3. - Collier en bronze decouvert a proximite de la tombe hallstattienne de « Orindui Tomii ».
Fig. 4. - Pierre a aiguiser trouvee SUt le (( Orindui Tomii », a proximite de la tombe hallstattienne.
Fig. 5. - 1 . Fragment d'askos decouvert sur le « Orindui Branişte » ; 2. Fragment d'ecuelle trouve sur
Orindui Branişte ».
Fig. 6. - Ecuelle trouvee a « Orindui Branişte ».
Fig. 7. - Vase hallstattien de « Orindui Branişte ».
Fig. 8. - Partie superieure d'un vase hallstattien trouve a (( Orindui Rostii » .
Fig. 9. - Vase Latime de (( Orindui Rostii ».
Fig. I O. --- Fragment ce amique. de� x e -- x1 e siedes de notre ere, provenant de (( Orindui Rostii » .
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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII ŞANTIERULUI HISTRIA
Î N CAMPANIA 1956 *

S

ĂPĂTURILE

desfăşurate la Histria în campania 1956 au urmărit, pe
de o parte, să epuizeze cercetări continuare vreme de mai multi ani
în unele sectoare, pe de alta, să ducă mai departe explorări în� epute
in 1955 şi al căror interes neobişnuit le impunea atenţiei colectivului.
Ca în anii precedenţi, s�a lucrat în trei zone distincte ale şantierului : 1 . in
interiorul Acropolei ; 2. în cîmpia învecinată din vestul aşezării ; 3. în regiunea
tumulilor de peste lac (pl. I). În fiecare din acestea, cercetările au îmbrăţişat mai
multe puncte, precum urmează :
SECTORUL TEMPLULUI GREC
(Vev planul general I, nr. l )

Caracterul lucrărilor de anul acesta a fost determinat atît de necesitatea
clarificării unor situaţii apărute în 1 955, cît şi de aceea a stabilirii unor date stra�
tigrafice care să ofere o încadrare cronologică, fie chiar şi relativă. Aşa se face că,
dacă în 1 954 si 1 955 se săpase în suprafată, mergîndu�se la nivelul mai vechi doar
acolo unde t�renul era în p antă, în ca�pania aceasta s�a trecut la explorarea
prin secţiuni.
Trasate toate în cadrul suprafeţei săpate în ultimii doi ani - deci acolo
unde ultimul nivel de sus fusese deja cercetat - secţiunile, şase în total, au mers,
acolo unde era necesar şi posibil, pînă la stînca vie, la circa 3,60 m adîncime,
socotită de la nivelul străzii << B >>, degajată în 1954 (pl. Il).
Orientarea lor a fost determinată atît de obiectivele urmărite, cît şi de situa�
ţiile existente pe teren, care obligau la trasarea lor în anume chip.
Raportul preliminar nu îngăduie decît o prezentare foarte succintă a situa�
ţ1e 1 , considerată în ansamblul ei şi nu pe secţiuni, cu atît mai mult cu cît, pînă
la un moment dat, această situaţie prezi.ntă un caracter oarecum unitar (pl. III şi IV).
La aproximativ 3 ,60 m de la nivelul străzii << B >>/1954, deci la circa 4 m
sub nivelul actual din această zonă, apar vîrfurile stîncii de şist verde, care consti�
tuie subsolul promontoriului histrian. Acolo unde stînca zace acoperită, ea se
prezintă către vîrf cu un aspect şi o consistenţă păstoasă şi cu o culoare
găl buie�albicioasă.
Peste crestele stîncoase stă un strat viu, mîlos, gros de aproximativ 0,40 m,
format din pulberi şi nisipuri foarte fine, mîloase, conţinînd mărunte fragmente de
• La Întocmirea prezentului raport au colaborat :
Victoria Eftimie (Sect. templului grec) ; 1. Stoian
(Sect. casei romane tîrzii) ; Em. Popescu (Sect. de
la V de zidul de incintă din valul I II) ; Suzana Dimitriu
(se.:-t. X) ; M. Coja (sect. Z2) ; Vlad Zir.ra şi P. Alex-

andrescu (sect. necropolei tumulare) ; Vlad Zirra
(cimitirul feudal timpuriu) ; D. Berciu şi C. Preda
(sect. Tariverde). Responsabilul şantierului pentru
.:ampania 1 956 a fost D. M. Pippidi .
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scoici ; în momentul descoperirii, din cauza umidităţii, culoarea lui era intens
negricioasă. Nici un fragment ceramic nu apare în acest sol. Uneori, la aceeaşi
adîncime, în regiunile de pantă unde e absent, el este înlocuit cu nivelări pentru
egalizarea stîncii, făcute cu un pămînt castaniu închis, amestecat cu multe scoici,
pietriş, cărbune, cenuşă (pl. IV/a). Aceste nivelări conţin rare cioburi de amfore
erodate şi de vase mici, arhaice.
Deasupra situaţiei descrise, apare un nivel mai continuu şi, pare,se, deosebit
de nivelările pomenite mai sus, constituit dintr,un pămînt sfărîmicios, de nuanţă
cenuşie, amestecat cu o mare cantitate de scoici, melci, cenuşă, nisip, pietriş,
şi care, neprezentînd deocamdată în secţiuni nici o urmă de locuinţă sau altă
construcţie, e marcat prin prezenţa fragmentelor -ceramice arhaice şi prin gropi,
care, pornind de la el, se adîncesc în solul natural peste care acest nivel zace
uneori direct. Una dintre aceste gropi, apărută în capătul de sud,vest al secţiunii
a V ,a, avea o umplutură de scoici, pămînt ars şi cioburi rare.
Alta, mult mai mare, în capătul de nord,vest al secţiunii a VI,a (pl. IV/b),
intrînd sub ambele maluri ale ei, conţinea o mare cantitate de fragmente de amfore
arhaice, ioniene, unele purtînd o uşoară urmă de arsură secundară. Fragmentele
de vase mici erau mult mai putin numeroase ; de remarcat o mică olpe ioniană,
,
două cioburi atice cu figuri n�gre, un fund de lekythos cu firnis negru.
Groapa nu este complet săpată ; un strat de sfărîmătură de şist, gros de cîţiva
centimetri, o acoperea ca un fel de capac.
O serie de elemente arhitectonice de epocă greacă vin să se înalţe peste acest
nivel cu material arhaic, împlîntîrtdu,şi uneori fundamentele în el şi des,
fiintîndu,I.
'
Corelaţia exactă, funcţională şi cronologică, între aceste elemente, sau între
ele şi alte desco:reriri anterioare, nu se poate deocamdată stabili cu precizie, dat
fiind că nu au fost decît parţial dezvelite. Ceea ce apare însă încă o dată pe deplin
verificat e faptul că ne aflăm aici într'o zonă al cărei caracter public e neîndoielnic.
Pînă la o vedere de ansamblu, oferită de degajarea întregului sector, vestigiile
apărute vor fi prezentate sumar, numai cu caracter de înregistrare.
Monumentul apărut în campania 1955, avînd aspectul unui podium cu
trepte, orientat est,vest (raportul din Materiale, IV, pl. Il, indicativul << p >>), după
o prealabilă secţionare în partea ce rămăsese necercetată şi acoperită încă cu
dărîmături şi pămînt, a fost complet curăţat anul acesta. El s'a arătat a fi o construcţie
cu totul desfigurată astăzi, şi în partea ei vestică, prin smulgerea pietrelor în chip
foarte neregulat, uneori pînă la ultimele blocuri care stăteau pe stînca vie. Aşa
cum se prezintă în starea actuală, el pare să fi avut o formă aproximativ pătrată.
latura de vest menţinîndu,se şi ea pe o linie dreaptă (ca şi laturile de nord şi sud),
marcată de ultimul şir de blocuri .care stăteau pe stîncă. Egalizarea terenului s,a
făcut cu nisip marin ce conţine scoici şi melci foarte mărunţi, iar deasupra s'au
aşezat rîndurile de blocuri ce se suprapuneau, formînd un fel de postament înalt.
În masa de blocuri, golul lăsat prin scoaterea pietrelor lasă să se vadă în interior
o bază de coloană de calcar gălbui, refolosită la construirea monumentului. Groapa
de ţeste podium, făcută rentru scoaterea materialului de construcţie, groapă care
a:rare foarte clar pe :rere1ii secţiunii I, era umplută cu dărîmături, bucăţi de lipi,
tură şi fragmente ceramice romane, amestecate, dar între care chiar cele mai recente
nu merg totuşi pînă în sec. VI e.n. , ci sînt ceva mai timpurii.
Ele oferă în mare data demontării în epoca romană, dar nu momentul pier,
derii funcţiei lui originare, moment care se plasează într'o epocă anterioară, ca
şi în cazul altor monumente ce vor fi pomenite mai departe.
www.cimec.ro
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Anumite elemente arată că această platformă ar fi putut servi mai tîrziu
drept podină unei încă�eri ; chiar scările au continuat, eventual, să rămînă deschise
pînă în momentul în care o nouă răvăşire sau prăbuşire avea să poarte materialul
de sus pînă pe ultimele trepte dinspre lac.
Această platformă, atît de desfigurată astăzi, a susţinut probabil o ediculă
de mici proporţii (laturile au circa 7 m), orientată est vest, cu scări a căror existenţă
ne,o indică şi aspectul său actual şi fragmentul lucrat în chip de balustradă, rămas
la locul său, pe latura de nord.
Cît priveşte monumentele apărute anul acesta, considerate împreună cu
cele descoperite anterior, dau de gîndit la un ansamblu destul de bogat de construcţii
în această zonă, în epoca greacă.
Pentru a proceda în ordinea secţiunilor, în capătul de est al celei de a II,a,
pomenim apariţia unui bloc masiv, calcaros, cu partea superioară frumos tăiată,
purtînd un puternic inel de bronz mobil, trecut printr'o verigă încastrată în piatră
şi fixată prin turnare de plumb ; piesa nu se află la locul său, ci purtată şi izolată.
În capătul opus al aceleiaşi secţiuni, o mică construcţie de calcar gălbui, cu
blocuri frumos faţetate, legate cu crampoane de tipul << coadă de rîndunică >>,
îşi scoate numai un colţ de sub peretele secţiunii, suficient însă pentru a demonstra
calitatea deosebită a lucrului.
S,ar părea că în primul caz e vorba de capacul unei ascunzători, deplasat de
la locul său, iar în al doilea, de un altar sau altă piesă mică, a cărei substructie,
alcătuită din blocuri mai neregulate de calcar şi din bulgări de şist, stă îngrop�tă
în nivelul cu material arhaic, cu multe scoici şi sfărîmătură de piatră. În jurul
acestui monument se întinde un fel de << pavaj >) din blocuri de calcar galben, care
uneori se păstrează mai bine, alteori ajunge numai o masă de sfărîmătură.
Sub acest <<pavaj >>, între pietrele mărunte ale nivelajului care îngroapă substruc,
ţia micului monument, au apărut cîteva fragmente de kylix atic cu figuri negre.
În capătul de sud,vest al secţiunii V a apărut anul acesta o altă platformă,
un alt << podium >> care intră în parte sub malurile săpăturii ; tot de mici dimensiuni
ca şi cel din 1 955, orientarea lui pare a fi nord,est-sud,vest, dacă aspectul de trepte
pe care,! prezintă pe latura de nord,est e real şi nu se datoreşte distrugerii lui în
această parte, într,un chip care să dea această impresie. Presupusele trepte se pierd
spre nord,est într'o masă de sfărîmătură de calcar ce merge pînă aproape de capătul
estic al secţiunii V şi pare că se leagă cu ceea ce am considerat resturile unui
<< pavaj >> în secţiunile Il, III, IV (pl. III). Cîteva blocuri ce aparţin probabil aceluiaşi
monument apar în capătul de nord al secţiunii VI (pl. IV/b).
Construit după sistemul grecesc, din blocuri îngrijit lucrate, din acelaşi
material calcaros obişnuit construcţiilor acestei epoci, blocuri legate prin crampoane,
acolo unde era necesar, noul edificiu prezintă în capătul din sud ,vest al sectiunii
V - unde ne,am adîncit pînă su b nivelul lui - colţul său de nord -vest, ce � pare
lucrat cu deosebită grijă. În acest capăt al platformei apare un element ce ţine,
foarte probabil, tot de ea : un şir de blochete de mici dimensiuni, aşezate pe cant
şi descriind un arc de cerc, care vine să se sprijine cu un capăt foarte aproa�e de
colţul podiumului descris mai sus, iar cu celălalt capăt presupunem că mergea
să se întîlnească cu al doilea colţ de pe aceeaşi latură a monumentului (dacă lucru,
rile stau astfel, latura respectivă · se poate calcula a fi avut cam 4 m lungirr:e ; lămu,
rirea definitivă o va da însă numai dezvelirea completă a monurnentului).
După caracterele lor, toate vestigiile prezentate pînă acum, descoperite pe
o arie restrînsă (circa 450 m2), nu pot fi altceva decît elemente ale unuia sau mai
multor complexe de caracter sacru, înălţate poate la oarecare distanţă de timp
www.cimec.ro
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unele de altele, dar încadrîndu,se, aşa cum au arătat,o şi descoperirile anterioare,
între sfîrşitul sec. VI î.e.n. şi un moment pe care vom avea prilejul să,l discutăm
mai departe. Săpăturile anterioare scoseseră la lumină un templu grec şi nimic
nu e mai firesc decît ca în preajma lui să apară o serie de alte construcţii, legate
funcţional de acesta, sau constituind alte complexe de acelaşi fel.
Secţiunile au permis ca în privinţa acestor vestigii să se facă o observaţie
importantă, anume aceea că, în prezent, ele apar toate înglobate într'o situaţie
oarecum unitară şi comună, recunoscută în toată săpătura anului acesta (pl. III
şi IV). Revenind la situaţia lor stratigrafică, o urmărire atentă a arătat că ele au
fost acoperite de un pămînt de umplutură care se odihneşte pe << pavajele >> ce le
înconjură. Acest pămînt, de culoare castanie,închisă, uneori mai gălbui, acolo
unde vine în contact cu blocurile dezagregate, uneori cu scurte benzi de lut sau de
sfărîmătură de calcar, atinge o grosime medie de 0,40 m, cîteodată înghiţind aproape
resturile de construcţii, alteori venind să se placheze numai de ele, dacă acestea
s'au păstrat pe o înălţime mai mare. La partea superioară, această umplutură pre,
zintă uneori o fîşie de cîţiva cm de pămînt amestecat cu scoică şi melci foarte mărunţi.
Fragmentele ceramice din acest pămînt, nu prea numeroase, sînt de epocă
elenistică, cele mai recente plasîndu,se cam la sfîrşitul sec. II - începutul sec. I
î.e.n. Acest strat este sigilat pretutindeni de b bandă de arsură cu o grosime variind
între 1-2 cm şi 1 0- 1 2 cm. De culoare neagră, moale şi pudroasă, neconţinînd
decît foarte mici fragmente de cărbune, ea indică arderea unor esenţe moi ; uneori
slabă, astfel că roşeşte pămîntul abia perceptibil, alteori ajunge să degradeze chiar
piatra calcaroasă a unor monumente.
Din această fîşie de arsură s,a cules, în special în secţiunile II, I II, IV şi
mult mai puţin în jumătatea de nord,est a secţiunii V, o mare cantitate de fragmente
de bronz - cîteva kilograme - puternic oxidate, cele mai multe informe şi de
mărimi variate, unele cu cenuşă lipită pe ele, altele avînd aspectul unor resturi
provenite de la turnarea bronzului.
Revenind la descrierea situaţiei stratigrafice, facem observaţia că, aşa cum
linia de arsură sigilează stratul de umplutură arătat mai sus, la rîndul ei, aceasta
este suprapusă totdeauna şi imediat de o bandă de lut galben, foarte curat, avînd
o grosime de 1-10 cm.
Deasupra acestei situaţii, comună în toate secţiunile, vine să se aşeze o
nivelare conţinînd material ceramic variat şi fragmente de ţigle elenistice, care
se datează tot către sfîrşitul sec. I I - începutul sec. 1 î.e.n. Uneori această nivelare
are la bază o foarte consistentă fîşie de material ceramic şi ţigle, iar în capătul
de est al secţiunii II, din ea pornea o groapă care tăia umplutura de sub
arsură (pl IV/a) si continea, între altele, fragmente caracteristice pentru datare.
Prezenţa ceior patru elemente - umplutura de pămînt castaniu cu cioburi
de la sfîrşitul elenisticului, arsura, foaia de lut şi nivelarea cu material sec. I I- I
î.e.n. - s e poate urmări î n bună parte ş i p e profilul din faţa templului descoperit
anii trecuţi, şi mai ales pe profilul dinspre lac, unde situaţia e mai clară, mai puţin
deranjată de lucrările ulterioare.
Constatarea unei atari situaţii în toate secţiunile, anume prezenţa unei
împătrite serii de elemente, nicăieri dezminţită sau dezlegată - exceptînd cazurile
de desfiinţare a ei prin pătrunderea construcţiilor mai tîrzii - face să presupunem
că, într,un moment care se plasează aproximativ la sfîrşitul erei păgîne, zona aceasta,
cel puţin pe porţiunea cercetată de noi pînă acum, îşi pierde funcţia şi caracterul
cunoscut şi o operaţie de umplere şi nivelare a terenului vine să pecetluiască
definitiv această situatie.
,
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Acoperirea vechllor monumente dezafectate ar fi putut să se facă mai tîrziu
decît momentul marcat de materialul aflat în pămîntul folosit în acest scop, care
ar fi fost luat din altă parte ; dar faptul că nici sub aceste nivelări, nici în ele, nu
apare material mai nou, că toate monedele pe care le conţin aparţin Histriei auto,
nome, fără excepţie, ca şi faptul că tot ce urmează deasupra e marcat de material
care se înşiruie aproximativ din acest moment înainte, ne îndeamnă să plasăm la
sfîrşitul epocii elenistice evenimentul care a marcat încetarea funcţiei sacre a
acestui sector.
Chiar dacă între unele elemente care constituie masiva nivelare s,a intercalat
poate o scurtă perioadă de timp, ele toate la un loc rămîn încadrate în momentul
amintit. Dacă cercetările viitoare vor confirma definitiv ceea ce acum e prezentat
încă sub formă de ipoteză, socotim că acesta este rezultatul cel mai preţios al
săpăturii din anul acesta.
Seria descoperirilor de ordin monumental o încheie importantele fragmente
arhitectonice apărute în secţiunea V. Aceste fragmente, care zac peste arsura conti,
nuă de deasupra nivelării cu material din sec. II-I î.e.n. (v. pl. III), sînt dintr'o
frumoasă marmură, uşor patinată, şi provin de la un mic templu doric ; faptul
că nu au apucat a mai fi reutilizate explică buna lor stare de conservare. La mică
distanţă unele de altele, transportate cu anume intenţie şi apoi abandonate, zăceau
şase piese : două fragmente de coloane dorice, avînd cîte douăzeci de caneluri puţin
adînci şi diametru! de 0,52 m ; două blocuri de arhitravă cu bagheta şi guttele
caracteristice, blocuri pe care se desfăşura inscripţia dedicatorie din care aflăm
că un thasian a ridicat templul în cinstea << Marelui Zeu >) (M€yocc; 8e:6c;), prin
sec. I I I î.e.n. , aşa cum arată caracterul literelor.
Anumite elemente au permis să se reconstituie lungimea totală a faţadei
templului - ceva mai mult de 7 m - şi faptul că era un templu in antis, cu
intercolonamentul central de circa 2,24 m.
În imediata apropiere a blocurilor arhitravei se afla un fragment de cornişă,
lung de 2 m, şi un fragment de fronton, fără sculpturi, dar cu profiluri delicate.
Aceste descoperiri se leagă cu altele apărute în campania precedentă, unele
în aceeaşi situaţie stratigrafic ă, altele folosite în construcţii romane tîrzii. Ele vin
să ateste prezenţa, în epoca elenistică, a unui templu doric închinat << Marelui
Zeu >), care probabil a încetat să funcţioneze către acelaşi moment pe care am
avut prilejul să,l arătăm mai înainte, vorbind despre situaţia întregii arii. Frag,
mentele provenite din locaşul dărîmat au fost apoi transportate probabil cu inten,
ţia de a fi refolosite şi părăsite, nu se ştie din ce motiv.
Din momentul în care sectorul, dezafectat, este ocupat de locuinţe civile,
situaţia oarecum unitară, constatată pînă la un moment dat, dispare. O serie
întreagă de umpluturi, nivelări, cqnstrucţii suprapuse avînd planuri diferite,
demontate sau refolosite, marchează intensa locuire a cartierului îndeosebi în
secolele IV-VI e.n.
Nu putem decît să menţionăm aici, între altele, că în colţul unei camere ce
apărea foarte puţin pe latura de nord,vest a secţiunii V, încăpere care,şi cobora
fundamentele pînă aproape pe blocurile podiumului descoperit anul acesta, s,au
găsit două vase, aflate probabil in situ ; datarea lor, şi deci a camerei respective,
aproximativ la începutul epocii romane, ar fi încă o dovadă a transformării cartie
rului în zonă de locuinte
' civile în această vreme.
�viult mai consiste nte sînt descoperirile din ultimele secole ale deţii oraşu,
lui, constînd din urme de locuinţe şi străzi. În secţiunea V, în tot lungul ei, s,a
surprins, la un nivel posterior camerei cu cele două vase in situ, o masivă întăritură
www.cimec.ro
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făcută din cioburi, ţigle, pietre, oase mari ; această întăritură aparţine unei străzi
cu aceeaşi direcţie cu a secţiunii şi care nu avea deasupra pavaj de plăci, ci numai
nivelări cu pietriş mărunt, scoici, nisip etc.
Anterioară străzilor << A >> şi << B >> din 1954 (vezi raportul din SCIV, VI, 1 955,
p. 529), ea a cunoscut diferite etape de viaţă. Deşi întăritura masivă de la baza
ei conţine material roman mai timpuriu, monedele găsite şi situaţia străzii o arată
a corespunde nivelului de sec. IV e.n. Durînd pînă tîrziu, nivelul ei de sus a fost
prins în săpătura anului 1 954 ca un nivel corespunzînd locuinţelor de sec. VI e.n.
De semnalat că la un moment dat e tăiată de două gropi de gunoi în formă de sac
gîtuit, apropiate una de alta şi de o mare groapă umplută cu pietre (pl. III), şi că
la o anumită vreme, în epoca tîrzie, peste capătul ei de est se aşază camera << a >>/ 1955.
Dintre resturile mai importante de construcţii e de amintit camera apărută
în secţiunea VI sub nivelul alteia descoperită în 1 954. Cele două ziduri prinse în
secţiune se arată a :fi construite în mare parte cu material bun, scos din monumen,
tele vechi ; bine legate la colţ, cele două ziduri (de nord şi de est) se adîncesc cu
substrucţiile pînă la nivelul arsurii de care s,a vorbit mai înainte. Parte din nivelul
acestei încăperi a fost prins cu ocazia săpăturii şi pe pereţii secţiunii (pl. IV/b).
După monede şi material, încăperea pare să dateze din sec. IV e.n.
Pe sub strada << B >>/ 1 954, o serie de ziduri intră în perimetrul camerei
<< b >>/ 1 955 ; nivelul acesteia din urmă nu le,a deranjat însă atît cît a făcut,o o ulterioară
răvăşire a încăperii respective, săvîrşită după incendierea ei. După ce focul mistuise
materialul lemnos, abundent în această încăpere 1 , lăsînd o mare cantitate de cenuşă,
cărbune, bîrne arse, piroane de :fier, amestecate cu dărîmături, un fel de şanţ
adînc de un metru aproape, cu direcţia aproximativă est,vest, a fost săpat în interi,
orul camerei - cu ce scop, nu se poate preciza - şi, cu această ocazie, zidurile mai
vechi de sub nivelul ei au fost demontate pînă la ultimele şiruri de pietre. Acest
şanţ a fost umplut apoi cu arsură, dărîmături şi material din camera << b >> / 1 955 (de
reamintit că fragmentele ceramice şi monedele aflate pe nivelul acesteia se datează
în sec. VI e.n. şi că acelaşi material apare şi în şanţul amintit, care se delimita foarte
clar în profil, în raport cu situaţiile aflate sub nivelul camerei din care pornea).
În acelaşi moment sau poate cu prilejul unei noi răvăşiri sau prăbuşiri
datorite configuraţiei în pantă a terenului, zidul de est al camerei << b >>/1 955 s,a
distrus parţial şi parte din material s,a scurs peste podiumul descoperit în 1955,
pînă pe ultimele trepte de jos.
*

Cercetările de anul acesta din sectorul templului grec au adus ca bun cîştigat
confirmarea vechilor ipoteze asupra caracterului pe care zona respectivă a avut,o
în vremea autonomiei oraşului şi observaţiile stratigrafice care, dacă descoperirile
viitoare le confirmă, pot duce la concluzii mai importante privind oraşul în
epoca greacă.
SECTORUL CENTRAL AL CETĂŢII : PUNCTUL D
(veti planul general I,

nr.

8)

Aşa cum s,a văzut din rapoartele precedente 2 săpăturile din campaniile
1954 şi 1 955 duseseră, în sectorul D, la degajarea, aproape în întregime, la sud de
casa din epoca romană tîrzie, a unui nou edificiu, de mari proporţii - 2 7 m X 2 1 ,85 m
(pl. V). Destul de precis databil (prin monede, ceramică şi detalii de con,
1 Vezi raportul din Materiale, IV, 1 95 7 , p I l , unde
se arată că e vorba de o cameră al cărei zid nordic
prezenta scobiturile în care erau fixa�i pari de lemn
cu rol de sus�inere şi care, pierind într-un incendiu,

avea pe nivelul său un foarte puternic strat de arsură,
cenuşă, cărbune.
1 SCIV, VI, 3 - 4, 1 95 5 , p. 532 şi urm. Materiale
IV, 1957, p. 9.
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strucţie), într'o epocă cuprinsă între sfîrşitul secolului al V,lea şi sfîrşitul seco,
lului al V I e.n., noul edificiu se arăta a :fi. avut - măcar în parte şi într'o anumită
epocă - un caracter religios creştin. Este cazul, în primul rînd, cu marea încăpere
absidoidală spre E, pe care o serie de elemente o trăda a :fi. o bazilică creştină.
Aceasta nu înseamnă că nu mai subsistau unele nedumeriri, între care cea
mai importantă privea însăşi limita spre sud a edificiului, deşi erau toate indicaţiile
că zidul descoperit, în această parte,
încă în campania 1 955, constituia
tocmai această limită.
De aceea, primul obiectiv al
campaniei 1 956 era tocmai veri:fi.,
carea acestei ipoteze, ceea ce ducea,
în ultima analiză, la degajarea între,
gului complex arheologic din această
parte şi, eventual, la lămurirea pro,
blemei 1( găturii acestui complex cu
zidul de incintă, ale cărui resturi spre
lac au fost degajate încă de Vasile
Pârvan. Urma de asemenea, ca, în
vederea verificării unor date sau ipo,
teze de lucru, să se finiseze întregul
Fig. 1.
Rotonda » din curtea interioară.
edificiu, executîndu,se1 totodată,
unele sondaje, mai ales în bazilică.
Fără a :fi. reuşit să înlăture toate nedumeririle, se poate spune, totuşi, că
săpăturile din campania 1 956 şi,au atins, în general, obiectivele propuse.
În primul rînd, cu toată prezenţa tulburătoare a unor detalii, asupra cărora
vom insista în raportul definitiv, este foarte probabil că edificiul se termina spre
sud cu zidul descoperit în campania 1 955 şi degajat pe toată întinderea sa în 1 956.
În orice caz, nu încape nici o îndoială că complexul arhitectonic, degajat anul
acesta la sud de acest zid şi asupra căruia vom reveni mai jos, n,a avut nici o legătură
cu edificiul nostru. Se poate deci definitiva descrierea edificiului, compus în total
din opt încăperi, dintre care una - cea de la sud,est -- degajată, în întregime, în
campania 1 955.
Începem prezentarea rezultatelor noi obţinute, cu partea de sud,vest, unde
se desemnase, încă din săpăturile anterioare, o încăpere destul de mare, cu acces
atît din strada de la vest, cît şi din curtea interioară. Dimensiuni : zidul de vest,
6,45 m ; zidul de sud, 7 ,50 m ; zidul de nord, 7 ,40 m ; în sfîrşit, zidul de est, 6,50 m.
De remarcat, şi aci, ca şi la alte încăperi ale edificiului, uşoara asimetrie a zidurilor
acestei încăperi.
Trecînd, acum, în partea de sud-est a edificiului, situaţia este ceva mai
complicată. Aceasta din cauză că noua încăpere, descoperită aci, de dimensiuni,
de asemenea, apreciabile (zidul de nord, 7 ,90 m ; zidul de sud, 8 m ; zidul de est,
4, 1 0 m ; zidul de vest, 4 , 1 0 m), deşi înglobată, după toate aparenţele, edificiului
nostru, nu are totuşi nici o comunicare directă cu el (cf. , în raportul din SCIV, VI,
3-4, 1955, cu mica încăpere, tot pe latura de est), ci numai cu stradela, parţial
degajată, de la est, printr'o intrare din colţul de sud,est (circa 1 ,25 m lărgime).
În partea centrală a edificiului, săpăturile au adus unele precizări, deşi nu
în toate amănuntele atît de concludente cum ar :fi. fost de dorit. Dintre aceste
precizări, cea mai importantă este cunoaşterea, şi în această parte, a limitei de
sud a edificiului, adică a curţii interioare, ale cărei dimensiuni sînt, acum, inclusiv
-
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porticele : latura de est, 1 1 m ; latura de vest, circa 1 1 , 1 0 m ; latura de nord,
10,25 m ; latura de sud , circa 1 0,50 m.
O problemă care ridică serioase dificultăţi de interpretare este aceea a unei
constructii, destul de curioasă, si ca formă si ca asezare. Este vorba de resturile din
zidurile � nei << rotonde >>, cu di� metrul, în fnteri�r, de 2,30 m (fig. 1 ). Deşi destul
de rău păstrate, zidurile, groase de circa 0,50 m, se constată a fi, cel puţin la temelie,
construite din piatră verde măruntă. Mai important de reţinut este însă faptul că
aceste ziduri nu merg mai jos de les,
pezile curţii interioare, peste care
sînt aşezate, iar nivelul (interior) de
vietuire
al acestei constructii
'
' este
mu lt mai sus decît acela a l curtii
'
interioare (abia la 0,40 m de la supra,
faţă) ; de subliniat că acest nivel este
cam acelaşi şi de aceeaşi structură
(pămînt galben, amestecat cu pietriş
şi scoici, bine bătute) cu acela din mica
încăpere de la sud,est de camera cu
absidă (menţionată în primul raport).
De apropiat, acum şi cu încăperea de
Fig. 2.
Bazinul din curtea interioară.
la vest de <<rotondă >> (dimensiuni :
1 ,75 m X 2,00 m X 2,40 m X 2,60 m).
Revenind la << rotondă >>, vom mai menţiona că, în afară de unele frag,
mente de cărămidă, s'au mai găsit, în interiorul ei, unele cioburi - foarte puţine,
de altfel - care nu se d�osebesc,
ca factură, de majoritatea frag,
rnentelor cerarnice din restul
edificiului.
Ţinînd seama de toate
aceste elemente, este firesc să
ne întrebăm care va fi fost rostul
acestei << rotonde >>. Este oare de
pus în legătură cu bazinaşul de la
nord de ea (fig. 2) şi ambele cu
caracterul religios al edificiului,
de care am mai vorbit, evident
dacă această << rotondă >> este,
măcar în parte, contemporană
cu faza de maximă vietuire a
edificiului, ceea ce nu e �te de,
loc sigur.
Fig. 3.
Fragment dintr-o stelă cu un relief reprezentînd ca
lerul trac, găsit în Casa cu bazilică.
Trecînd, acum, la corn,
plexul arhitectonic, de la sud
de edificiul cu bazilică, trebuie subliniată, de la început, dificultatea determinării mai
precise a părţilor sale şi, mai ales, a caracterului lor, dat fiind că mare parte din acest
complex a fost distrus, în primul rînd, prin surparea terenului. Se pot întrevedea,
totuşi, unele construcţii, cu multă probabilitate de caracter privat, adosate edificiului
cu bazilică şi contemporane cu el (prin material, ceramică şi monede). Dintre acestea,
una - aceea dinspre vest, cu intrarea din strada din această parte - este chiar de
oarecare proporţii şi cu mai multe încăperi, axate, pare,se, pe o curte interioară. O
-

-

www.cimec.ro

va·

9

ACTI VITATEA Ş .\1\TI E H U L Ul I J I STHIA h

CA M PA N IA 1956

291

altă construcţie, mai la est de prima şi de proporţii mai mici decît ea, se pare a fi
avut o destinaţie economică, dacă ţinem seama de numeroasele sale chiupuri. Despre
celelalte construcţii, şi mai spre est, este greu de a avansa vreo părere, cea mai mare
"'
parte din ele fiiind surpate în povîrnişul dinspre lac.
Şi mai greu de precizat este legătura ce va fi existat între întregul complex
amintit şi zidul de incintă, dacă acesta va fi subsistat, măcar ca resturi, şi în această
epocă. Sondaje, sau chiar săpături, în straturile inferioare, vor putea arunca unele
lumini mai precise şi asupra acestei probleme.
În sfîrşit, o ultimă observaţie : făcîndu,se un sondaj în bazilică, s,a dat,
imediat sub nivel, de un sistem de încălzire centrală (hypocaust), care însă, după
toate indicaţiile, îr: tre care, în primul rînd, materialul şi forma cărămizilor între,
buinţate, nu aparţine epocii de existenţă a edificiului, ci unei epoci anterioare.
SECTORUL DE LA V DE ZIDUL DE INCINTĂ DIN VALUL III
(vezi pl anul general l, nr. 2)

În anul 1 956 lucrările din sectorul situat la vest de zidul de incintă din valul

I I I s'au limitat aproape exclusiv la dezvelirea bazilicii creştine, zise << coemeterialis

>),

de la extremitatea vestică a săpăturii de anul trecut.
Bazilica aceasta a mai fost cercetată de către V. Pârvan în 1914, iar în 1 9 1 7
d e către arhitectul german lohannes lacobs, dar ambii învăţaţi, publicînd prea
puţine informaţii despre cercetările lor, reluarea săpăturilor, în acest punct, se
impunea. În cele ce urmează vom expune pe scurt rezultatele obţinute, care, nu pot
avea decît un caracter provizoriu, întrucît bazilica n,a fost în întregime dezvelită.
Ele vor fi referite şi la rezultatele săpăturilor anterioare, expuse mai ales de
R. Netzhammer, în lucrarea sa Die christlichen Altertiimer der Dobrudscha, Bucureşti,
1 918, p . 1 60-163, şi aceasta mai ales cu scopul de a face unele îndreptări, întru,
cît am constatat că atît planul bazilicii cît ş� marginile ei sînt redate de acel cercetător
cu unele inexactităţi (fig. 4). Spre ex.:mţlu, ceea ce Netzhammer considera
ca limită a bazilicii spre sud, astăzi s,a dovedit a fi numai un perete interior, fiindcă
în această parte am mai descoperit încă un zid, orientat est-vest, care, închizînd
un spaţiu foarte mare, formează cu ajutorul unui zid orientat nord-sud alte
două încăperi.
Într,una din aceste încăperi, cea dinspre est, aflată la sudul absidei bazilicii,
s,a descoperit o construcţie circulară, făcută din cărămidă şi pămînt, al cărei rol
nu,l putem însă, pentru moment, stabili. La baza ei am găsit o placă de marmură,
iar zidurile în interior se arcuiesc în formă de boltă, fiind tencuite cu mortar de
var. În afară de dărîmături, cioburi şi cîteva oase de animale, această construcţie
nu conţinea nimic. Camera în ca:ce se află comunică cu bazilica printr'o intrare,
largă de 1 m, ce se găseşte lîngă absidă. În camera de la vestul acesteia nu s,a găsit
nimic deosebit, în afară de dărîmături din cărămidă, olane, piatră (şist verde local)
şi cioburi. Ambele încăperi au o podină formată din pămînt galben sau brun,
cenuşiu, bine bătut şi uneori amestecat cu nisip şi scoici. Unele pete de cărbune
şi arsură găsite pe ea ne,au dat posibilitatea să constatăm, cu destulă precizie,
nivelul de locuire.
Spre vest de această încăpere mai este o cameră foarte mare, limitată la sud de
acelaşi zid comun celor două încăperi anterioare ; la nord de ea am găsit un pavaj,
format din lespezi mari de calcar, al cărui rost, în stadiul actual al săpăturilor, nu,l
putem vedea. Poate că reprezintă o intrare în bazilică sau altă încăpere ce a fost
dezvelită pînă acum numai în parte.
t9 •
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La capătul estic al pavajului am dat de un capitel de calcar, in situ, întors,
pentru a folosi probabil ca bază de coloană. În partea de nord a edificiului no stru
pare să nu mai fi. fost nimic, aşa cum ne�a arătat o secţiune transversală, despre
care vom vorbi mai jos. Numai la nord�est de el am găsit o construcţie, care are
de fapt forma unei bazilici mai mici. Absida ei fusese descoperită în vara anului 1 955,
iar în campania prezentă am urmărit doar zidurile spre vest. Nivelul mai ridicat la
care se află, sistemul ei deosebit de construcţie, cît şi faptul că în partea de vest şi
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Fig. 4.
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-

Planul bazilicii din s&etorul de la vest de zidul de incintă din valul III.

sud zidurile şi terenul au fost deranjate de unele gropi moderne şi anume, chiar
acolo unde ea se va fi. legat de zidurile bazilicii mari, crează unele dificultăţi de
plasare în timp a acestei construcţii, cît şi de precizare a raportului ei cu bazilica
mare. Secţiunea longitudinală trasată pe mijloc (fi.g. 4) nu ne�a putut da rezultatele
dorite, tocmai din această pricină.
În interiorul bazilicii am constatat cele trei nave, de care vorbeşte şi Netz�
hammer, cu dimensiunile arătate de el. Navele sînt despărţite între ele prin două
şiruri de blocuri, care constituiau probabil bazele coloanelor, astăzi pierdute. Nava
centrală e pavată cu cărămidă, spre deosebire de cele laterale care nu au decît pă�
mînt. În faţa absidei, spre stînga, în pămîntul nederanjat de săpăturile anterioare,
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am găsit un fragment de colonetă, reprezentînd probabil un rest din stîlpii de la
cancelli. De asemenea, în jumătatea sudică a absidei, chiar lîngă zidul ei din această
parte, am dat peste resturile synthronum,ului, construit din piatră şi pămînt, şi
care nu a fost sezisat de cercetătorii anteriori.
Secţiunea transversală, despre care am amintit mai sus, a fost făcută cu
scopul de a stabili stratigrafia locului pe care s'a aşezat bazilica şi, în acelaşi timp,
de a verifica dacă împrejurul ei se află un cimitir, care să justifice denumirea de
<< basilica coemeterialis )), dată de antecercetătorii noştri. Lungă de 22 m şi lată
de 1 ,60 m, această secţiune nu are peste tot aceeaşi adîncime, întrucît pe parcursul
ei ne,am oprit cu săpătura acolo unde am întîlnit unele complexe care trebuiau
păstrate. De exemplu, porţiunea din interiorul bazilicii unde se păstra pavajul
de cărămidă nu a fost distrusă.
Am putut constata că V. Pârvan şi lohannes Iacobs au săpat numai interiorul
bazilicii, urmărind zidurile pe o faţă, lucru care a dus la dezvelirea incompletă a
monumentului. O parte din dărîmături au fost aruncate în exterior, mai probabil
de către Iohannes Iacobs, care nu va fi dispus de timpul şi mijloacele necesare unei
cercetări lente.
Succesiunea straturilor de pămînt pe profilul secţiunii e destul de greu
de urmărit.
Sub o pătură de dărîmături din piatră, cărămidă, ţigle şi olane, groasă de
circa 0,35 m, de culoare neagră, se află o alta groasă de 0,30 m, de aceeaşi compo,
ziţie, dar de culoare diferită, anume galbenă, dată de pămîntul care a servit ca legă,
tură şi lipitură a zidurilor. Sub păturile de dărîmături amintite am găsit nivelul
antic de viaţă, marcat printr'o fîşie de pămînt brun,cenuşiu, bine bătut şi, uneori,
aşa cum am constatat în partea nordică a bazilicii, cu urme puternice de cărbune
şi arsură. Aceste trei pături de pămînt formează stratul de dărîmături care corespunde
epocii de funcţionare a bazilicii.
De remarcat este faptul că aceste suprapuneri de dărîmături, în descrierea de
mai sus, nu se constată decît pe o porţiune mică (circa 2-2,50 m) în jurul bazilicii ;
mai încolo nivelul antic se reduce la o pătură de pămînt negricios, lipsită aproape
în întregime de dărîmături. Lipsa dărîmăturilor a fost constatată la ambele capete
ale secţiunii (de nord şi de sud), lucru care ne face să credem că în împrejurimile
bazilicii din aceste părţi nu existau construcţii.
Mai jos de nivelul de viaţă contemporan bazilicii, succesiunea straturilor
de pămînt e mult mai greu de stabilit. Aici, pe o adîncime de circa 1-1 ,50 m, se
constată o mare varietate de culori de pămînt, care nu sînt decît rareori suprapuse
în pături plane şi atunci foarte subţiri şi destul de scurte ; de cele mai multe ori
ele se prezintă ca nişte pungi sau lentile de pămînt repede întrerupte de gropi. În
general acest pămînt nu conţine dl:trîmăttiri din piatră sau cărămidă decît în cantităţi
mici ; se găsesc mai multe cioburi sau oase de animale. S'ar părea că avem de,a
face cu părr,ânt de umplutură.
La baza acestui strat de pămînt s'a constatat, aproape pe toată lungimea
secţiunii, o pătură de mortar, a cărui compoziţie e asemănătoare cu a celui găsit
în zidul mare de incintă.
În stratul acesta am găsit nu mai puţin de 1 2 morminte, dintre care am dez,
velit opt. Restul de patru au rămas necercetate, întrucît săparea lor ar fi atras după
sine distrugerea malului secţiunii, lăsat pentru profil, sau a pavajului de cărămidă
din bazilică. Ulterior vom studia posibilităţile de dezvelire şi a acestor morminte,
de mare importanţă, pentru a culege date asupra unui cimitir care se pare că exista
în această parte a cetăţii.
www.cimec.ro
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Toate mormintele sînt de inhumaţie şi orientate creştin, adică vest,est. Poziţia
lor stratigrafică nu a putut fi stabilită decît în chip relativ şi numai la unele din ele.
Cele mai sigure date de acest fel ne,au oferit mormintele nr. 9, 10 şi 1 1 , care au
avut deasupra gropii o fîşie de pămînt brun,negricios, iar peste ea se aşeza pavajul
de cărămidă al l:azilicii (la mormîntul 1 1 pavajul nu există). În partea de jos gropile
lor ajung pînă la pătura de mortar, de care am vorbit, străpungînd,o. Mormintele
3 şi 1 1 sînt deranjate de zidurile bazilicii : cel dintîi de zidul ei de nord, iar cel de al
doilea de un zid al cărui rost nu poate fi decît în legătură cu o substrucţie a navei
laterale sudice. În afară de aceste deranjamente cauzate de construcţia bazilicii, am
mai constatat unele răvăşiri produse de morminte între ele însele ; cele dintr'o peri,
oadă posterioară au deranjat pe cele dinaintea lor (cazul mormintelor 4 şi 5, 7, 8
şi 9). Acest lucru s,a observat mai ales la mormintele care se află în interiorul bazilicii.
Inventarul tuturor mormintelor e foarte sărac ; nu am găsit decît cîteva măr,
gele de sticlă, o monedă de bronz neidentificată (M. 1 ) şi un ac de os rupt (M. 7).
Protecţia scheletelor e formată la unele morminte (M. 9, 1 1 , 12) din ţigle mari puse
oblic şi completate în spaţiile goale cu piatră, fragmente de cărămidă sau cioburi.
la altele (M. 1 şi 6) am găsit cuie de fier (piroane), care arată înmormîntarea în
sicriu. Curios este faptul că în M. 9 şi 1 1 , C':J acoperiş de ţigle, am aflat şi cîteva
piroane de fier, care pun întrebarea dacă înmormîntarea nu se făcea în sicriu şi
apoi acesta era protejat de ţigle.
Adîncimea tuturor mormintelor, cu excepţia celor deranjate, variază în
jurul unui metru, de la nivelul de călcare al bazilicii.
În afară de mormintele din secţiune am mai găsit un altul (M. 13) la sud de
absida bazilicii mari. Acesta are orientare tot creştină, dar acoperămîntul diferă
de al celor descrise mai sus. Pe margine are pietre late, destul de mari, puse pe
cant, iar deasupra altele, de acelaşi fel, aşezate însă orizontal. Fiind îngropat în
dărîmăturile provenite de la zidurile bazilicii, la numai 0,60 m de la solul actual, îl
plasăm cronologic într'o perioadă ulterioară epocii acesteia.
Concluzii. După datele pe care le avem, edificiul descris mai sus se plasează
în sec. V-VII e.n. Atît sistemul de constructie - ziduri modeste făcute din
piatră verde legată cu pămînt - cît şi materialul c � ramic - vase, olane, cărămizi
ne fac să datăm bazilica în această perioadă. Monedele pe care le,am găsit aici
vin să aducă precizări şi mai mari, şi ele limitează perioada de timp propusă,
încadrînd,o între sfîrşitul sec. V şi începutul sec. VII. Primele monede care apar
sînt de la Anastasius (491-5 18), iar ultimele de la Mauriciu Tiberiu (582-602).
Condiţiile lor de găsire - toate aflate pe nivelul de călcare al bazilicii - şi identi,
ficarea lor sigură, ne dau posibilitatea să le considerăm un ajutor preţios în
datarea edificiului.
.
Cît priveşte rolul pe care el },a avut şi raportul cu mormintele menţionate
mai sus, aceste două chestiuni sînt foarte greu de precizat.
Înainte de noi V. Fârvan si ceilalti cercetători au considerat că edificiul repre,
zintă o << basilica cremeterialis >) p �ntru si�plul motiv că se afla în afara zidului mare de
incintă, socotit atunci ca limită a oraşului. În prezent avem documentată existenţa
urmelor de locuire şi în zona exterioară a zidului (v. raportul de săpături asupra secto,
rului nostru din anul 1 955) 1 şi care sînt din aceeaşi vreme (sec. VI). Acestea pun pro,
bleme noi pentru istoria Histriei, cît şi pentru destinaţia zonei de la vest de zidul amintit.
Totuşi, în lămurirea rolului bazilicii, trebuie să ţinem seamă că nu toată
această zonă a fost locuită, ci mai existau spaţii goale. Spre exemplu în părţile
-

� Cf. Materiale, IV,

1 95 7 , p.
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de nord, sud şi chiar la vest de bazilica noastră nu erau clădiri, iar la circa 50 m de ea,
spre sud,vest, a fost găsit un mormînt 1 din epoca bizantină, sec. V-VI, care ne,ar
arăta că această zonă a oraşului a folosit şi ca cimitir. De asemenea, cele trei mor,
minte găsite cu ocazia săpăturii de anul trecut la sectorul nostru, cît şi resturi
din altele, arată că împrejurimile bazilicii au fost cîndva folosite pentru cimitir.
Cînd s'ar plasa cronologic acest cimitir e foarte greu de spus. Unele indicii sînt
că el ar fi mai vechi ca bazilica, avîndu,şi poate începutul în a doua jumătate a
sec. IV 2 , altele că e contemporan ei sau chiar mai tîrziu (cazul mormîntului 13).
S,ar putea însă să avem de,a face cu un proces mult mai complex, în care
zona de care ne ocupăm a avut în decursul celor trei veacuri de viaţă la Histria,
sec. IV-VI , mai multe folosiri, potrivit cu perioadele prospere sau de criză
pe care le,a cunoscut oraşul. Nu trebuie să privim istoria unui teritoriu, într'o
perioadă atît de lungă, ca un perpetuum immobile. Putem admite că zona respectivă
a fost şi cimitir şi locuire, rămînînd a se stabili datele exacte cînd ea a avut fiecare
din aceste întrebuintări.
Mormintele d �scoperite în secţiunea din bazilică nu ne dau prea multe
lămuriri în această privinţă, din cauza neclarităţii datelor stratigrafice. Faptul că
terenul a fost deranjat în interiorul bazilicii - unde au fost găsite cele mai multe
morminte - şi apoi lăsat pradă ploilor şi intemperiilor naturii, care au schimbat
culoarea pămîntului tocmai acolo unde observaţiile stratigrafice erau mai necesare,
adică observarea gropilor, ne,a împiedicat să culegem, în scurta noastră cercetare de
numai două săptămîni, date mai ample. Totuşi, pe de o parte se poate susţine
că ele sînt mai vechi ca bazilica, dacă judecăm după cazul mormîntului 5, care intră
sub blocul de piatră ce forma baza unei coloane a navei laterale nordice, sau după
mormîntul 1 1 care a fost deranjat de o substrucţie a navei laterale sudice ; dar
aceasta numai cu o singură condiţie : despărţirea bazilicii în nave să fi fost făcută
o dată cu construirea ei şi nu mai tîrziu. Dar acest lucru nu se poate susţine cu
siguranţă, fiindcă noi constatăm refaceri la bazilică, care nu ştim cît se vor fi extins
şi ce modificări vor fi atras după ele. S,ar putea ca navele să,şi fi schimbat traseul
sau chiar să fi fost create cu această ocazie, a rdacerilor.
Către o datare mai veche a cimitirului decît bazilica ne duce şi poziţia mor,
mîntului 3 , care - după cum am spus - pare deranjat de zidul de nord al bazilicii.
Totuşi acestea nu pot fi probe absolute, ele rămînînd a fi confirmate în cercetările
viitoare. La fel, pavajul de cărămidă al bazilicii, pe care l,am constatat
suprapunînd unele gropi de morminte, ca şi fîşia neîntreruptă de pămînt de sub
el nu ne dă dreptul să afirmăm exclusiv, aşa cum am fi înclinaţi, existenţa ante,
rioară a cimitirului, fiindcă, potrivit unui obicei bine cunoscut în vechime, credin,
cioşii ţineau să se îngroape în bazilică pentru a fi cît mai aproape de mormîntul
martirului, iar pavajul nu constituia un impediment, fiindcă el putea fi luat şi
repus după aceea în forma de mai înainte. Fîşia neîntreruptă de sub el nu ar repre�
zenta, în cazul acesta, de cît stratul de nivelare pentru aşezarea orizontală a
cărămizilor.
Cît priveşte stratul de sub nivelul bazilicii, nu poate fi datat decît cu aproxi�
maţie, întrucît el este mai mult o umplutură de pămînt, cărată aici fie mai înainte
de construirea bazilicii, fie o dată cu clădirea ei, pentru a constitui o bază de sus�
ţinere a zidurilor. În pămîntul aparţinînd acestui strat am găsit monede, care
toate se datează în sec. IV.
---

�---- -

In 1 95 3 , cu ocazia săpării unei gropi de fîntînă
s-a dat peste un mormînt cu inventar, care, va fi
1

publicat în raportul amplu de la acest sector.

z Cu ocazia săpăturilor de la zidul din valul III
au apărut mai multe morminte, dintre care unul cu
monede de la Valentinia n.
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În gropile mormintelor, am găsit ceramică obişnuită sec. V-VI, care,
împreună cu ţiglele folosite la acoperişul scheletelor şi purtînd caracteristicile
aceloraşi secole, cer datarea cimitirului într'o epocă tîrzie.
SECTORUL X

( vez:i planul general l, nr. 3)

În campania anului 1956 s'a fixat ca obiectiv de săpătură în suprafaţa
X A 2 urmărirea marii depresiuni t:J., descoperită în campania precedentă şi la a cărei
epuizare nu se ajunsese încă. Pe suprafaţa dintre temelia olbiană nr. 2 şi malul
de nord, cercetările se opriseră pe nivelul elenistic tîrziu, pe cînd între aceeasi
temelie olbiană şi malul de sud depresiunea fusese urmărită pînă la 2,50 rn adîncirn� .
Din ultimul nivel hellenistic - constatat în săpătura anterioară total deranjat a ieşit totuşi la iveală, sub un complex de dărîmături de pietre nefasonate, chirpici
şi ţigle, un fund de locuinţă de formă rectangulară, a cărei margine a fost prinsă
pe laturile est şi vest. Podeaua locuinţei este de lut ars pe alocuri şi se întinde pe o
suprafaţă de 3,60 X 4,45 rn (v. planul). Cu aceasta s'a epuizat întreg stratul
elenistic şi dăm numerotarea definitivă a diferitelor nivele în ordinea cronologică
a apariţiei lor, numerotare pe care în campania precedentă o dădusem în mod
provizoriu, săpătura nefiind la acea dată epuizată.
Nivel I elenistic
Nivel I I elenistic
Nivel I I I elenistic
Nivel IV elenistic

(campania
(campania
(campania
(campania

1955)
1 955)
1 955)
1 955)

=

=

=

nivel IV elen:istic (campania 1956)
nivel I I I elenistic (campania 1956)
nivel I I elenistic (campania 1956)
nivel I elenistic (campania 1956)

Un al cincilea nivel elenistic, bănuit în săpătura anterioară, nu s'a verificat
în cercetările din anul acesta.
Înainte de a continua săpătura suprafeţei XA2, s,a secţionat aceasta pe toată
lungimea ei printr,un şanţ lat de un metru, care a urmărit stratul inferior celui
elenistic pînă la pînza de apă. S,a constatat astfel existenţa unui strat arhaic,
compus din trei nivele, gros de circa 1 ,80 rn.
Cel mai vechi nivel arhaic, nivelul I, apare la 3 ,80 rn adîncime de la solul
actual. Acest nivel este reprezentat prin două resturi de locuinţe, nr. 9 şi nr. 10.
Din locuinţa nr. 9 s,a păstrat o podea arsă, care intră în peretele sud al săpăturii
şi pe care s'au găsit cîteva fragmente cerarnice (arnfore) fără decor şi un fragment
de perete de arnforă ioniană cu engobă. Această categorie ceramică este consi,
derată ca mai veche decît cea fără engobă, totuşi, ţinînd seama de restul materia,
lului din nivelul respectiv, nu poaţe urca. mai sus de începutul sec. VI î.e.n. Un
al doilea fragment de podea - nearsă - a locuinţei nr. 10 apare pe peretele
nord al săpăturii. Este o podea de mult mai mari dimensiuni, deranjată în partea
de nord,est şi pe care nu s,a găsit nici un fel de material. Acestui nivel îi aparţin
gropile V, T şi marea groapă fl, în care pătrunde un bordei din nivelul superior,
precum şi o groapă neidentificată încă, deoarece cea mai mare parte a ei intră în
peretele nord al săpăturii. Fundurile acestor gropi pătrund în nisipul marin.
Materialul recoltat din gropi şi din restul nivelului constă aproape exclusiv din
fragmente cerarnice ioniene. Cea mai frecventă categorie este aceea a arnforelor,
care sînt - cu excepţia puţinor fragmente - fără engobă. Decorul este cel
obişnuit din benzi. Destul de frecvent apar şi fragmente de baluri, databile în
p rima jumătate a sec. VI î.e.n , Cerarnica indigenă d e tip hallstattian, din pastă
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neagră, cu brîu alveolar, strîns legată tipologie de cea de la Tariverdi, se găseşte
foarte puţină şi numai în stare fragmentară.
Mult mai bogat în material arheologic apare cel de�al doilea nivel arhaic,
reprezentat prin urmele locuinţelor nr. 7 şi nr. 8, surprinse la 3,60 m adîncime
de la sol şi prin resturile unui bordei de formă rectangulară, care apare în partea
de vest a săpăturii (pl. VI/a).
Bordeiul este deranjat în partea de sud�est de gropile �. y, a, care coboară din
nivelul superior, şi deranjează la rîndul lui - după cum am menţionat - groapa
fL a nivelului I. Adîncimea acestui bordei, după cum apare pe profilul peretelui
nord, este de 0,55 m. Pe latura de vest a acestui bordei se constată un prichici din
pămînt, destul de bine conservat. Pereţii, construiţi din împletitură de nuiele
lipite cu lut, au trecut prin incendiu, după cum rezultă din resturile de lipitură
arsă. Podeaua apare de asemenea arsă şi fărîmiţată. Din acest bordei s�au
recoltat numeroase fragmente de amfore din categoriile amintite, un fragment
de buză de cinochoe rhodiană << cu ochi l), data bilă în jurul primului sfert al sec.
VI î.e.n. şi un perete de crater corinthian.
Din locuinţele nr. 7 şi 8, care apar alăturate, nu s�au păstrat decît podelele
de lut. Locuinţa nr. 8, a cărei podea deranjată pa_re să se fi continuat spre est, a
fost incendiată pentru că podeaua ei apare în întregime arsă. În podeaua locuinţei
nr. 7 s�a surprins mica groapă p cu diametru! d e 0,60 m, al cărei fund deranjează
podeaua locuinţei nr. 1 0 a nivelului inferior.
Material ceramic în locuinţe nu s�a găsit, în schimb acesta apare destul
de bogat în restul nivelului. Destul d e frecvent se întîlneşte în acest nivel eera�
mica de stil << rhodian l>, din care menţionăm două fragmente de oinochoai << wild�
goat style l>, din primele decenii ale sec. VI. Categoriile ioniene din nivelul infe�
rior se întîlnesc şi în nivelul II.
Ultimul nivel arhaic apare la 2,60 m adîncime de la sol. Este cel mai bogat
în urme de locuire şi pare să fi avut o durată mai lungă de existenţă. Astfel se
explică cele trei faze ale sale surprinse în săpătură.
Prima fază (a) este reprezentată prin locuinţa nr. 6, găsită la 3 , 10 m adîn�
cime, din care nu s�au păstrat decît fragmentele unei podele de lut. Se pare că
această locuinţă a fost refăcută în două rînduri, după cum reiese din suprapunerea
celor două podele nr. 5 şi nr. 1-2, despărţite prin nivelări înguste de nisip, fapt
care explică atît lipsa unui material in situ, cît şi a dărîmăturilor primei şi a celei
de�a doua locuinţe. Ultimele două podele reprezintă faza b şi c a acestui nivel.
Toate trei podelele (a, b, c ) apar tăiate de groapa (!), care coboară dintr�un strat
deranjat de o nivelare ulterioară, elenistică. Cărei epoci ar fi putut aparţine stratul
respectiv nu putem şti, judecînd după materialul găsit, însă putem bănui, după
materialul dintr�o groapă similară, a, că ar putea fi eventual sec. V. În această
groapă a ieşit la iveală, alături de fragmente ioniene, buza unui crater attic cu
torţi << a colonettes l> şi mai caracteristic încă pentru acest secol, un fund de cupă
cu palmete imprimate, decor care începe să fie întrebuinţat din sec. V î.e.n. În
sfîrşit, dintr�o a treia groapă, o, care stratigrafic se leagă cu (J) şi a, a apărut o stra�
chină din argilă cenuşie, o categorie ceramică întîlnită încă din epoca arhaică,
dăinuind pînă în elenistic.
Cea mai concludentă în datarea acestui nivel este faza c (pl. VII) a acestuia,
reprezentată prin podelele locuinţelor nr. 1 şi 2 (pl. VI/b) surprinse la -2,60 m
adîncime. Locuinţa nr. 2 păstrează urmele unui incendiu puternic, după cum
reiese din podeaua arsă, din resturile unui par carbonizat şi din bulgării de chir�
pici ars. Sistemul de locuire este cel constatat şi în nivelul inferior : locuinţe
www.cimec.ro
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Pl . V I .

-

Sectorul X : a) bordeiul din nivelul II arhaic ;
arhaic, fa�a C.
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Pl. VIII.

-

Sectorul X, profilul pere
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alăturate, cu un perete despărţitor între ele. Pereţii se arată a fi. fost construiţi din
împletitură de trestie lutuită. Mai puţine resturi prezintă locuinţele nr. 3 şi 4,
din care nu s'au păstrat decît petece de lut şi resturi de pari carbonizaţi împreună
cu cîţiva bulgări de chirpici.
<.·

Pl. IX.

-

Situla stil Fikellura din groapa

IX,

\

nivelul III arhaic.

Gropile acestui nivel sînt li.., �' y, care au dat la iveală un material ceramic
excepţional de bogat şi v aloros, material care se leagă strîns din punct de vedere
cronologic cu cel recoltat de ţe nivel. Pe podeaua locuinţei nr. 2 s'au găsit fragmente
de anifore ioniene şi, mai preţios pentru datarea nivelului, un fragment d e crater
www.cimec.ro
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attic cu figuri negre, databil în jurul jumătăţii sec. VI î.e.n. Materialul din gropi
cuprinde în afară de fragmentele de amfore cu şi fără engobă, ceea ce dovedeşte
o circulaţie paralelă a acestora, categorii ceramice noi : attic şi Fikellura. Remar�
cabil este fragmentul de skyphos cu figuri negre, care după tratarea oarecum negli�
jentă a scenei - nimfe urmărite de satyri - se aşază în al treilea sfert, probabil
spre sfîrşitul lui, al sec. VI. Tot atît de însemnată pentru datarea nivelului este
şi situla Fikellura, aproape întreagă, cu decor anthropomorf - şi, ceea ce este
foarte rar pentru această categorie, cu incizii (pl. IX). De remarcat existenţa eera�
mieei << rhodiene l) şi în acest nivel, databil după material în a doua jumătate
a sec. VI î.e.n., dar nu atît de abundentă ca în nivelul inferior.
Săpătura din anul acesta a dat la iveală în partea de nord trei nivele arhaice
nealterate. In partea de sud a săpăturii nivelele I I I şi II nu s�au putut prinde, iar
gropile ot, � şi y apar parţial tăiate de << depresiunea l> ot, care coboară pînă la 4,40 m
adîncime, după cum se constată pe profilul peretelui sud (pl. VI I I). Urmărită
pe plan, marginea acestei depresiuni arată o direcţie est�nord�est-vest�sud�vest.
Dacă partea superioară a umpluturii acestei depresiuni conţine material ceramic ete�
roclit, în partea ei inferioară materialul apare în totalitate arhaic. Faptul că gro�
pile sînt tăiate de această << depresiune l) înseamnă că nu avem de�a face cu un
fenomen geologic, ci cu o lucrare omenească. Toate indiciile ne duc la concluzia
că săpătura a urmărit aproape longitudinal un mare şanţ cu direcţia arătată. Profilul
peretelui est al săpăturii ne arată că acest şanţ coboară din ultimul nivel arhaic
şi taie nivelele inferioare. La o dată cînd acest şanţ nu a mai avut întrebuinţare
a fost astupat cu pămîntul care fusese scos din el şi fusese pus, probabil, ca val
alături. Astfel se explică faptul că materialul din umplutura lui, de la 2,60 m pînă
la fund, este exclusiv arhaic. A urmat apoi o nivelare - probabil în epoca elenis�
tică, după cum dovedeşte materialul eteroclit din partea superioară a << depre�
siunii l>, peste care s�au aşezat locuinţele primului nivel elenistic. Funcţia acestui
şanţ, judecînd după analogiile oferite de situaţia similară de la Olbia 1, poate
să fi fost aceea de şanţ de apărare al aşezării de la sfîrşitul sec. VI î.e.n. Se
impune în campania viitoare urmărirea acestui şanţ, care va duce implicit la deli�
mitarea aşezării din această vreme.
SECTORUL

Z2

(veti planul general I, nr. 5}

Rostul lucrărilor desfăşurate în sectorul Z 2 a fost acela de a se t.ermina sec�
ţiunea deschisă în 1 955 , din care rămăsese o mică porţiune spre vest nesăpată
pînă la epuizare.
.
Rezultatele acestor cercetări se pot rezuma la unele mici completări ale
situaţiilor anterioare. Urmele de aşezare sînt foarte puţine, constînd dintr�un
complex de temelie olbiană şi cîteva fragmente de podele din stratul elenistic,
la care se adaugă şi un alt fragment de podea, probabil din sec. V-IV, după
poziţia stratigrafică a întregului sector, materialul nefiind concludent.
In ceea ce priveşte necropola romană de pe platoul din vest, s�au mai desco�
p erit încă cinci morminte, ajungîndu�se în total la cifra de 2 7. Se constată acelaşi
ritual de înmormîntare (vezi raportul preliminar din 1955), adică scheletul pro-·
tej at de ţigle sau pietre, toate fără obiecte de inventar, încît descoperirea lor nu
contribuie cu nimic la îmbogăţirea materialului documentar. Ar fi de remarcat
1

B.

Farmakovsky, AA, 1 908, col. 1 83 (raportul despre săpăturile de la Olbia).
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mormîntul 26, de adult, care a avut groapa rectangulară şi mărginită de jur împrejur
de pietre de şist şi calcar, aşezate pe cant în chip de sicriu. E primul mormînt de
acest fel pe platou, legîndu,se de un alt mormînt, descoperit tot în acest an în
sectorul bazilicii romane tîrzii, care are în plus plăci de piatră deasupra schele,
tului. Lipsa inventarului face impo,
sibilă, deocamdată, încadrarea crono,
logică mai strînsă a acestor morminte.
s. J - !956
Printre problemele importante
pe care le,au pus rezultatele săpă,
turilor din anul precedent, a fost
aceea a descoperirii unui zid masiv,
probabil de incintă, construit în
piatră de şist verde local legat cu
pămînt, cu o grosime totală la temelie
de 2,60 m - anterior epocii ele,
nistice, din punct de vedere crono,
logic - care cerea o cît de mică cer,
4
2
O
6m
· :
1 =±:;:;;:Il=.-:..:
1;;
cetare pentru confirmarea, chiar
foarte sumară, a problemelor pe care
le punea. s,au făcut pentru aceasta
trei mici secţiuni transversale pe
direcţia presupusă a zidului şi rezul,
tatele confirmă existenţa lui pe o
lungime de circa 35 m (fig. 5).
Secţiunea nr. 1 la sud de săpă,
tura din 1 955, lungă de 7 m, lată de
S 2 - f95G
2 m, orientată est,vest, transversală
pe zidul orientat nord,sud, a dovedit
existenţa a două nivele elenistice,
care suprapun zidul. Sub ele se află
un pămînt de umplutură şi diferite
gropi, rezultate probabil din neregu,
laritatea terenului în urma dezafec ..
tării zidului. La adîncimea de circa
2 m a apărut un complex mare de
dărîmături din piatră de şist verde
local şi calcar, al căror aspect general
permite atribuirea lor zidului, deran,
jat în acest punct. Pe de altă parte,
spre ·vest şi est de traseul lui apar·
cîteva pietre mari, unele fasonate,
S. 1 - 1956
dispuse regulat, care ar putea fi urma
vreunui turn ; în orice caz, complexul
de pietre de aici indică o schimbare
de situaţie. În pămîntul de umplu ..
Fig. 5 .
Planul secţiunilor 1 , 2 şi 3 din sectorul Zz .
tură de deasupra dărîmăturilor s'au
găsit fragmente dintr,un crater mare cu figuri roşii (fig. 6), databil în sec. IV,
ceea ce denotă că în această vreme zidul nu mai era în functiune.
Secţiunea nr. 2,5 X 1 m a fost trasată în imediata apropiere a săpăturii din
1 955, orientată est,vest. Aici zidul s,a păstrat foarte bine. De la nivelul lui actual,
'=-:11
=±=.t

-
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pe profilul peretelui de sud se văd perfect, pe o grosime de 50-60 cm în sus,
dărîmăturile. Deasupra acestei situaţii se păstrează urmele a două nivele elenistice
şi o groapă în care s,a găsit un kantharos, aproape întreg, databil în sec. I I I î.e.n . ,
restul materialului ceramic mergînd pînă l a sfîrşitul epocii elenistice.
Secţiunea nr. 3 ,5 X 1 m a fost plasată la o distanţă ceva mai mare spre
nord. Zidul a fost prins şi aici aproape în condiţiile de mai sus. Pe profilul pere,
telui de nord se vede succesiunea a trei nivele elenistice deasupra zidului şi a

Fig. 6.

-

Fragment dintr- u n crater cu figuri roşii, sec. IV î. e. n. Sectorul Z 2 .

complexului lui de dărîmături, cel mai vechi :fiind marcat de o podea groasă,
arsă. Latura de est a zidului, care reprezintă corpul de fundaţie, s'a prins în orien 
tarea normală şi nederanjată, ce8laltă latură e deranjată, sau poate se va vedea
mai bine în cercetările viitoare care vor merge mult mai în amănunţime.
Deosebit de interesantă a fost apariţia, în această mică secţiune, a două
cuptoare de tipuri diferite, mai ales :fiind primele apărute pînă acum în săpăturile
de pe platoul din vestul cetăţii. Primul cuptor e construit în pămînt, în formă
de jumătate de sferă, lipit în interior. Construcţia lui mai amănunţită nu a fost
urmărită din lipsă de timp şi pentru faţ)tul că a apărut în colţul secţiunii, situaţia
nepermiţîndu,ne o lărgire a săpăturii. Aparţine ţenultimului nivel elenistic. Al
doilea cuptor e anterior epocii elenistice, probabil pe la începutul sec. IV î.e.n.
Forma lui e circulară, nu se păstrează gura, :fiind tăiat de o groapă, e săpat în
pămînt 40-50 cm. În mijloc a avut un stîlp rotund de susţinere a părţii superioare.
În interiorul cuptorului nu s'a găsit material concludent : multă arsură şi chirpici
rectangulari de 40 X 25 X 1 5 cm, turnaţi în tipare.
Din cele arătate mai sus reiese că problema cea mai importantă în acest
sector o pune prezenţa zidului de incintă, cel mai vechi pînă în prezent faţă de
celelalte incinte, constatat pe o lungime de circa 35 m ; stratigra:fic şi după material
se plasează înaintea epocii elenistice, poate scos din funcţie la începutul ei. Monu,
mentul merită atenţia unei cercetări mai amănunţite şi pe plan mai mare.
www.cimec.ro
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S,au mai făcut, în acest sector, cîteva secţiuni pentru cercetarea zidului de
incintă roman 1 pentru cercetarea lui în capătul de nord spre lacul Sinoe,
în zona inundabilă (vezi planul general I, nr. 9). S,au executat nouă secţiuni
mici de urmărire - p erpendiculare şi paralele pe traseul zidului - pînă spre
malul propriu,zis al lacului. Primele două secţiuni au dat la iveală porţiuni din
temelia construcţiei la adînc\mi variabile între 0,20 şi 0,40 m faţă de nivelul lacului.
În următoarele şanţuri, săpate între O, 70 şi 1 ,40 m adîncime, nu s,a mai putut
constata în clisa şi apa tulbure care ţîşnea din tranşee, decît o masă amorfă de
blocuri cu resturi de mortar, care se desf�cuse în contact cu apa (ultima secţiune
spre nord, la 4 m depărtare de malul lacului, n,a . mai permis urmărirea comple,
xului de pietre, deşi s'a mers pînă la 2 m adîncime).
Deoarece complexele de pietre înaintează pe direcţia nord,sud pe aceeaşi linie
şi în continuarea zidului de incintă, trebuie să admitem că masele de bolovani,
cu resturi de mortar, nu reprezintă decît continuarea spre nord în linie dreaptă ,
a zidului mare de incintă roman, pînă aproape de lac.
SECTORUL NECROPOLE! TUMULARE
(Ve�i planul general I, nr. 6)

Cercetările din zona tumulară au continuat în campania 1 956, după aceleaşi
criterii hotărîte în 1 955 2•
S,a ales un număr de movile din încă trei grupe, toate în regiunea de
plajă a lacului Sinoe şi Histria, adică în zona în care inundaţiile periodice de
primăvară şi toamnă ameninţă complexele tumulare cu completa distrugere.
Din primul grup situat pe extremitatea vestică a teritoriului cetăţii,
s'au cercetat doi tumuli de dimensiuni mijlocii (�L VII/1 956, diametru! maxim
de 1 3,30 m ; M. VIII/1956, diametru! maxim 18, 1 1 ) şi înalte pînă la 1 ,20 m.
Movila V I I era formată dintr,un pămînt nisipos, foarte bogat în resturi de
fragmente ceramice arhaice, de epocă bună greacă şi elenistică, care provin, pro,
babil, din aşezările periferice ale coloniei histriene. Într,unul din sectoare (S. 2,
orientat sud-sud,vest) s,a găsit un complex de obiecte ce constituiau, probabil, o
ofrandă funerară. Pe solul antic erau aşezate în evantai trei recipiente : o cană cu
toartă cu firnis roşu, un balsamariu de sticlă şi un mic borcan de tip Latene,
lucrat cu mîna, dintr'o pastă proastă şi arsă insuficient. Vasele erau culcate toate
cu gura spre sud (fig. 7/a-c). În restul movilei şi în şanţurile radiale şi exterioare
movilei, deschise pentru control, nu s'a aflat nici un alt complex, încît lipsa
mormîntului şi prezenţa totuşi a celor trei vase, care se pot data bine din a
doua jumătate a sec. I pînă în a doua jumătate a sec. I I e.n., ne face să credem
că movila VII e un turnul cenotaf.
Movila VIII. La circa 8 m la sud-sud,est de prima, avea o formă mai
aplatisată, datorită zonei inundabile. Săparea sa în acelaşi strat bogat în fragmente
ceramice greceşti ne,a dus la constatarea unei noi gropi de ofrandă, în care
printre multe resturi lemnoase arse se afla şi o strachină înaltă cu firnis roşu
şi fragmente dintr'o cană paralelipipedică, de sticlă (fig. 7 /d).
Sub nivelul de călcare, puţin excentric faţă de centrul actual al movilei,
s'a găsit mormîntul, pentru care s,a ridicat movila. Sub o masă de cioburi ete,
roclite, se aflau resturile (parte din cranii şi oasele picioarelor) unui schelet,
1

Vezi Histria

1 , 1 9 5 4 , p. 285 şi

urm .

� Cf.
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orientat vest�sud�vest-est�nord�est. Mormîntul nu conţinea nici un inventar, iar
resturile incomplete ale scheletului (mormîntul n�a fost răvăşit) par să arate că
în mormînt nu s�au depus decît părţi din corpul decedatului. Datarea complexului
funerar este determinată de obiectele găsite în groapa de ofrandă, care corespunde
în timp sec. I- I I e.n.
1t1ovila IX face parte din aceeaşi grupă cu movila IV săpată în 1 955. Forma
sa accentuat elipsoidală e datorită spălării repetate a apelor zonei de inundaţie,

a

Fig. 7.

c

.

-

Vase din movilele VII şi VIII.

p rovenite din lacul Histria (o prelungire mai spre continent a lacului Sinoe). Polo�
sind metoda săpării în sectoare, cu profile amenajate în cruce, s�a constatat din
primele zile că în partea nordică, sub mantaua movilei, se află un inel de piatră
făcut din bolovani şi lespezi de piatră, care nu corespundea cu forma actuală a
movilei. Descoperirea ringului de pietre a impus modificarea săpăturii, deoarece
movila şi ringul formau de fapt două unităţi bine deosebite. S�a procedat prin
urm are la secţionarea ringului de piatră în două sectoare, urmărindu�se prin
şanţuri înguste şi conturul estic al complexului de piatră. In acelaşi timp, s�au
continuat şi lucrările de cercetare a movilei (fig. 8).
www.cimec.ro
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Cercetările au constatat la movila IX trei faze de construcţii. Prima etapă
corespunde unei vechi movile, formată dintr-un pămînt nisipos, amestecat cu
argilă (devenit mai tîrziu mîlos din cauza înaintării zonei de inundaţie a lacului),
care a fost ridicată pentru un mormînt de inhumaţie, situat aproximativ în regiunea
centrală a tumulului. Mormîntul (notat pe planul de situaţie M. II) a fost distrus
de lucrarea mai tîrzie a cercului de piatră, care a spart şi o amforă de tip rhodian
sec. III-II e.n. , ce probabil constituia o parte din inventarul funerar.
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Planul şi profilul movilei IX.

Vechea movilă a fost într-o epocă posterioară parţial cuprinsa m ringul
de pietre, care a folosit mantaua movilei ca un nucleu, în jurul căruia s-a ridicat
ringul. Construcţia circulară a fost lucrată din bolovani de piatră mare şistoasă
şi bolovani de formă neregulată. Mai întîi s-au aşezat pe vechiul nivel mici grămezi
de pietre dispuse pe arc de cerc, peste care s-au ridicat blocuri în picioare, puţin
aplecate peste vechea manta a movilei, utilizată drept nucleu. In spaţiile libere
dintre lespezi, s-au îngrămădit, destul de ordonat, bolovani mari şi mici, formînd
o masă compactă, continuă.
Lucrarea ringului nu s-a executat decît în sectorul de vest, cel opus, răsă
ritean, rămînînd doar la faza incipientă a fixării pietrelor în grămezi, pe arcul
,movilei. Motivul neterminării construcţiei nu poate fi explicat, cu atît mai
mult cu cît vechea movilă, mai puţin extinsă spre est, nu depăşise niciodată inelul
de piatră (de o dărîmare sau de o demantelare a ringului în zona de est nu poate
fi vorba, deoarece nu s-au găsit absolut deloc pietre risipite în vecinătate, iar
lO - c. 7ll
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grămezile,jaloane nu au fost mişcate). Cu toate că ringul de piatră a fost terminat,
el a servit pentru a adăposti un mormînt de incineraţie săpat în mantaua vechii
movile (M. I). Mormîntul de formă ovală conţine o cantitate mare de oseminte
arse, depuse pachet pe fundul gropii funerare, dar fără a poseda vreun inventar.
Şanţurile de control din spaţiul ringului au surprins la circa 0,40 m mai jos decît
deschiderea mormîntului I, exact în centrul ringului, o altă groapă, de această
dată perfect circulară, în formă de puţ, în care s'a găsit o cantitate apreciabilă
de cărbune, cenuşă şi puţine oseminte carbonizate. Pereţii puţului, tare şi adînc
înroşiţi, indică o combustie puternică, care poate fi. atribuită rugului funerar a
mormîntului I. Nici în rug nu s'a găsit absolut nici un obiect.
Lipsa oricărui inventar îngreunează mult datarea celei de,a doua etape de
înmormîntare. Singurele indicii· care servesc pentru o vagă fixare în timp sînt
cîteva fragmente de vase elenistice de factură locală, descoperite în stratul ce
acoperea ringul, şi două fragmente dintr,un flacon de sticlă, databile aproximativ
în sec. I I I-1 î.e.n. O fixare în timp puţin mai strînsă ne,ar putea,o indica corn,
plexele funerare de incineraţie din cimitirul plan găsit în jurul movilei VI/1955,
care se aseamănă parţial cu descoperirea din movila IX/1956.
Ultima fază a istoriei movilei săpate nu mai aparţine lucrărilor umane, ci
manifestărilor eolice şi marino,lacustre, care au modificat forma antică a celor
două complexe la forma de astăzi.
M ovila X se află la circa 10 m sud de movila cu ringul de pietre. De dimen,
siuni mici (diametrele de 8,20 X 7,75 m) se apropie ca structură şi conţinut funerar
de M. IX. Prezenţa unui mic rug (resturi de cărbune de lemn, arsură intensă care
a colorat pămîntul nisipos de la baza movilei) şi un mormînt de incineraţie ală,
turat, ce constă exclusiv din oase calcinate, nu pot oferi o datare în timp decît
vagă şi aceasta prin analogie cu complexele funerare din M. IX şi cu complexele
din cimitirul plan din zona movilei VI/1 955.
Cel de,al treilea grup de movile cercetate a fost ales pe malul de est al
lacului Sinoe.
Movila XI, de format mic (diametru! mare 1 2,5 m, înălţimea 0,60), era
sensibil aplatizată prin acţiunea continuă a apelor care inundă această porţiune
a plajei în anotimpurile ploioase. Turnului zăcea pe nisipul de plajă, fin, corn,
pact, alcătuit din cochilii mărunte de scoici. Movila era formată dintr'o manta
de nisip galben, cu rare fragmente ceramice şi pietre, protejată de un brîu de pietriş,
mai gros la bază, peste care era aşternută o a doua manta, de pămînt ; această
a doua manta, sub acţiunea inundaţiilor, s'a deplasat către est, lăsînd dezgolit
pe versantul vestic brîul de pietriş. Movila era probabil un cenotaf, deoarece
mormîntul său nu a fost găsit ; în schimb, la baza primei mantale de nisip a apărut
o dungă subţire de arsură şi fragmente răzleţe dintr'o amforă. Lateral, în afara
brîului de pietriş, la baza celei de,a doua mantale, a ieşit la iveală o zonă de arsură
puternică şi compactă, în care erau depuse fragmente din două amfore arhaice
cu decor în dungi, un lekythos din pastă cenuşie, spart pe loc, şi fragmente din
două strachini mici, decorate cu cercuri concentrice. E vorba probabil de resturile
unei ofrande depuse cu prilejul construirii acestui mormînt in honorem.
Movila X III, alăturată de turnului
descris mai sus, avea forma unei ridică,
.
turi uşoare, precis conturată faţă de regiunea înconjurătoare. Ca şi movila XI,
ea a fost ridicată pe nisipul de plajă. Mantaua unică a tumulului era constituită
din pămînt negru nisipos, curat, aproape fără cioburi. În centrul movilei, se
deosebea pe profil o uşoară albiere făcută în nisipul plajei, în care însă nu a fost
descoperit nimic : movila era de asemenea un cenotaf. La marginea ei, sub manta,
www.cimec.ro
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Planul de situaţie al cimitirului plan de incineraţie din sectorul necropolei tumulare.
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au apărut răzleţ cîteva cioburi dintr-o amforă arhaică, precum şi fragmente din
tr-un picior de cupă attică din aceeaşi perioadă, avînd un H incizat pe fund, con
stituind împreună mărturiile aceleiaşi forme rituale de prinos adus celui mort
pe alte meleaguri.
CIMITIRUL PLAN DE INCINERAŢIE DIN ZONA MOVILEI VI
(vezi p!anu! genera! I, nr. 6 a)

1955

Săparea în campania precedentă a movilei VI scosese la lumină unele resturi
arheologice care nu putu'seră fi urmărite îndeaproape şi explicate în 1 955 1. Aceste
complexe, situate sub mantaua
movilei, cît şi în afara acesteia,
au fost socotite încă de atunci
distincte cronologic şi strati
grafic de movila însăşi. La data
aceea noi le-am luat însă drept
indicii ale unui nivel de locuire.
În cursul campaniei din 1 956,
aceste complexe au format obiec
tul unei cercetări speciale. Săpă
turile au avut aici un dublu
scop : examinarea şi explicarea
în amănunt a acestor resturi,
precum şi stabilirea suprafeţei
pe care ele se întind. Astfel s-au
trasat o serie de şanţuri lungi şi
înguste, orientate sud-nord, per
pendiculare pe pantele abrupte
care coboară spre lacul Istda
şi de-a lungul platoului, spre
nord (vezi planul de situaţie al
cimitirului, fig. 9).
Spre surprinderea noastră
s-a constatat aici existenta unui
interesant cimitir p ian, ;nterior
stratigrafic movilei VI/1955, care
prezintă unele caracteristici pen
tru moment necunoscute în re
giunea coloniilor greceşti din
Fig. 10.
Sectorul necropolei tumulare : a) mormîntul nr. 1 ;
Pontul stîng. Cimitirul se com
b) capacul de fragmente ceramice al aceluiaşi mormînt.
pune din două grupe de com
plexe arheologice, înrudite ca semnificaţie şi contemporane : e vorba pe de o
parte de morminte de incineraţie în groapă fără urnă, pe de altă parte de res
turi arheologice, deocamdată mai puţin clare, pe care le-am numit provizoriu
<< ruguri )).
Din primul grup au fost descoperite trei morminte.
Mormîntul 1 , cel mai bogat dintre ele, se afla în peretele profil nordic al
movilei VI, demontat parţial în cursul acestei campanii. Mormîntul, aşezat într-o
.

-

1 Cf.

Materiale, IV, 1957, p. 68 şi urm.
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scobitură - poate naturală- a stîncii vii de cuarţ, orientat aproximativ est�nord�est
vest�sud�vest, avea o formă rectangulară, alungită, iar pe alături era mărginit, pe de o
parte cu pietre de şist verde aşezate pe muche în lung, iar pe cealaltă parte cu
olane (fig. 10/a) ; în interior s�au găsit rare fragmente de oase umane calcinate
răspîndite peste tot, bucăţi de lemn carbonizat, un fragment de cataramă de fier,
un inel de bronz şi un vas cu toartă supraînălţată, aşezat culcat. Complexul întreg
a fost acoperit de un capac de fragmente ceramice mari lăsate cu convexitatea
în sus, provenind din două amfore (dintre care una rhodiană), şi dintr�un vas
poros lucrat la roată (fig. 10/b).
Mormîntul 2, probabil un cenotaf, se compunea din două pietre plate de
calcar poros, aşezate culcat peste un lacrimar fusiform şi o cană fragmentată
cu toartă decorată cu pastilă ; deasupra lor se aflau fragmente mari dintr�o
amforă rhodiană.
Mormîntul 3 este asemănător cu cele precedente.
Al doilea grup de complexe funerare este mai puţin limpede. Con�
diţiile deosebit de grele în care se efectuează observaţiile pe teren în această
parte a necropolei (culoarea aproape uniformă a straturilor, poziţia acestor
complexe chiar pe nivelul solului antic, fragilitatea lor excepţională), ca şi
caracterul deocamdată nou al descoperirii, ne obligă la o expunere mai mult
descriptivă.
În cursul campaniei au fost desfăcute cinci asemenea complexe, situate
la sud de săpătura din 1955. Toate se compun din aceleaşi elemente. În primul
rînd o groapă, putin profundă (0,05-0, 15 m), avînd mai degrabă aspectul unei
albieri, de forma �nui dreptunghi cu colţurile mult rotunjite şi cu dimensiunile
care ating 1 ,50-1 ,60 m în lungime şi 0,40-0,50 m în lăţime. Pereţii gropii, roşii
şi duri, pe o grosime care atinge uneori 0, 1 2-0, 14 m, ca şi o zonă destul de lată
din jur (0,30-0,40 m), în care pămîntul este întărit şi înroşit, dovedesc că aici
a avut loc o ardere puternică. În interiorul gropii au apărut aproape de fund
sau lipite de el pungi de cenuşă fină, bucăţi de lemn ars. În complexul 3 au fost
găsite resturile carbonizate ale unor bucăţi de lemn, care par a fi fost aşezate
deasupra gropii în forma unui grilaj. Semnificativ este însă faptul că toate gropile
conţin fragmente de oase umane calcinate ; ele au fost descoperite, fie în umplu�
tura gropilor, amestecate cu cenuşă şi cărbune sau cu pămînt, fie de cele mai
multe ori chiar în pereţii gropilor, înglobate în straturi de pămînt ars. Cantitatea
acestor fragmente de oase variază pentru fiecare complex în parte ; de pildă la
complexele 1 şi 2 ele erau mai numeroase şi de dimensiuni relativ mari ; în schimb,
la celelalte au fost scoase doar puţine oase şi extrem de mărunte. În unele corn�
plexe au apărut obiecte sau vase întregi sau sparte pe loc ; aşa de pildă în complexul
2 s�au găsit două << farfurii de peşte l>, sparte pe loc lîngă marginea gropii, pe zona
de pămînt ars din preajmă, purtînd urme de arsuri în spărtură, două străchioare
întregi, iar pe fundul gropii, printre resturile de cenuşă şi cărbune, o oinochoe
cu firnis negru, degradat. În complexul 3, în interiorul gropii, sub bucăţile de
lemn carbonizat descrise, s�a găsit o oinochoe�miniatură, fragmentată. În
complexul 1 , lîngă groapă, a fost descoperită o sabie dacică scurtă şi curbă (sica),
în teacă, trecută prin foc (fig. 1 1 ). În sfîrşit, trebuie arătat că în jurul fiecărei
gropi, pe o arie destul de mare, zăceau numeroase fragmente ceramice, fie sparte
pe loc, fie disparate ; cele mai multe sînt de factură grecească, cîteva însă sînt
produse indigene, ca de pildă două borcane paroase Lad:ne, cu brîu alveolar
şi proeminenţe laterale. Gropile funerare cît şi parte din zona din jurul lor au
fost astupate cu pămînt, aşa cum rezultă şi din peretele profil D-D1 de la
www.cimec.ro
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sud-sud,vest de săpătura din 1 955, care repre:z.:intă secţiunea prin două complexe
descoperite în acel an (fig. 1 2).

\

Fig. 1 1 . - Sectorul

\

\

\

\

\

\

\

'

necropolei tumulare. Sabie curbă dacică (sica),
descoperită în complexul nr. 1 .

S e poate conchide din această descriere sumară c ă cele cinci complexe
săpate în cursul acestei campanii reprezintă probabil rămăşiţele unor ceremonii
legate de ritualul incineraţiei. Nu este posibil, în faza de început în care se află
cercetarea acestui cimitir, să preciziim mai îndeaproape caracterul acestor complexe.
www.cimec.ro
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Ipoteza de lucru pe care o formulăm, şi pe care urmează să o verificăm în cursul
cercetărilor viitoare, este că gropile albiate şi puternic arse aparţin, ca şi movi�
lele IX şi X, unor ruguri de incineraţie. O parte din resturile cremaţiunii au rămas
în ruguri, dar cele mai multe au fost depuse în morminte individuale de tipul
celor trei descoperite anul acesta.
În ceea ce priveşte situarea cronologică a noului cimitir de incineraţie,
există unele indicatii oferite de materialele descoperite. S�au constatat de pildă
'

VEGE TAl

.TIIIIITID

(R1.g)

Brvn g.flb:.J1

COMPlEX FUNERAR

SOl V/li
L oes s brun roşcat.

l enttl# g<JiiJ�.'>§

l oess gJibtm

Cenuşi
CSrbune

o
2m
========�==�

Fig. 1 2 . - Sectorul necropolei tumulare. Profilul peretelui D-D1 .

analogii destul de evidente cu unele elemente ceramice descoperite de H. A.
Thompson 1 în cursul săpăturilor sale din Agora, la Atena, şi clasificate în grupul
G, care datează la sfîrşitul sec. I I şi începutul sec. 1 î.e.n.
Ultima problemă este aceea a întinderii cimitirului plan. Sondajele au
stabilit că resturile aflate, identificate după zonele de fragmente ceramice de care
ele sînt înconjurate, se întind pe toată lungimea şanţurilor lungi e şi f, încît s�ar
părea că aceste complexe se grupează mai mult pe axul nord�sud al săpă�
turii noastre.
După cum se poate vedea încă de pe acum, noul cimitir pune o serie de
probleme deosebit de interesante şi variate, ca de pildă a tipologiei ceramice
din această perioadă mai puţin cunoscută a ceramicei histriene, a ritului de înmor�
mîntare, precum şi aceea a apartenenţei sale etnice - poate geto�tracice, după
cum ar sugera�o prezenţa săbiei de tipt�.l sicca şi a vaselor Latene. Toate însă vor
căpăta un contur mai precis în cursul campaniilor viitoare.
CIMITIRUL FEUDAL TIMPURIU DE LA CAPUL VIILOR

Rezultatele sondajelor preliminare din 1 955 2 au dovedit importanţa obiec�
tivului de la Capul Viilor, încît în campania din 1 956 cimitirul feudal timpuriu
din apropierea satului Istria a devenit o săpătură regulată, care va fi cercetată
în timp, pînă la epuizare.
1 H. A. Thompson, Two Centuries of Hellenistic
PotteTy, in Hesperia, III, 4, 1 934, p. 3 92 şi urm.

2 Cf. Materiale, IV, 1 95 7 , p .
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Obiectivele urmărite în campania efectuată au constat mai întîi în încercarea
de delimitare a zonei de extensiune a mormintelor, pe axele nord,sud şi est,vest
în al doilea rînd în determinarea mai limpede a raporturilor dintre diferite
sisteme de înmormîntare în cuprinsul cimitirului şi, în sfîrşit, în precizarea aşezării
oamenilor care şi,au ales cimitirul la Capul Viilor.
Sistemul de lucru, socotit mai eficient, a fost acela al şanţurilor lungi, metodă
aplicată nu numai la urmărirea delimitării spaţiilor de înmormîntare, dar şi la
dezvelirea mormintelor în suprafaţă. Utilizarea acestui sistem de lucru - - de obicei
neuzitat la cercetarea necropolelor - afară de neajunsul unei lipse de etalare simul,
tană a mormintelor are avantajul unor precizări mai grabnice a raporturilor dintre
diferitele morminte şi depunerile anterioare şi posterioare şi permite în acelaşi timp
ca masele de pămînt adunate la săparea unui şanţ să,şi găsească imediat loc liber în
secţiunea săpată precedent. Expoziţia îndelungată a complexelor funerare, cu scopul
obţinerii unei situaţii de ansamblu, este aici înlocuită prin notarea în extenso, foto,
grafierea, luarea de schiţe numeroase şi mai ales ţinerea la zi a planului general.
Metoda aplicată mai are avantajul că mormintele - mai ales acelea de inhumaţie nu stau dezvelite decît maximum şase ore, încît nu sînt uscate în aşa măsură ca să
devină inutilizabile studiilor antropologice (vezi planul general al cimitirului, pl. X).
Extensiunea săpăturii pe axul est,vest, pe o întindere de aproape 130 m, iar
pe axul nord,sud, de aproape 90 m, ne,a permis să ne dăm seama că zona funerară
se concentrează mai cu seamă spre miază,zi de drumul Istria sat-Histria cetate,
într'o suprafaţă care poate fi cuprinsă aproximativ între extremităţile şanţurilor
VII, IX/1956 şi secţiunea S din suprafaţa A.
Grupele de înmormîntări aflate în campania precedentă (morminte de
incineraţie în groapă simplă, în pachet de pietre, în urne şi cutii de cărămidă)
s'au îmbogăţit cu un nou tip, de această dată morminte de inhumaţie, cu sche,
letul întins pe spate, aşezat în groapă fără sicriu.
S,au mai descoperit şi cîteva complexe care sînt de legat cu ritualele fune,
rare ale necropolei, ca de pildă simple aglomerări de pietre, aşezate pe acelaşi
nivel cu mormintele, resturi de ruguri pe care s'au ars cadavrele, însfîrşit mai
multe gropi în care au fost azvîrlite, în cantitate mare, oseminte calcinate care
n'au fost depuse în morminte.
În cuprinsul secţiunilor s'au întîlnit destul de des resturi de olărie, spatule
şi oseminte de animale, în strat, dar mai ales în gropi, care aparţin unui habitus
incipient din epoca de bronz, în care elemente de cultură Usatovo, aflate şi anul
trecut, nu sînt unicele. Dat fiind principalul obiectiv al săpăturii, aceste complexe
de comună primitivă nu au fost urmărite decît într'o măsură limitată, rămînînd
ca în campaniile următoare să li se rezerve o atenţie mai mare.
Din cele 40 morminte feuqale timpurii, descoperite în 1956 (numerele de
la 1 la 1 7 au fost săpate în 1 955), s'au găsit numai trei morminte în groapă simplă
(M. 22, 36 şi 42). Sistemul de înmormîntare nu se deosebeşte cu nimic faţă de
acelea din 1 955 (M. 9 şi 10) ; aceeaşi formă de groapă ovală, mai adîncă spre mijloc,
cu un diametru ce nu depăşeşte dimensiunile de 0,50 X 0,40 m. În cuprinsul lor
s'au descoperit resturi de oseminte calcinate destul de puternic, azvîrlite în mici
pachete relativ separate unele de altele. Într,un singur caz (M. 42), oasele calci,
nate formau un pachet mai mare, depus în partea mai afundată a gropii. Nici
unul din complexele funerare nu a avut inventar.
Mormintele în complexe de pietre descoperite (M. 19, 20, 2 1 , 23, 29, 30,
4 1 , 47), faţă de cele din 1 955 sînt ca sistem ritual mai variate. Afară de tipul obiş,
nuit întîlnit - pachet de pietre ordonate într'un spaţiu întrucîtva oval, sub care
www.cimec.ro
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se găsesc strivite resturile de oase calcinate - s'au mai găsit anul acesta încă două
variante : de pildă M. 20 e format din trei lespezi de piatră aşezate apropiat, în
poziţie verticală, care asigurau în spaţiul triunghiular păstrat pachetul de oseminte
aşezat la baza lor. În cazul M. 23, mai apropiat de tipul obişnuit, oasele celui
incinerat sînt aşezate sub o singură piatră mai mare, puţin excentrică faţă de restul
pietrelor care constituie mormîntul. Sub pachetul de oseminte, s'a găsit un frag,
ment ars de cuţit de fier, atipic.
Grupa majoritară a mormintelor o constituie mormintele în urnă. Şi aici
există variante, dar numai în ceea ce priveşte proteguirea vasului funerar. În
unele cazuri, urnele erau înconjurate de pietre ; alteori erau numai acoperite cu
o piatră mai mare ; în fine, într,un caz vasul era depus în spaţiul liber lăsat de trei,
patru pietre aşezate vertical.
Vasele funerare, ca şi în 1955, sînt de două categorii : borcane destul de
mari, lucrate exclusiv la roată, arse incomplet la roşu închis şi decorate cu linii
adîncite în val (foarte des şi pe buza interioară) (pl. XI fg), în striuri paralele, rareori
în caneluri. Pe fundul vaselor apar uneori slabe urme de ştampile. Sînt aşa,numi,
tele vase de factură slavă (M. 26, 27, 33a, 37, 39, 46, 50, 5 1 , 54, 56 ; pl. XI/g
M. 52 ; pl. XI/c
M. 39 ; pl. XI/j
M. 57).
Mormintele sînt aproape totdeauna fără inventar, dacă facem abstractie de
cîte un rest de cuţit de fier, aproape total degradat de foc. Osemintele sînt d�puse
exclusiv în urne, afară de cazul cînd deranjamente posterioare au deplasat mor,
mîntui din poziţia originară şi au împrăştiat oasele.
A doua categorie de morminte de incineraţie conţin vase de forme variate,
cele mari cu pereţii arcuiţi cu buza scundă, ulcioare cu pîntecele globular în formă
de sac, totdeauna cu gura treflată, căniţe mici cu profilul bitronconic. Aceste
vase, lucrate la roata repede, au fundul plat, pereţii deosebit de groşi (de unde
şi greutatea lor neobişnuită) ; sînt arse cele mai multe la cenuşiu, iar decorul
constă mai ales din dungi lustruite neorganizate, sau care alcătuiesc totuşi motive
organizate. Puţine vase din această categorie au o culoare castanie deschisă, sau
cărămizie,gălbuie, şi atunci sînt decorate ori în dungi lustruite, ori acoperite cu
slabe caneluri paralele orizontale.
Vasele din categoria prezentată nu conţin decît în rare cazuri oseminte
arse. Faptul este explicabil, deoarece cele mai multe din forme au gîtul îngust
şi gura mică, încît osemintele sînt dispuse în jur sau sub vas. Această practică
obligată de forma vaselor (în rare cazuri, cînd e vorba de vase mari, oasele sînt
depuse totuşi în oală), nu înlătură ideea că avem de,a face cu urne funerare (M . 35,
38, 40, 55 ; pl. XI/c
M . 38 ; pl. XI/h
M. 35 ; pl. XI/b
M. 55).
Contemporaneitatea celor două categorii de urne nu poate fi pusă la îndo,
ială, deoarece într,un mormînt (M. 44 ) s,a găsit, alături de borcanul mare de
factură slavă, ce conţinea oseminte arse, şi un mic vas cu toartă ruptă ritual, din
categoria vaselor cu decor lustruit (pl. XI/d).
În afară de tipurile de urne menţionate, s'a mai găsit într,un mormînt
(M. 34) un vas de formă tronconică cu brîu crestat sub buza dreaptă, care apar,
ţine culturii Usatovo. Mormîntul nu aparţine totuşi epocii de sfîrşit a neoliti,
eului, cum ar părea după vas, deoarece sistemul de înconjurare cu pietre, oseminte
arse şi depuse în vasul acoperit cu o piatră şi mai ales nivelul (0,30 /m) de la care
s'a făcut înmormîntarea, corespunde întru totul grupelor de incineraţie întîlnite
în necropolă. E vorba aşa dar de folosirea unui recipient ca urnă cinerară pentru
un mormînt feudal găsit poate chiar în aria cimitirului, recipient care întîmplător
aparţinea culturii Usatovo (pl. XI/a).
=

=

=

=

=

www.cimec.ro

=

D. M. PIPPIDI şi COLABORATORI

314

32

De altfel, cazuri de folosire a unor obiecte ce aparţin unor epoci mai vechi
au mai fost constatate în necropolă. De pildă în M. 44, între cele două vase fune,
rare, se afla, pe pachetul de oseminte, o mică dăltiţă de bronz, trecută prin foc,

f

Pl. XL - a, vas aparţinînd culturii Usatovo, b -j, urne de incineraţie din cimitirul feudal timpuriu de la Capul Viilor

care după tipul său e incontestabil mai veche ; la fel în M. 50 s,a găsit, în urnă,
printre oseminte, o sulă de os romană, cu capul decorat 1 •
p . 2 93 -307.

1 Obiecte mai vechi găsite în morminte, vezi Necropola de la Novi Pazar, în lzvestiia-Institut, XX, 1 95 5 ,
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Din categoria mormintelor de incineraţie adăpostite în cuburi formate din
cărămizi romane reutilizate, nu s,a găsit anul acesta decît unul singur (M. 18).
Din nefericire, un mormînt de inhumaţie (M. 43) a distrus cu groapa sa întregul
complex funerar, împrăştiind în mormînt resturi de cărămizi şi oseminte calcinate.
O grupă nouă de înmormîntare, complet necunoscută în campania prece,
dentă, o constituie mormintele de inhumaţie. s,au găsit în total 10 schelete întinse
pe spate şi aşezate în gropi cu extremităţile uşor ovale (M. 25, 3 1 , 32, 33, 43, 45,
48, 49, 53, 57). Orientarea mormintelor (capul) varia între nord şi vest, fără a
depăşi această limită.
Cele mai multe din morminte nu erau proteguite, afară de mormintele de
copii (M. 25 şi 45), care erau înconjurate fie de bolovani, fie acoperite de o lespede
mare de piatră, aşezată fără a strivi scheletul. Adîncimile gropilor ajung pînă la
1-1 ,20 m faţă de mormintele de incineraţie, care nu sînt mai adînci de 0,50 m.
Inventarul aflat în mormintele de inhumaţie este redus şi repetă în parte
pe acela din complexe cu oseminte arse. S'au găsit cuţite drepte de fier cu şi fără
mîner (M. 3 1 şi 33), cătărămi rectangulare din acelaşi metal (M. 3 1 şi 49), sau
vase de tipul urnelor de factură slavă (M. 45 şi 48).
Raportul dintre mormintele de inhumaţie şi cele de incineraţie a putut fi.
stabilit datorită unor descoperiri fericite. Astfel groapa mormîntului de inhumaţie
M. 3 1 (suprafaţa A, şanţ b) a fost adîncită, deranjînd un complex de incineraţie
(M. 28). Se pare totuşi că deranjarea, evident fortuită, a fost parţială, deoarece
cele mai multe fragmente din urnă şi resturi de oseminte au fost găsite totuşi
la un loc. Doar puţine cioburi de vas, cîteva pietre de protecţie şi puţine oase
arse au fost antrenate în groapa de inhumaţie, sau chiar pe patul scheletului.
În şanţul V/1 956, mormîntul 43 cu schelet a deranjat caseta de cărămidă a mor,
mîntului 1 8, de incineraţie, adică repetă aceeaşi situaţie relevată în secţiunea b.
Dimpotrivă, mormîntul 33 de inhumaţie, din acelaşi şanţ b, suprafaţa A, a fost
suprapus de un mormînt în urnă (M. 33 b) de tip slav.
Aceste situaţii stratigrafi.ce deosebite, în care mormintele de inhumaţie sînt
aşezate ulterior celor de incineraţie, sau invers, mormintele în urne sînt supra,
puse acelora cu schelet, ne obligă să admitem o contemporaneitate între aceste
două forme de înmormîntare, aşa cum pe criterii deja formulate anul trecut, se
stabilisuă raporturile de coexistenţă între mormintele cu pietre şi acelea în urnă.
Cu alte cuvinte, înseamnă că în cimitirul de la Capul Viilor avem de,a face cu
patru tipuri de înmormîntare, care s'au efectuat în aceeaşi perioadă. Singurul
grup, căruia pînă în prezent nu i s,a stabilit raportul cu celelalte, sînt mormintele
în groapă simplă.
În afară de grupele de înmormîntare propriu,zise, mai sînt de amintit cîteva
complexe, care fără îndoială se leagă de objceiurile rituale din necropolă. Aşa
de pildă sînt cîteva complexe de pietre, aflate printre mormintele suprafeţei A,
peste care s'au azvîrlit uneori cioburi de vase de tipul obişnuit în morminte,
ori s,au risipit oseminte arse. Alte complexe care se leagă de cimitir sînt mai
multe gropi de dimensiuni relativ mari, în care s'au expus cantităţi mari de ose,
minte arse şi cenuşă de vase. Gropile îşi au gura imediat sub stratul de humus
actual, adică chiar la nivelul din care s'au adîncit gropile pentru mormintele de
incineraţie. Cantităţile apeciabile de oase calcinate sînt amestecate cu bulgări mari
de materii organice, cu aspect sticlos, în care abia se mai disting osemintele supra,
calcinate. Într,un astfel de bulgăr s,au găsit cîteva fragmente de fier, de asemenea
tare arse, care provin de la cîteva lame de cuţit. Osemintele din gropile desco,
perite reprezintă probabil resturile cadavrelor arse pe ruguri, nedepuse în urne.
www.cimec.ro
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În orice caz, complexele găsite nu sînt ruguri, deoarece nici una din gropi nu
avea pereţii cu urme de arsură, cenuşă sau cărbune lemnos.
Singurul complex descoperit, şi care poate fi. acceptat ca rug, a fost găsit
la un loc cu M . 54. Pe o suprafaţă destul de mică de teren (0,50-0,80 m) s,a
constatat o masă de pămînt, complet înroşit, cu vine groase de cenuşă şi benzi
de cărbune. Osemintele arse erau însă rare, şi nu s'au găsit decît mici bulgări
semivitrifi.caţi de materii organice. Mormîntul 54 era aşezat deasupra rugului,
ceva mai sus, într,un sol mai puţin înroşit de combustie.
În cursul săpăturilor la cimitirul feudal s'au făcut în cuprinsul zonei satului
mai multe cercetări pe teren, completîndu,se în felul acesta perieghezele efectuate
în 1 955, privind teritoriul tumular, în care - în afară de descoperirea unui corn,
plex de construcţie cu mortar din epoca romană tîrzie şi identificarea unei aşezări
vechi neolitice, de tip Baia,Hamangia - a fost precizată o aşezare contemporană
cu cimitirul feudal timpuriu. Aşezarea se află în lunea unui mic curs de apă, la
extremitatea sud,estică a comunei Istria, cam la 200 m est de drumul principal
ce duce la cetatea greacă. Economia lucrărilor de la Capul Viilor n,a permis decît
sondarea aşezării prin cîteva şanţuri reduse, care au fost trasate în locul unde
mărturiile de suprafaţă păreau mai numeroase.
Rezultatele din cele cîteva zile de lucru nu sînt deosebite, dar au indicat
prezenţa cîtorva complexe de olărie şi oase de animale care aparţin incontes,
tabil aşezării. Faptul important constă în găsirea a numeroase fragmente ceramice,
care aparţin ambelor categorii de olărie aflate în cimitir. Formele şi elementele
decorative, la vasele zise de tip slav şi protobulgar, sînt aceleaşi ca în mor,
minte, iar tehnica de lucru este identică. Evident, printre materialele culese,
sînt şi numeroase forme şi elemente decorative care nu s'au constatat în necro,
polă, dar care se încadrează bine în aceeaşi epocă (fig. 1 3 /a-i).
Rezultatele cercetărilor din anul acesta întăresc şi completează primele
date căpătate în 1955. Ipoteza unui cimitir cu mai multe variante de înmormîn,
tare prin incineraţie s,a confirmat în campania efectuată şi s,a amplificat cu un
nou rlt funerar. Prezenta mormintelor de inhumatie alături de acele de incineratie
'
stabileşte in ne"cropol; de la Capul Viilor for �e de înmormîntări birituale, în
care incineraţia, prin cele patru variante ale sale, e încă dominantă. Această curioasă
varietate, care echivalează propriu,zis cu o serie de manifestări cu caracter cultural,
încă insuficient de stabile, între sec. IX-X e.n., indică o populaţie incomplet
sudată, în care sînt probabil prezente elemente etnice deosebite. A vorbi de o
simbioză slavo,bulgară la Capul Viilor, aşa cum se poate face în prezent în R.P.
Bulgaria, în urma descoperirilor foarte importante din cimitirele de la Novi,Pazar,
de la Pliska (Golemata Moghila), sau din numeroase aşezări de acolo, ar fi. nu
numai prematur, dar poate şi inexact. Istoriq Dobrogei cu un veac sau două îna,
inte de reîntoarcerea dominaţiei bizantine este deocamdată mult prea puţin cunos,
cută, cu toate numeroasele semnalări arheologice aparţinînd secolelor IX-XI e. n.,
şi chiar în urma cercetărilor ample făcute la Dinogetia, Capidava, sau a micilor
sondaje de la Camena şi Niculiţel, şi acum din aşezarea cimitirului de la Istria,sat.
În astfel de împrejurări, cînd cercetările privitoare la aceste probleme sînt la
început, credem că e mai bune să nu ne gîndim la elementele etnice, fie slave,
bulgare, fie romîneşti timpurii care nu puteau să lipsească, pînă cînd vom avea
date suficiente arheologice,istorice pe care să ne întemeiem.
Ceea ce ni se pare însă că se impune imperios în clipa de faţă, cu pnv1re
la elucidarea acestor probleme multiple, este un schimb strîns de experienţă
între arheologii şi istoricii din R.P. Bulgaria şi cercetătorii de la noi, colaborare
www.cimec.ro
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care în primul rînd necesită o orientare şi o justă planificare a unei serii de lucrări,
în special executate în comun pe teren.
*

În afară de lucrările pînă aici menţionate, în cursul campaniei 1 956 s�a
continuat consolidarea mai multor monumente descoperite în ultimii ani, a căror
stare necesita o intervenţie urgentă. Cu puţinul ciment pe care l�am avut la dis�

b

c

Fig. 13.

-

Fragmente ceramice descoperite în aşezarea feudală timpurie.

poziţie ŞI m ciuda lipsei unui specialist - arhitect ori conductor tehnic - al
cărui concurs ne,ar fi fost preţios, am izbutit să aducem îmbunătăţiri simţitoare
clădirii templului grec, casei romane tîrzii şi bazilicii creştine din piaţa centrală
a Cetăţii. În acelaşi timp, continuînd activitatea de punere în ordine a materialelor
de pe şantier, s'au reorganizat muzeul şi depozitul ceramic (întocmindu,se inven,
tare), s'a organizat un depozit special pentru materialele arhitectonice şi sculp,
turale, s ..a continuat înregistrarea şi numerotarea materialului epigrafic.
www.cimec.ro

D. M. PIPPIDI

111 8

fi

COLAtiORATORI

36

SECTORUL TARIVERDE

În campania de săpături din anul 1 956, cercetările din sectorul Tariverde au
avut drept scop, pe de o parte să termine unele complexe arheologice dezvelite
numai parţial în săpăturile anului precedent, pe de altă parte, ca obiectiv principal,
să extindă în suprafaţă sectorul 1/1 955 cu încă două secţiuni paralele, şi să se
sape pînă la pămîntul viu unele porţiuni din sectorul respectiv (pl. XII). De
fapt, aceste obiective fac parte dintr,un plan mai amplu de lucru, întocmit la
începutul campaniei din 1955, care urmărea obţinerea cît mai exactă a datelor
--

s. ][ 1955

Bordeiul 1

· 1, 70

S. II

Fig. 14.

arhaic

o

1955

-

N-

1m

Tariverde. Planul bordeiului nr. 1 din epoca greacă arhaici!..

stratigrafice, atît pentru epoca arhaică, cît şi pentru cea elenistică şi romană, pre,
cum şi delimitarea întinderii aşezării de la Tariverde 1•
Săpăturile din acest an vin să confirme şi totodată să completeze într'o
măsură însemnată rezultatele obţinute în cercetările campaniei imediat anterioare.
În ceea ce priveşte epoca greacă arhaică, menţionăm mai întîi degajarea în
întregime a bordeiului 1 , descoperit în 1 955, în sectorul II din partea de nord
a aşezării. Cu acest prilej s'au putut stabili atît forma cît şi dimensiunile gropii
bordeiului. Acesta are forma a două ovale de mărimi diferite, întretăiate la capete,

1 A se vedea raportul preliminar al sectorului Tariverde din 1 95 5 , apărut în Materiale, IV, l957, p. 7 7 .
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cu orientarea nord,sud, şi care ar putea fi interpretate ca două încăperi ale bordeiu,
lui (fig. 14). Lungimea gropii respective se ridică la 7 m ; lăţimea are în partea
de sud 4 m, iar în cea nordică măsoară 2,90 m. În această ultimă parte se aflau şi
resturile in situ ale cuptorului (fig. 14 şi 15) despre care am referit în raportul asupra
săpăturilor din 1 955. Intrarea în bordei pare să fi avut loc prin partea de nord,
deoarece aci terenul urcă în pantă, spre deosebire de restul gropii, unde pereţii sînt
aproape verticali. Acest lucru ar explica atît situarea cuptorului amintit către ieşirea
bordeiului, cît şi poziţia acestuia,
cu gura îndreptată spre nord.
Dezvelirea numai în parte
î.n sectorul I a unei gropi de
dimensiuni mari încă din cursul
campaniei trecute, ne,a obligat
şi de astă dată să trecem la corn,
pleta ei degajare. Dimensiunile
gropii, ca şi unele observaţii
ale sistemului de construcţie,
ne,au îndemnat să presupunem
că ne aflăm în fata resturilor
unui al doilea bordei din epoca
arhaică, denumit B 2•
Forma gropii este aproxi, Fig. 1 5 . Tariverde. Resturile cuptorului descoperit In bormativ ovală, cu marginile ne,
cleiul nr. 1 din epoca greacă-arhaică.
regulate şi cu diametru! de
4 X 4,50 m. Groapa este orientată de la est la vest şi a fost săpată pînă la o adîncime
de 2,30 m faţă de suprafaţa actuală a solului. De,a lungul laturii de sud a bordeiu,
lui, pe o lăţime de 1 ,5 0 m, s,a constatat prezenţa unui culoar care coboară cu
0,30 m mai jos de fundul propriu,zis al gropii. Intrarea în bordei se făcea prin
partea de vest. În interiorul gropii bordeiului nu s,a găsit nici o urmă de vatră
sau de cuptor in situ ; în schimb în faţa intrării, adică imediat spre vest, peste
humusul arhaic, se afla o vatră bine arsă şi făţuită, de la care pornea un strat con,
tinuu şi compact de arsură, care cobora apoi către fundul gropii şi acoperea aproape
întreaga ei suprafaţă. Această constatare ne indică existenţa unei legături directe
între vatră si bordei.
Pe lat�ra de est a bordeiului, legată de acesta, a apărut o groapă de dimen,
siuni mici de formă rotundă, cu diametru! de 1 ,60 m şi cu pereţii cuptoriţi,
fiind lucrată cu o grijă deosebită.
În timpul dezvelirii bordeiului 2, au fost scoase la iveală numeroase frag,
mente ceramice greceşti şi de factură locală,două vîrfuri de săgeţi de tip « scitic »
cu trei muchii, fusaiole de lut ars, fragmente dintr'o rîşniţă, urme de chirpici
ars, precum şi oase de animale. În interiorul gropii bordeiului s,a găsit o mare
cantitate de cenusă.
În cuprinsui suprafeţii A, formată din patru şanţuri paralele late de 2 m
fiecare şi lungă de peste 60 m, a fost surprins de data aceasta mai clar, pe alocuri,
un strat de cultură din epoca arhaică, precum şi unele vetre arse şi făţuite. Acest
strat are o grosime mai mare în preajma gropilor şi bordeielor din aceeaşi vreme.
Pe anumite porţiuni ale terenului, acest strat de cultură se confundă cu aşa,numitul
<<humus antic >>, în cuprinsul căruia apar frecvent urme din epoca greacă arhaică.
La nivelul stratului amintit, şi anume către baza lui, a fost descoperită podina
unei mari locuinţe de suprafaţă. Această podină constă dintr,un pămînt galben
-
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bine bătătorit şi ars pentru a deveni cît mai rezistent. În săpăturile din 1956,
această podină a putut fi degajată pe o lungime de aproape 7 m. Cu toate că
aceste constatări, atît în ceea ce priveşte prezenţa stratului de cultură, a vetrelor,
cît şi a locuinţei de suprafaţă, au fost făcute în baza unor minuţioase şi atente
observaţii, totuşi este necesară o verificare în campania viitoare de săpături.
Tot din epoca arhaică au fost prinse şi golite un număr de peste 20 gropi,
majoritatea făcînd parte din seria gropilor de dimensiuni mici. Este vorba de gropi
în formă de clopot, cu fundul
mai larg decît gura, săpate cu
grijă şi care au servit pentru
păstrarea cerealelor.
Atît din cuprinsul stratu..
lui de cultură, cît mai ales din
cele două bordeie si din cele
peste 20 gropi amintite, aparţi ..
nînd epocii arhaice greceşti, s,a
recoltat un bogat şi variat roate..
rial arheologic. Primul loc, atît
Fig. 1 6 .
Tariverde. Skyphos · miniatură corintic.
cantitativ, cît şi ca valoare
ştiinţifică, îl ocupă ceramica.
Aceasta se împarte în două mari grupe şi anume : a) ceramica grecească, lucrată
la roată ; b) ceramica locală de tradiţie hallstattiană lucrată cu mîna.
Din prima grupă fac parte în primul rînd produsele atelierelor rhodo,ioniene,
cît şi ceramica attică veche, şi corinthică (fig. 16), ultimele două mai puţin frecvente
.

-

Fig .

17.

-

Tariverde. Castron din pastă cenuşie, din epoca greacă·arhaică.

faţă de categoria rhodo,ioniană. O Sl}bgrupă grecească o formează ceramica
lucrată tot la roată, din pastă cenuşie cu nuanţe ce variază de la cenuşiu deschis
la cenuşiu închis, pînă aproape de negru. Forma predominantă a speciei cenuşii
o constituie strachina cu buza uşor îndoită spre interior. O formă nouă apărută
în 1956 este castronul,lighean cu mănuşi verticale, care se apropie ca formă de
vasul de metal de tip lebes (fig. 1 7).
Ceramica din a doua categorie este de factură locală, de tradiţie hallstat,
tiană, lucrată cu mîna dintr'o pastă mai puţin aleasă. Forma caracteristică este
aceea a vaselor mari cu pereţi drepţi, << urna,clopot >> ; apar de asemenea vase
în formă de oală, cu pîntecele puţin bombat şi buza răsfrîntă în afară.
Ornamentarea grupei a II,a constă din brîuri alveolare întretăiate de
proeminenţe,apucători.
www.cimec.ro
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Dintre uneltele şi obiectele mai importante descoperite în stratul şi complexele
arhaice greceşti, menţionăm : rîşniţa primitivă de piatră, greutăţi de lut pentru
războiul de ţesut, fusaiole de lut ars, vîrfuri de săgeţi de tip «scitic» şi obiecte,monedă
în formă de săgeţi.
Elementele din stratul de cultură din epoca elenistică şi în parte şi din
cea romană, care suprapune stratul arhaic, au fost şi ele urmărite şi înregistrate
de asemenea cu toată grija. Şi în campania acestui an s,a putut verifica prezenţa

Fig. 1 8 .

-

Tariverde. Temelie de piatră aparţinînd unor clădiri din epoca elenistică.

in aşezarea de la Tariverde a trei nivele de locuire din epoca elenistică, ultimul
avînd elemente de cultură şi din vremea romană.
În raportul preliminar anterior ( 1 955) am arătat că în stratul elenistic apar
ca elemente caracteristice resturi de ziduri (clădiri şi pavaje) făcute din piatră
locală (şist verde). Unele dintre aceste ziduri şi pavaje au fost urmărite în supra,
faţă cu pril :!jul noilor săpături, pentru a putea delimita o clădire sau un complex
de clădiri (fig. 1 8). Cu toate că o bună parte din temeliile de ziduri de piatră se
păstrează în condiţii bune, nu s,a reuşit, pînă în prezent, să se prindă conturul
întreg al unei locuinţe. Toate resturile de ziduri dezvelite pînă acum nu reprezintă
decît resturi de clădiri, fără a da vreo indicaţie precisă în ceea ce priveşte conti,
nuarea traseului lor general.
Î n afară de acest tip de locuinţe cu temelii de piatră şi partea superioară
din chirpici, mai apare în aşezarea de la Tariverde tipul de locuinţă construit
numai din chirpici. În această categorie intră locuinţa indicată parţial de suprafaţa
de chirpici ars, descoperită în caseta din sectorul II ( 1 955) trasată pentru des,
chiderea bordeiului 1 . Aici s,a dat peste o vatră făţuită, urme de chirpici, un vas
întreg (fig. 1 9) şi un însemnat număr de fragmente de amfore, toate aparţinînd
foarte probabil aceleiaşi locuinţe.
În stratul elenistic au fost descoperite mai multe vetre care corespund celor
trei nivele de locuire. Vetrele au o formă aproximativ rotundă. Ele au fost constru,
ite pe un postament de pietre sau cioburi de vase, peste care s,a pus pămînt
bătătorit cu grijă şi apoi făţuit cu lut fin de culoare galbenă.
21
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Ca şi în stratul inferior, ceramica, în afară de zidurile amintite, constituie
elementul caracteristic al conţinutului stratului elenistic. Din păcate s-au descoperit
numai fragmente cerainice ale căror profile redau forme deja cunoscute. Şi în
campania acestui an au fost descoperite de asemenea o serie de mănuşi de amforă
ştampilate, care indică provenienţa lor din diferite centre ale lumii greceşti şi
legăturile aşezării de la Tariverde, direct sau prin intermediul Histriei, cu acele
centre. Cît priveşte celelalte elemente din inventar, ele sînt de mică importanţă.
Monedele sînt şi ele destul de rare. Amintim aici
doar descoperirea în sectorul 1. B (1956), la supra
faţa solului, a unei monede de bronz de la împă
ratul Diocletian, iar la adîncimea de 0,60 m pre
zenta unei monede de bronz bătute de Histria, în
ep �ca ei autonomă, de tipul care redă capul zeului
fluvial Istros înregistrat de Pick sub nr. 468 1 .
În vederea precizării limitei de est a aşezării,
celelalte limite fiind fixate cu prilejul săpăturilor
din campania anului 1 955, s-a prelungit secţiunea
I în direcţia amintită cu încă 34 m, aşa încît s-a
obţinut o lungime de 140 m, măsurată de la marginea
��_t\1 pîrăului Iunan Dere spre est. Pe porţiunea săpată în
' : ; : : prelungire s-a constatat că cele trei nivele de locuire
: ,' ,' ' elenistică încep să se reducă treptat, ca apoi să avem
;/ / : de-a face numai cu răspîndire de elemente de cultură
'1
: materială. Această constatare arată că aproximativ la
S distanţa amintită trebuie fixate limitele de est ale
sectorului principal al aşezării de la Tariverde.
Este interesant de reamintit că în 1 955 (vezi
raportul preliminar anterior) s-a făcut observaţia 
verificată şi anul acesta - asupra unei legături mai
intime, genetice, între elemente de cultură tîrzie
elenistică şi cele din epoca romană timpurie, legătură
care va trebui urmărită în viitor pe un plan mai mare.
Inainte de a încheia acest raport, trebuie să
Fig. 1 9.
Tariverde. Vas din epoca
elenistică cu gura trilobată.
semnalăm şi descoperirea în zona de nord-vest a
perimetrului gospodăriei colective, în punctul <<Cără
midărie >>, a unei aşezări neolitice aparţinînd culturii Gumelniţa şi anume a
variantei sale dobrogene din faza timpurie (Gumelniţa I). Materialele recoltate
cu ocazia unei scurte intervenţii de salvare arată că participarea culturii Hamangia
în procesul de formare a acestei. variante este foarte importantă.
'

-

*

Săpăturile campaniei din 1 956, cît şi cele din 1 955 au dus la rezultate con
crete în ceea ce priveşte stratigrafia aşezării de la Tariverde, întinderea şi cunoaşterea
sectoarelor de locuire mai intensă sau mai slabă. Dacă stratigrafia depunerilor
elenistice a fost destul de bine determinată prin identificarea celor trei nivele de
locuire, în ceea ce priveşte stratul arhaic grecesc rămîne ca în viitor să se lămu
rească, pe de o parte, raportul dintre diferitele gropi, iar pe de altă parte dintre
acestea şi tipul de locuinţe bordei sau locuinţă de suprafaţă, şi să se vadă totodată
1 B. Pick, Di e antiken MunzenNord-Griech enlands, 11 , Berlin 1 8 98.
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dacă în interiorul stratului arhaic nu pot fi determinate mai multe nivele de
locuire. O problemă deschisă rămîne încă lipsa stratului grecesc clasic din sec. V
î. e. n., asupra căruia nu avem decît indicaţii foarte vagi. Stratigrafic nu se con�
stată nici un fel de întreruperi în locuirea dintre epoca arhaică şi cea timpurie
elenistică. Este probabil ca studierea amănunţită a materialului din aceste două
perioade să ne dea unele indicaţii preţioase şi pentru lămurirea acestei probleme.

O. M. PIPPIDI, V. EFTIMIE, IORGU STOIAN, EM. POPESCU, SUZANA' DIMITRIU,
MARIA COJA, VLAD ZIRRA, P. ALEXANDRESCU , O. BERCIU şl C. PREDA

OTt.IET O PACKOIIKAX B HCTPIU1 BO BPEM.H 3KCIIE,UHU1111 1 9 56 rO,UA
KPATKOE CO.UEP)I(AHHE

CJie�yH npHMepy npe�bi�YII.tHX JieT, KOJIJieKTHB pacKonoK B HcrpHH npncrynHJI BO epeMH
3KCne�HQHH 1 9 56 r . K HCCJie�OBaHHHM KaK B npe�eJiaX, TaK H B OKpeCTHOCTHX aHTH'IHOrO ropo�a .
Y ttacmoK FpettecKozo xpaMa

B 3TOM yqacrKe, B npoTHBOnoJIOif<HOCTh nccJie�oBaHHHM npowJihiX m:T He crpeMHJIHI:h
paCIUHpHTb llOBepXHOCTHbie pa60Tbl, HO npOH3BeJIH HeCKOJibKO pa3pe30B B npe�eJiaX paCKOna 1 955 r . ,
c QeJILIO noJiy'IeHHH Heo6xo�HMbiX �aHHbiX, KacaiO�Hxcn: crpaTnrpaqmn 3Toro KBapTaJia rop0�a .
IJoJIHOe BCKpbiTHe BbiHBJieHHOrO B npe�bi�YII.teM ro�y llO�HyMa H OTKpbiTHe T3KiJ<e He60JibWOH
HOBOH nJIOII.ta�KH, BbiJIOiJ<eHHOH rJibi6aMH H3BeCTHHKa, npHBO�HT �OKa3aTeJibCTBa cyu�eCTBOBaHHH
3�HKyJIOB B Henocpe�CTBeHHOH 6JIH30CTH K xpaMy Acll po�HTbi , 6biTb MOiJ<eT <ilYHKQHOHaJibHO C HHM
CBH3aHHbiX HJIH OTHOCHII.tHXCH 1< �pyrHM CBHII.teHHbiM KOMUJieKCaM . 0co6eHHOe 3Ha'IeHHe HMeiOT
MpaMOpHbie apXHTCK"fYpHbie 3JielneHTbl �OpH'IeCKOrO CTHJIH H3 �pyroro, BepOHTHO , Heno�a.TieKy
pacnOJIO>KeHHOrO xpaMa ; nepeHeCeHHbiX �JIH HOBOrO HCUOJib30BaHHH cpparMeHTOB llleCTh : �Ba
KOJIOHHbiX TaM6ypa, cllparMeHT KapHH3a, cll parMeHT cllpOHTOHa 6e3 peJILecllO B H �Ba KYCKa
apxHTpaBa, cocJie�aMH nocBH THreJILHOH Ha�IIHcn ; cy�H no xapaKTepy 6yKB III B . �o H .3.
Ha�nHcb yKa3biBaeT, 'ITO xpaM 6bm nocBHII.teH cllaccocKHM >KHTeJieM BeJIHKoMy 3eBcy Meyoc� 0 e:6�.
Jlmiib nocJie noJIHoro BCKpbiTHH Bcero CBH�eHHoro yqacrKa MOiJ<HO 6y�cr noJiy'IHTb npe�
craBJiei-me O HeM B QeJIOM H OI<OH'IaTeJibHOe 06 "bHCHeHHe HaXO�HII.tHXCH Ha HeM OT�eJibHbiX COopy
n<eHHH. CTpaTHrpacll nqecKHe Ha6mo�eHHH TeKyii.tero ro�a yKa3biBaiOT, 'ITO cnH�eHHbiH KoMnJieKc,
UO-BH�HMOMY, cyii.teCTBOBaJI KUK TaKOBOH B 3UOXY, KOTOpyiO MOiJ<HO OTHeCTH K nepHo�y Me>K�y KOHQOM
apxanqecKoii H KOHQOM 3JIJIHHHcrw-IeCI<OH 3nox. B HaqaJie pHMCKOH 3noxn yKa3aHHbiH yqacTOK
HaXO�HTCH llO� rpa>K�aHCKHMH >KHJIHII.taMH, llOCJie�OBaTeJibHO CMeHHBIIIHMHCH �O ll03�HeH 3ll0XH
(IV-VI BB .), KOr�a CJie�bl HX CTaHOBHTCH OC06eHHO 6oraTbiMH.
aeumpallbllblU yttacmOK Kpenocmu: llyHKm Dt

IJocJie BCKpbiTHH HOBOrO 60JibiiiOrO 3�aHHH BO BpeMH 3KCUe�HQHH 1 954- 1 955 IT . , QeJibl-0
HCCJie�OBaHHH 1 9 56 r. 6biJIO , B nepByi-O oqepe�b, onpe�eJieHHe I-O>KHbiX rpaHHQ HOBOrO KOMUJieKca.
MccJie�oBaTeJIH npHWJIH K 3aKJIIO'IeHHI-O, 'ITO c wra ero 3aMbiKaeT OTKpbiTaH B 1 955 r. creHa . B
npOQecce 3TOH 3aKJII-O'IHTeJibHOH pa60Tbl 6biJI o6Ha>KeH H pacnOJIOif<eHHbiH K mry OT 3�aHHH HOBbiH
60JibllleH 'laCTbl-0 pa3pyweHHbiH KOMUJieKC C OT�eJibHbiMH llOMe�eHHHMH . B npe�eJiaX BHyTpeHHero
�BOpa, Ha� llJIHTaMH ero BbiMOCTKH 6biJI TaK>Ke 06HapymeH <ilYH�aMeHT (( pOTOH�bl 11, <ilYHKQHI-0
KOTOpOH �O CHX nop He y�aJIOCb YTO'IHHT,l. , XOT.fl, HeT COMHeHHH B ee peJIHrH03HOM xapaKTepe .
EbiJI TaKiJ<e 3aJIOiJ<eH wyp4l B 6a3HJIHKe, BXO�HII.teif B COCTaB 3TOrO KOMnJieKCHOrO 3�aHHH .
EbiJIO ycraHOBJieHO, 'ITO HH>Ke ee ypOBHH HaXO�HJIHCb OCTaTKH CHCTeMbl OTOUJieHHH (rHUOI<aycr),
6oJiee paHHHC, 'IeM HCCJie�yeMOe 3�aHHC .
3anaOHblU yttacmoK KpenocmHou cmmbl 111 6a/la

l.I,eJ,biO npoBo�HBWHXCH B 3TO.'"- y'l:tCTI<e pa6oT 6biJIO BCI<pbiTHe 6a3HJIItKH, Haxo�HBweiica Ha
3ana�HOM KOHQC yqacrKa . Y�aJIOCb UOJIHOCTbl-0 06HaiJ<HTL 3TY 6a3HJIHKy, COCTOHI.I.tYI-0 H3 Tpex OT�e
JieHHbiX I<OJIOHHaMH Hecllo B H pH�a llO�C06HbiX llOMeii.teHHH C I-O>KHOH H 3ana�HOH CTOpOH . IJone
pe'IHbiH pa3pe3 6a3HJIHKH BbiHBHJI 1 2 33XOpOHeHHH C TpynonOJIOiJ<eHHeM, opHeHTHpOBaHHbiX no
XpHCTHaHCKOMY o6pH�Y ; HeKOTOpbie H3 HHX 3aii.tHII.teHbl �BYCK3THOH qepenH'IHOH Kpb!WI<OH . EII.te
HeJib3H yTO'IHHTb CTpaTn:rpaclln:'leCKOrO OTHOWeHHH 3TOrO MOrHJibHHKa K 6a3HJIHKe ; npH6JIH3HTC.'lbHO
OH �aTnpycrcH nepno�oM , 3aKJII-O'IeHHbiM Me»<�y BTopoii noJIOBHHoii IV B . n: BTopoii noJioBn:Hoii
VI I B . H . 3 .
�� ·
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YttacmoK X

l�enhiO pacKonoK B 3TOM yqacrKe 6hino o6cne�osam1e OTKphiToii so speMH npe�wecrsy
Iorn;ell: 3Kcne�m:�IIH H ern;e He OI<OHqaTenhHO HcqepnaHHOH 6onhUIOH KOTnOBHHhl. EbinH HaH�eHbl
6oraTbie cne�bi apx�mqeci<oll: 3noxH H nonyqeHhi QeHHbie crpaTHrpaqmqeci<He yi<a3aHHH . Tai<
y�anOCb ycraHOBHTh TpH apxaHqeci<HX H qeTbipe 3nnHHHCTHqeCI<HX ropH30HTa ; HX QenOCTh qacrHqHO
HapyUieHa yme H3yqeHHbiM B npm�ecce npe�WeCTBYIOW:HX 3I<Cne�HQHH pHMCI<HM I<na�6Hrn;eM,
Haqano I<OTOporo BOCXO�HT KO BTOpOH nonOBHHe I l B . H . 3 . 3HaqeHHe paCI<OllOI< 3ai<nroqaeTCH B TOM,
qTo nnepnhie n McrpHH OTMeqacrca cyiQecrnonaHHe Tpex apxaHqeci<HX ropH30HTOB . 3To �aeT B03MOmHocrh BhUICHHTb nonpoc 06 OCHOBaHHH ropo�a. AHanH3 Hall:�eHHOH B nepBOM ropH30HTe pa3nHqHbiX KaTeropHH I<epaMHI<H noi<a3biBaeT, qTo ropo� He Mor 6biTh ocHOBaH paHhwe I<OHQa V II B .
.u;o H.3. ITocne�HHH ropH30HT MOmHo OTHeCTH I< TpeThell: qcrnepTH VI n . �o H.3. ITocne 3Toro pa3Mepbi llOCeneHHH COKpaTHnHCh i 06 3TOM CBH�eTenhCTBYeT HanHqHe 6onhWOrO, nepOHTHO, o6opo
JIHTenhHOrO psa, nepecei<arow;ero yi<a3aHHbie ropH30HThi .
Co6paHHhiH n Tpex apxaHqeci<HX ropH30HTax KepaMHqeci<HH MaTepHan npHHa�nemHT H
CTHnHM : HOHHqeCKOMY, po�OCCI<OMY, lPHI<enJUopa, a Tai<me l< CTHniO OTpa>HaiOIQeMy BnHHHHe BOC
TOqHOrO HCI<YCCTBa. KepaMHI<a KOpHHlPCI<OrO CTHnH BeCbMa HeMHOroqHcneHHa. 3aTO B nocne;::(HeM
rOpH30HTe aTTHqecHaH I<epaMHI<a CBH�eTenhCTBYeT O paCWHpeHHH a4JHHCI<OH TOprOBnH BO BTOpOH
nonomme VI n . �o H . ::> .
Y ttacmoK Z 2

OcHOBHaa Qenh pacHonoi< 3ai<nroqanacb 1:1 o6cne�onaHHH MaccHBHOH HaMeHHOH creHhi,
OTI<pb!TOH BO BpeMH npe�hiAYIQHX 3I<Cne�HQHH . TomQHHa CTeHhi, OT l<OTOpOH coxpaHHJICH nHIIIh
cpyH,u;aMeHT, panHa 2,60 M ; no �o cHx nop HMeiOI.QHMCH �aHHhiM ::>TO �pesHell:IIIaH I<penocrHaa creHa
ropo;::(a . .Una onpe�eneHHH crpaTHrpa4JHH H �JIHHbi senHqecrneHHoro naMHTHHI<a 6bmo c�enaHo
TpH pa3pe3a, nepneH�m<ynapHbiX I< npe�nonaraeMOMY HanpanneHHIO creHbi ; pa3pe3bi yToqHHJIH
nHHHIO pacnonomeHHH creHhi Ha npoTH>HeHHH 36 M . XpoHonorHqecHH oHa �aTHpyeTcH ::>noxoll:,
npe�IIIecrnyrow:eii naqany ::>nnHnHcrHqeci<oro nepHo�a .
. "lJTo6bi npocne�HTh cenepHbiH l<OHeQ pHMCKOH o6opOHHTenhHOH CTeHbl yqacri<a Z , BO
speMa nocne�Heii ::>I<cne�HQHH 6bm c�enan PHA He6onhiiiHX pa3pe30B : ycraHOBHJIII, qTo IPYH�aMeHT
cTeHhi npocrHpaeTcH no npHMOH nHHHH )]O Henocpe;::(crBeHHOH 6nH30CTH I< o3epy CHH03 .
Y ttacmoK KypcaHHOco ueKponoJ1Jl

HaqaToe B npe�bl�yiQeM ro�y o6cne�onaHHe ::>Toro yqacTI<a 6hiJIO npo�OJimeHo Ha ocHoBaHHH
Tex me I<pHTepHen no npeMH ::>Hcne�HQHH 1 956 r. M36panH TpH rpynnhi I<ypraHoB . B nepnoll: rpynne
paCI<OnanH KypraH VII, B KOTOpOM BCI<pbinH 3aXOpOHeHHe (Ha OCHOBaHHH HHBeHTapH , �aTHpyeMOe
nepHo�oM Mem;::(y nTopoH: nononHHOH 1 n . H .3 . H BTopoH: nononHHoii II s . H .::>.), a Tai<me HyţraH VIII,
OTHOCHW:HHCH npH6JIH3HTenbHO K TOMY me nepHo�y . KypraH IX, sxo�HIQHH n o6IQyro rpynny
c KypraHoM IV / 1 955, B I<OTopoM y�anocb ycraHOBHTh TpH crpOHTeJihHbie 4Ja3bi, co�epmHT HHTepec
HbiH KaMeHHhiH Kpyr ; TPY�Ho onpe�enHTh ero �aTHponi<y ; no ncell: nepoHTHOCTH, yi<a3aHHbiH I<ypraH
nocxo�HT I< I<OHQY ::>noxH ::>nJIHHH3Ma. CTonh me npH6nH3HTeJihHO y�anoch ;::(aTHponaTh H coce�HHii
c npeAhiAYW:HM KypraH X, nepoHTHO OTHOcHIQHHCH I< TOMY me nepHo�y. Ilocne�HHH rpynna
I<ypraHon, H3 I<OTOpbiX paci<onaHbi I<ypraHbi XI-XIII, nocxo�HT I< nepHo�y Mem� I<OHQOM VI
H V B. AO H . 3 .
B 30He yqacrKa KypraHa YI/ 1 955, 6bm nci<pbiT HHTepecHbiH MorHJihHHI< cocroHI.QHH II3 norpe6eHHii C TpynOCO>H>HeHIIeM B coqeTaHIIH C norpe6aJihHbiMII l<OMnnei<CaMH, l<OTOpbie llOI<a cqHTaiOTCH
I<ocrpHrn;aMH. MHoroqiicneHHbie 4JparMeHTbi I<epaMHqeci<IIX II3�eniiii �anii B03MO>HHOCTh �aTII
ponaTh BeCh MOrHJihHHI< KOHQOM I I II HaqanOM 1 B . �O H.3.
PaHHerjeooaJZ&Hoe KJZao6uUţe

6

KanyA-BuuJZop

HaqaTbie so npeMH npe�IIIecrnyroiQeii ::>I<cne�HQHII pa60Tbi n ::>TOM yqacri<e 6biJIII 3Haqii
TeJihHO paciiiHpeHbi ; OHH npecne�onanH �BOHI<YIO Qenh : onpeAeneHIIe Mai<CIIManhHOH npoTH>KeH
H.OCTH I<na�oiiiQa BAOnh oceii C-10 H B-3, a Tai<>Ke BbHIBneHHH cooTHOIIIeHIIH pa3niiqHbiX CIICTeM
3aXOpOHeHHH . EbinH Tai<>Ke npOH3Be,!l;eHbl IICCJie�OBaHHH C QenbiO OTbiCI<aHIIH COOTBeTCTBYIOIQero
I<na�6HIQY noceneHHH .
ITo�Tnep�Hnoch BbiCI<a3aH.Hoe B npownoM ro�y npe�nonomeHIIe o cyiQecrnonaHHH na
MOriinhHIII<e HeCI<Onhi<HX BapiiaHTOB norpe6eHHH C Tpynocom>HeHHeM ; I<pOMe TOrO 6bin ycraHOBneH
HOBbiH o6pH� 3axopoHeHHH C TpynononomermeM, qTo CBH�eTenhCTBYeT O 6biTOBaHIIII �BYX o6pa
�OBbiX 4JopM, H3 I<OTOpbiX oqeBH�Ho npeo6na�aioiQeii 6hmo TpynocommeHIIe. Kai< H3BeCTHO I<na;::(6HIQe B Kanyn-BHHnop OTHOCHTCH I< IX-X BB. H.3.
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"lJTO KaCaeTCH 0,/lHOBpeMeHHOrO C <t>eO)laJibHhiM KJia)l6HI_QeM noceJieHHH , TO OHO 6biJIO o6ua
py>KeHO Ha IOrD-BOCTOLJHOM 1<pa10 CeJia HcropHH npHMepHO B 200 M 1< BOCTOI<Y OT rJiaBHOH ,llOpOrH,
BeAweil: 1< rpeqec;I<oMy ropo,lly .
YtJacmoK Tapu6epoe

PacwHpHJIH paci<Oni<H npe,llwecrsyiOLQHX 3KcneAHQHH c QeJihiO BCI<phiTHH apxeonoruqeci<HX
KOMDJiel<COB 3JlJIHHHCTHLJeCKOH 3llOXH . flpH 3TOM COBepweHHO 06Ha>KHJIH ABe LJaCTHLJHO OTKph!Tble
B 1 955 r. 3eMJIHHKH, YTOLJHHJIH KYJibTYPHhiH cnoil: apxauqeci<OH 3noxu u uawrm noJIOBH'-\Y ua3eM
uoro >KHJIHLQa TOH >«e 3noxu . B HMax 3TOH 3noxu co6pan1-1 6oraThiH MaTepHaJI rpeqeci<oil: apxaH
qecKOH 3llOXH (pO,IlOCCKO-HOHHLJeCKHH H aTTHLJeCKHH) , BMeCTe C MeCTHbiMH I<epaMHLJeCKHMH H3)1e
JUfRMH raJiblllTaTCKOH Tpa)lHQHH .
OI>'MICHEHHE PHCYHKOB
Ta6;m1.1a 1 . Hcrplfn. 06wlfii: nnaH lfcCJie.QoBaHHhiX o 1 956 r. yqacrrms.
Ta6nlfl.IB Il. TinaR paapeaoB B y'laCTHe rpeqecKoro xpaMa.
Ta6nlfl.la III. Y'laCTOK rpe'!CCKoro xpaMa : 'laCTh npo!f:JifnH JOrO-BOCTO'liiOll CTCHhl paapeaa V.
Ta6nlfl.la IV. Y'laCToK rpeqecKoro xpaMa. a, npo!f:Jifnh cesepo-aana.QHOH CTCHhi yqacrKa I I ; 8, qacn,
wro-aana.QHoro npo!f:Jifnn paapeaa VI .
Ta6nlfl.la V. HcrplfH . TinaR yqacrKa D . .UoM c 6aalfnlfKaii, BCKphiThiH B 1 954- 1 956 rr.
Ta6nHLIB VI. Y'!acroK X : a, aeMnRHKa apxaH'!ecKoro ropHJOHTa I ; b, mHnlfwa N2 N2 1 H 2 HJ I I I
apxalf'!CCKoro roplf30HTa, !f:Ja3bl C .
Ta6JIIflla VI I . Hcrplfn, 1 956. TinaR yqacrKa X, nnowaAh X A 2 .Up_eBHHH ropHJOHT I I I . <t>aJa C.
Ta6nlfl.la VII I . Y'lacroK X, npo!f:Jifnh JO)J{HOH cTeahi nnowaAif X A 2 •
Ta6nlfl\B IX. ClfTyna B CTHJie lPifKennwpa lfJ HMhi a:, I I I apxaH'!CCKHii roplf30HT.
Ta6JIIflla X. TinaH pacnonomeHifH paHHe!f:JeoAaJihHaro KnaA6Hwa B Kanyn-BifHJiop.
Ta6nlfl.la XI. a, cocyA ycaToBcKoii KYJihTyphl ; 8- j, ypHhi, CJiyrKifBWHe o6pRAY TpynocommeHiffl Ha
paHHe!f:Jeo,QaJihHOM IUIB.Q61fll\C B Kanyn-Bmrnop.
Ta6nlfl.la XII. TinaH pacKonoK yqacrKa Taplfsep.Qe.
P11c. 1 - PoTOHAa BHYTPCHHero .QBopa. Y'laCToK D.
P11c. 2. - EacceiiH BHYTPCHHero ABapa. Y'lacroK D.
Plfc. 3. - 06nOMOK HBMOrlfnhHOrO KaMHH C pCJibClPHbiM HJ06pameHHCM !f:JpaKifllCKOro BCaAHHKa,
Haii:.QCHHhiH s 3.QaHiflf c 6aJifJIIfKoii:. YqacroK D .
P11c. 4 . - TinaR 6aJifnlflm aana.QHoro yqacrKa KpenoCTHoii CTCHhi I I I sana .
P11c. 5. - TinaH paapeJos 1 , 2 lf 3 yqacrKa z 2.
P11c. 6. - 06noMoK KpacHa!f:JifrypHoro KpaTepa IV B. AO H.J. Y'!acroK Z2 .
P11c. 7 . - Cocy.Qhi lfJ KypraHoB VII H VI I I .
P11c. 8 . - TinaR lf npo!f:JifJih KypraHa IX.
PHC. 9 . - TinaR pacnonomCHHH 6ecKYpraHHOrO MOrHnbHHKa C TpynOCO)J{)J{CHifCM B yqaCTKC KypraHHOrO
HCKpODOnH.
PHc. 1 0 . - Y'laCTOK KypraHHoro HeKpononn : a - norpe6eHHe N2 1 ; 8 , KphiWKa rnHHHHhiX qepcnKoo H3
Toro me norpe6eHHH.
PHc. 1 1 . - Y'laCTOK KypraHHoro Her<pononl! . KpHBal! ABI<HHCKaR ca6n11 (sicca), naii.QeHHBH D KOMnncr<ce N2 l .
PHc. 1 2. - Y'laCToK KypraHHoro HeKpononR . Tipo!f:Jifnh creHhi D - D1•
PHc. 13. - KepaMif'!CcKHe !f:JparMCHThi HBHACHIIbie s paHHe!f:Jeo.QanhHOM noceneHHH.
P11c. 1 4 . - TapHsep.Qe. TinaR aeMnHHKH N2 1 apxalf'!ecKoii rpeqecr<oii Jnoxlf.
P11c. 1 5 . - TapHBep.Qe. OcraTKif ne'llf B aeMnRHI<e _"f2 1 apxalf'lCCKOH rpeqecKoii: :�noxn.
PHc. 1 6 . - TapHsep.Qe. CK!f!f:Joc - KaplfHlPCKBR MlfHHaTwpa.
P11c. 1 7 . - Tapusep.Qe. Kopqara 11:1 ceporo Tecra apxalf'!ecKoii: rpeqecKoii: JnoxH.
P11c. 1 8 . - Tapusep.Qe. KaMeHHhiH lPYHABMeHT crpoeHHH 3JIJIHHHCTH'lecKoii 3DOXH.
PHc. 1 9. - TapHsep.Qe. CocyA c TpeX.QanhHhiM ropnbiWKOM JnnuHucruqecKot'I 3DOXH.
•

•

RAPPORT SUR L'ACTIVITE DU CHANTIER D'HISTRIA EN 1 956
RE SUM E

Tout comme auparavant, les travaux de 1 956 ont embrasse l'interieur de la viile antique
ainsi que ses environs.
Le Secteur du Temple grec.

A la difference des annees precedentes, il n'a pas ete procede a une nouvelle extension
des travaux de surface. Une serie de cc upes ont ete effectuees dans les lirnites des fouilles de 1 955,
dans le but de recueillir les donnees nlcessaires touchant la stratigraphie de ce quartier de la viile.
Le degagement total de la crepis mise au jour l'annee precedente, ainsi que la decouverte d'une
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autre crepts , de petites dimensions egalement, construites en blocs de calcaire, temoignent de
l'existence, dans le voisinage immediat du « temple d' Aphrodite », d 'edicules appartenant a ce
temple ou se rattachant a d'autres ensembles d 'edifices sacres. Il y a lieu de signaler, pour leur
importance particuliere, les elements architectoniques en marbre provenant d'un autre temple,
de style dorique, probablement situe dans le voisinage ; ces fragments, qui avaient ete transportes
en vue d'un nouvel usage, sont au nombre de six : deux futs de colonne, un fragment de corniche,
un fragment de fronton depourvu de reliefs et deux blocs d 'architrave portant une inscription
dedicatoire. Cette derniere, qui, a en juger au caractere des lettres, semble dater du IIr siecle avant
notre ere, indique que le temple fut dedie par un Thasien au « Grand Dieu » (MeyiXc; 0 e:6c;).
Seul le degagement complet de l'aire sacree pourra en permettre un apen;u d 'ensemble et
fournir l'explication definitive des differentes constructions qui s'y trouvent. Les observations
stratigraphiques faites en 1 956 semblent indiquer que cet ensemble sacre a fonctionne comme
tel depuis la fin de l'epoque archai:que jusqu'a celle de l'epoque hellenistique. Au debut de
l'epoque romaine, cette zone est occupee par des habitations civiles, qui s'y succedent jusqu' a
une epoque avancee (IV"-VI= s . ) et dont les vestiges sont particulierement abondants.

·

Secteur central de la cite: Le point D.
Les recherches de 1 956 ont tente de determiner les limites Sud d'un edifice de grandes propor
tions, deblaye au cours des campagnes de 1 954 et 1 955. La conclusion qui se degage de ces travaux,
est que l'edifice s'acheve, du cote Sud, par la muraille decouverte en 1 955. A cette occasion on
a pu degager un nouvel ensemble de pieces, en majeure partie detruites, situe au Sud de l'edifice.
Les fondements d 'une « rotonde » ont egalement ete mis au jour sur les dalles du pavage de la
cour interieure. Il n'a pas ete possible jusqu'ici de preciser sa destination, dont le caractere reli
gieux est toutefois probable.
Un sondage a egalement ete pratique dans la basilique situee a l'interieur de cet edifice
complexe et on a constate, sous son niveau, l 'existence des restes d 'un systeme de chauffage
(hypocauste) anterieur a l'edifice etudie.

Le secteur situe a l' Ouest du mur d' enceinte du I I I•

Vallum.

Les travaux de ce secteur avaient pour objet la mise au jour d'une basilique situee a l'extn!
mite Sud du secteur. Cette basilique, composee de trois nefs separees par des colonnes et d'une
suite de pieces annexes sur les cotes Sud et Ouest, a pu etre entierement degagee. Une coupe trans
versale a la basilique a mis au jour 1 2 sepultures a inhumation orientees selon la coutume chre
tienne et dont quelques-unes sont protegees par un couvercle a double pente, en tuiles. Ce cime
tiere, dont le rapport stratigraphique avec la basilique ne peut encore etre precise, semble remonter
a une epoque situee approximativement entre la seconde moitie du IVe siecle et le VIle �iecle
de notre ere.

Secteur X.

Dans ce secteur, les recherches ont suivi la grande depression decouverte au cours de la
campagne precedente et qui n'avait pas ete suivie jusqu'au bout. A cette occasion, d'abondants
vestiges d'epoque archai:que ont ete mis au jour, ainsi que de precieuses indications stratigra·
phiques. Entre autres, il a ete possible de determiner trois niveaux archa'iques et quatre niveaux
hellenistiques, deranges en partie par le cimetiere romain decouvert lors des campagnes precedentes ,
et dont l e debut remonte a l a seconde moitie du n e s . d e notre ere. L'importance de ces fouilles
reside en ce que pour la premiere fois a Histria, il a ete possible de constater l'existence de
trois niveaux archai:ques, ce qui a permis d'elucider le probleme de la fondation de cette ville.
L'analyse des differentes categories de poterie rencontrees a l'interieur du premier niveau indique
que la fondation de la viile ne saurait remonter au dela de la fin du VIl e siecle avant notre
ere. Le dernier des niveaux peut etre date du troisieme quart du VI s. avant notre ere. Apres
cette date, l'etablissement marque un amoindriEsement, ainsi qu'en temoigne l'existence d'un
grand fosse, prorablement de defense, qui traverse les niveaux en question.
La poterie recueillie dans les trois niveaux archaiques est de style orientalisant, ionien,
rhodien et de Fikellura. La poterie corinthienne est peu frequente. Par contre, dans le dernier
niveau, la ceramique attique temoigne de l'expansion commerciale athenienne de la seconde
moitie du VI e siecle avant notre ere.

Secteur Z2•

Dans ce secteur, les fouilles ont eu, pour objectif p rincipal, l'etude d'un mur de pierre
mas sif qui av11it ete dec:ouvert au cours de la campagne precedente . Ce mur, dont seules dc:m�\tr�nt
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les assises, d'une epaisseur de 2 ,60 m, paraît, d'apres les indices recueillis a ce jour, avoir consti
tue la plus ancienne enceinte de la viile. Pour determiner la stratigraphie et la longueur de cet
imposant monument, il a ete procede a trois coupes perpendiculaires a la direction probable de
la muraille, lesquelles ont permis d'en preciser le trace sur une longueur de 36 m. Cette muraille
est, chronologiquement, anterieure au debut de la periode hellenistique.
Dans le dessein de suivre l'extremite Nord de la muraille romaine de defense du secteur
Z, plusieurs coupes reduites ont ete effectuees au cours de cette campagne ; elles ont permis de
constater le trace rectiligne des assises de cette muraille jusqu'a proximite du L'lc de Sinoe.
Secteur de la necropole tumulaire.

Les recherches, commencees dans ce secteur l'annee precedente, ont ete poursmvtes en
1 956, selon les memes criteres. Il a ete fait choix de trois groupes de tumulus. Les fouilles effec
tuees dans les tumulus VII et V I I I du premier groupe ont mis au jour des sepultures que leur
contenu permet de dater d'une epoque comprise entre la seconde moitie du I-er siecle et celle
du I I" siecle de notre ere. Le tumulus IX, du meme groupe que le tumulus IV/1 955, ou l'on a
pu determiner trois phases de construction, contient un interessant cercle de pierre. Ce tertre,dont
il est difficile de preciser la chronologie, semble remonter a la fin de la periode hellenistique.
C'est encore d'une maniere toute approximative qu'il a ete possible de dater le tumulus X, voisin
du precedent et qui semble appartenir a la meme periode. Le dernier groupe de tumulus, cu les
fouilles ont parte sur les tumulus XI-XIII, date du VI• au V• siecle avant notre ere.
Une interessante necropole a ete mise au jour dans la zone du tumulus VI/1955 ; elle est
composee de sepultures planes a incineration, associees a certains ensembles funeraires que l'on
suppose etre des buchers. De nombreaux tessons de poterie ont permis de dater la necropole
tout entiere de la fin du Il" et du debut du I·•r siecle avant notre ere.
La necropole de « Capul Viilor » (haute epoque [eodale) .

Commencees au cours de la campagne precedente, les recherches de ce secteur, conside
rablement amplifiees, ont poursuivi le double objectif de determiner l'etendue maximum de la
necropole en direction des axes Nord-Sud et Est-Ouest, ainsi que d'etablir les rapports existants
entre les differents systemes de sepultures. Des recherches ont egalement ete effectuees, pour
decouvrir l'etablissement humain correspondant a cette necropole.
L'hypothese formulee l'annee precedente s'est trouvee confirmee, en ce qui concerne l'exis
tence a cet endroit de plusieurs types de sepultures d'incineration ; il a egalement ete possible
de constater la presence d'un nouveau rite funeraire, celui de l'inhumation, ce qui demontre
l'existence de deux rites, en usage, dant, celui de l'incineration predomine nettement. On sait
que la necropole de « Capul Viilor » date des IX• et X• siecles de notre ere. L'etablissement con
temporain du cimetiere feodal a pu etre identifie a l'extremite Sud-Est de la commune d'Istria, a
environ 200 m de la route principale menant a la cite grecque.
Secteur de Tari verde.

Les fouilles anterieures ont ete amplifiees, dans le dessin de mettre au jour quelques ensem·
bles archeologiques de l'epoque hellenistique. A cette occasion les deux cabanes a deux souter
rains, partiellement mises au jour en 1 955, ont ete entierement degagees. Il a egalement ete possible
d'identifier assez exactement une couche de civilisation appartenant a l'epoque archai:que et le
plancher d'une demeure de surface de la meme epoque. Les fosses datant de ce temps conte·
naient un riche inventaire de poterie grecque archai:que {rhodo-ionienne et attique), mele de poterie
locale, du type hallstattien.
EXPLICATION DES FIGURES

Planche I.
Histria. Plan general des secteurs explores en 1 956.
Planche Il. - Plan des coupes du secteur du Temple grec.
Planche III.
Secteur du Temple grec : paroi S-E de la coupe V, portion de profil.
Planche N. - Secteur du Temple grec : a) profil de la paroi NO, de la coupe II ; b) portion du profil
SO de la coupe VI.
Planche V. - Histria. Plan du secteur D. La maison a basilique degagee en 1 9 5 4 - 1 956.
Planche VI. - Secteur X : a) hutte a de mi souterraine du niveau archaique ; b) habitations n° 1 et 2
du Je niveau archalque, phase C.
Planche V li. - Histria, 1 956. Plan du secteur X, surface X A2 • 3c niveau archalque, phas� C.
Planche VIII. - Secteur X, profil de la paroi Sud de la surfacc X Az.
Situle de style Fikellura, de la fosse oc du Je niveau archalque.
Planche IX.
Plan de l'emplacement de la necropole de « Ca p ul Viilor )) de haute epoque feodale,
Planche X.
-
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Planche XI. - a) Vase de la civilisation d'Usatovo ; b -j ) , urnes it incim\ration de la necropole feodale
de << Capul Viilor >>.
Planche X II. - Plan des fouilles du secteur de Tariverde.
Fig. 1. - « Rotonde » de la cour interieure. Secteur D.
Fig. 2. - Bassin de la cour interieure. Secteur D.
Fig. J'.
Fragment de stele, orne d'un relief representant un cavalier thrace, trouve dans l'edifice a
basilique. Secteur D.
Fig. 4. - Plan de la basilique du secteur situe a l'Ouest de la muraille d'enceinte du I J ie vallum.
Fig. 5. - Plan des sections 1 , 2 et 3 du secteur Z2•
Fragment de cratere decore de figures rouges, (IV• siecle avant notre ere) Secteur Z2 •
Fig. 6.
Fig. 7.
Vases provenant des tumulus VII et VIII.
Fig. 8. - Plan et profil du tumulus IX.
Plan de l'emplacement du cimetiere plan it incineration du secteur de la necropole tumulaire.
Fig. 9.
Fig. 10. - a) Secteur de la necropole tumulaire : tombe 0° 1 ; b) Couvercle en fragments de poterie
de la meme sepulture.
Fig. 1 1 . ·- Secteur de la necropole tumuluire. Epec dace recourbee (sica ) , decouverte dans l'en·
semble n° 1 .
Fig. 1 2. - Secteur d e la necropole tumulaire. Profil d e l a paroi D - 01.
Tessons de poterie decouverts dans l'etablissement datant de la haute epoque feodale.
Fiy. 13.
Fig. 14. -- Tariverde. Plan de la hutte a demi souterraine no 1. de l'epoque grecque archaique.
Fig. 1 5 . - Tariverde. Restes de four de la hutte a demi souterraine no 1, de l'epoque grecque archaique.
Fig. 1 6. - Tariverde. S kyphos corinthien en miniaturc.
Fig. 1 7. - Tariverde. Bol en pâte grise, de l'epoque grecque archa)que.
Fig. 1 8.
Tariverde. Assises de pierre appartenant a des constructions de l'epoque hellenistique.
Fig. 1 9. - Tariverde. Vase de l'epoque hellenistique a embouchure trilobee.
-
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ÎNC E P UT U L anului 1956, cu ocazia unor lucrări de sapă executate în vatra
satului Andrieşeni, raionul Iaşi, s'au d�t la iveală urmele unei bogate
aşezări din prima epocă a fierului, constînd din fragmente ceramice. Locul
descoperirii se află în centrul satului, pe proprietatea şcolii elementare, pe terasa
medie a Jijiei.
Pentru prevenirea pierderii materialului arheologic, rezultat în urma acestor
lucrări, şi pentru rezolvarea principalelor probleme stratigrafice pe care le ridică

ITliJ Sol cuhumus 1r11 rtttnt
ITIIIJI] .. .. .. rtchi
Fig. 1 .

-

W:Â .fgl cttt11�i11 giiO•i
� . .. dtlllhil

/:)0 l ipi/11,.1 11'11

.

O parte din profilul peretelui de nord-nord-vest al şanţului L.

aşezarea nou semnalată, în toamna anului 1 956, între 1 7 noiembrie şi 12 decembrie,
s'a executat aici un sondaj. În acest scop s'a trasat mai întîi un şanţ (L) de
1 00 X 1 ,20 m, orientat ENE-VSV ; apoi perpendicular pe şanţul L, s'a trasat un al
doilea şanţ (I), de 28 X 1 m, orientat NNV-SSE. Porţiunea săpată, inclusiv
lărgirile, însumează o suprafaţă de circa 1 60 m2•
Deşi timpul nefavorabil cercetărilor arheologice nu a permis îndeplinirea
în bune condiţii a planului de lucru conceput iniţial, aceste săpături, prin rezul,
tatele lor, aduc totuşi o contribuţie la cunoaşterea culturii materiale a triburilor
locale în neolitic şi prima epocă a fierului.
Din punct de vedere stratigrafic, sub solul cu humus, gros de 0,25-0,60 m,
de unde provin fragmente ceramice din prima epocă a fierului amestecate cu altele
de la începutul epocii migraţiilor (sec. III-IV e.n.) şi perioada feudală (sec.
XVJI,XVIII), urmează un strat de culoare cenuşie negricioasă, gros de 0, 1 00,50 m, foarte bogat în resturi de locuire din prima epocă a fierului, care constau
din numeroase fragmente ceramice şi puţine oase de animale. La baza acestui
strat s'au găsit, in situ, cîteva bucăţi mici de lipitură arsă, cu urme de pari şi nuiele
pe una din feţe, precum şi o vatră fragmentară, din lut cu nisip ars pînă la roşu,
Lucrările au fost executate de către Adrian C.
Florescu şi Marilena Flores'u de la Muzeul de anti·
*
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groasă de circa 2-3 cm şi cu suprafaţa de circa O, 75 m2• De asemenea, în legătură
cu stratul cenuşiu negricios sînt şi două gropi (2 şi 3), în formă de pîlnie, săpate
de la baza acestui strat pînă la adîncimea de 1 ,30 m
(groapa 2 ) şi 1 m (groapa 3). Ambele gropi conţin în
umplutura lor o mare cantitate de cenuşă, cîteva frag
mente ceramice şi oase de animal.
Sub baza stratului cenuşiu negricios s-a identificat
o depunere cenuşie deschisă, groasă de maximum 0,40 m,
alcătuită dintr-o mare cantitate de cenuşă, din care
provin foarte multe oase de animale şi fragmente
ceramice aparţinînd culturii Noa. Spre deosebire de
depunerea cenuşie-negricioasă, care s-a constatat aproape
în întreaga porţiune cercetată de noi, depunerea cenuşie
deschisă, cu resturi Noa, a fost identificată numai în
sectorul central al şanţului L şi în capătul de NNV al
şanţului 1. Ea este străpunsă de cele două gropi (2 şi 3),
săpate de la baza stratului cenuşiu negricios de dea
supra, care ajung, cu fundul lor, pînă la partea supe
rioară a solului galben cu concreţiuni calcaroase. De
asemenea, de la baza depunerii cenuşii deschise s-a
săpat o groapă adîncă de 0,45 m. In capătul de ENE
al şanţului L, unde lipseşte depunerea cenuşie des
chisă cu resturi Noa, s-a constatat că sub stratul cenuşiu
negricios urmează un strat de culoare cenuşie-gălbuie
cu multe resturi precucuteniene, ca fragmente ceramice,
unelte de piatră şi silex, şi oase de animale.
De la baza stratului precucutenian s-a săpat o
groapă de bordei de formă aproape rectangulară, în
plan, cu laturile uşor arcuite şi colţurile rotunjite, de
circa 4 X 4 m ; în profil ea are formă trapezoidală şi
este adîncă de 1 m. Partea superioară a umpluturii
acestei gropi o constituie un strat masiv de oase de
o
animal (în special bour şi zimbru), gros de circa
0,25-0,35 m, în care s-au găsit şi puţine fragmente
ceramice. Sub acest strat, pe măsură ce ne apropiem
de fundul gropii, cioburile devin tot mai abundente,
în schimb oasele de animale sînt foarte puţine. Deo
camdată, groapa de bordei fiind cercetată parţial, nu
dispunem şi de alte date mai ample asupra ei.
Materialul arheologic rezultat în urma săpătu
rilor de la Andrieşeni,.. în raport cu suprafaţa cer..
cetată, este destul de numeros. Cele mai vechi urme
de locuire datează din faza precucuteniană. In ceea
ce priveşte inventarul acestei aşezări, un loc impor
tant îl ocupă ceramica.
După pastă, ceramica precucuteniană de la Andri..
eşeni se grupează în două categorii : ceramică din pastă
grosolană şi fără decor, din care sînt lucrate, în
general, vasele de provizie sau tipsiile, şi ceramică din pastă bună, uneori chiar
fină, de culoare neagră, cîteodată roşcată, cu luciu la exterior şi decor. Canti..
E
.,
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tativ, această din urmă specie este predominantă faţă de cea dintîi. Dintre
formele de vase lucrate din pastă bună, deosebim cupa bitronconică, cu umărul
rotunjit şi marginea răsfrîntă, şi ceaşca cu corpul bombat şi buza crestată.
Caracteristic pentru ceramica precucuteniană de la Andrieşeni este decorul
incizat, la care se mai adaugă pliseurile sau decorul realizat cu << rotiţa dinţată >>.
Din punct de vedere al motivelor decorative, menţionăm spirala, reprezentată
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Fig. 3 .

-

Fragmente ceramice precucuteniene.

pe cîteva fragmente ceramice, realizată în stil negativ prin haşurarea interspaţiilor.
De asemenea, remarcăm la Andrieşeni lipsa decorului excizat de tipul Boian�
Giuleşti.
In afară de ceramică, un loc important, prin numărul lor, îl ocupă uneltele
de silex, de culoare neagră sau vînătă�alburie, ca lame, răzuitoare etc. De ase�
menea, nu trebuie neglijate nici cele 14 nuclee, întregi sau fragmentare, precum
şi un mare număr de aşchii de silex, din care unele se află în stare brută, iar
altele într�un stadiu incipient de prelucrare.
Uneltele de piatră sînt foarte rare, reducîndu�se la două topoare
plate, şlefuite.
.
Plastica este reprezentată prin fragmente de figurine feminine din lut ars
şi cu decor incizat, majoritatea provenind din pămîntul de umplutură al gropii
de bordei. Prin steatopigia dezvoltată, ca şi prin ·· decorul incizat, figurinele
precucuteniene de la Andrieşeni au strînse afinităţi cu figurinele din faza
Cucuteni A.
Resturile aşezării din vremea culturii Noa sînt mai sărace şi mai puţin
variate decît cele precucuteniene. Locul predominant îl ocupă aici oasele de
animale care totalizează circa 2 /3 din inventarul acestei aşezări, restul de 1 /3
constituindu�l ceramica şi alte urme. Ceramica, ca şi în alte aşezări din aceeaşi
vreme din Moldova, se caracterizează prin pastă cenuşie cu pete negricioase şi
luciu la exterior, din care sînt lucrate ceştile cu toartă, cu creastă sau buton.
www.cimec.ro
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De asemenea, menţionăm şi cîţiva omoplaţi crestaţi, unealtă comună de altfel
aşezărilor aparţinînd acestei culturi (fig. 5).
Cele mai numeroase urme descoperite cu prilejul săpăturilor de la Andrieşeni
aparţin însă aşezării din prima epocă a fierului din faza ulterioară culturii Noa.
Ele formează o depunere compactă care suprapune pe aceea a aşezării Noa. Spre
deosebire de aceasta din urmă, unde oasele de animale sînt predominante faţă

Fig. 4. - Fragment de figurină antropomorfă
precucuteniană, cu decor incizat.

Fig. 5 .

-

Omoplat crestat din vremea
culturii Noa.

de ceramică, în aşezarea din faza ulterioară culturii Noa raportul este invers,
fragmentele ceramice alcătuind o majoritate de circa 2 /3 .
Ceramica acestei staţiuni se împarte, după pastă, în două grupe esenţiale.
Din prima face parte specia din pastă fină sau bună, cenuşie, cu pete negricioase
şi luciu la exterior, care aminteşte, prin factura sa, ceramica culturii Noa din
Moldova de nord, iar din a doua categorie ceramica din pastă neagră sau brun,
roşcată cu luciu metalic la exterior. În afară de aceste două categorii, mai rare
sînt fragmentele de vase lucrate dintr'o pastă prost arsă, grosolană.
Deşi fragmentarea materialului ceramic nu permite reconstituirea completă
a repertoriului de forme, distingem totuşi cîteva tipuri de vase. Astfel, cea mai
frecventă este strachina a cărei formă variază : simplă, fără marginea diferenţiată,
uneori cu marginea ridicată şi buza îngroşată, sau, adesea, cu marginea înclinată
spre interior. Această formă este prevăzută uneori la exterior cu caneluri, ori,
zontale şi paralele, cu proeminenţe mici, în unele cazuri alungite şi foarte uşor
concave. Printre cioburile din pastă de culoare neagră sau brun,roşcată cu luciu
metalic la exterior deosebim cîteva fragmente de vase de formă probabil bitron,
conică, cu pereţii arcuiţi şi marginea mult evazată, decorate la exterior prin
caneluri orizontale paralele. Mai rare sînt vasele în formă de sac, din pastă
de calitate bună cu luciu la exterior, decorate cu brîu în relief. O atentie
' deosebită
merită fragmentele de << cupe 1> cu o toartă supraînălţată şi crestată în zona de
www.cimec.ro
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�ontact cu buza, precum şi cîteva torţi cu creastă din pastă cenuşie şi cu luciu.
In afară de aceste forme, mai menţionăm jumătatea inferioară a unui vas, probabil
bitronconic, din pastă neagră cu luciu metalic la exterior, decorat cu caneluri
fine dispuse oblic pe umăr şi prevăzut cu patru proeminenţe plate mici aşezate
simetric, precum şi o ceaşcă cu profilul în formă de S, fără torţi, din pastă
brună�cenuşie cu pete negricioase şi urme de luciu .
.- - - - - - - - -- -1
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Fig. 6 . - Fragmente ceramice din prima ep:Jcă
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fierului, din faz a ulterioară culturii Noa.

Decorul ceramicii aparţinînd ultimului strat din prima epocă a fierului
de la Andrieşeni este sărac şi foarte puţin variat. În afară de caneluri şi de
proeminenţe plate, care se întîlnesc mai des, foarte puţin frecvent este decorul
incizat sau brîul în relief alveolat.
Uneltele sînt foarte puţin reprezentate, negăsindtH:e decît două percutoare,
de secţiune rectangulară.
Cercetările de la Andrieşeni, din 1956, dovedesc că terenul din centrul
acestui sat, situat pe terasa medie a Jijiei, a fost intens locuit în trei perioade :
www.cimec.ro
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1 . În neolitic, faza precucuteniană.

2. La începutul primei epoci a fi.erului, în vremea culturii Noa.

3. În prima epocă a fi.erului, în faza ulterioară culturii Noa.

De asemenea, cele cîteva fragmente ceramice din sec. I I I-IV e. n. şi din
sec. XVI I-XVIII, semnalate în mod sporadic în solul cu humus, ne indică
şi o locuire vremelnică pe acest loc la începutul epocii migraţiilor şi în vremea
orînduirii feudale.
.
Importanta cercetărilor de la Andrieseni constă însă în contributia lor la
cunoaşterea faz'ei precucuteniene, precum Şi a fazei ulterioare culturii ' Noa din
1t1oldova.
În ceea ce priveşte aşezarea pr �cucuteniană de aici, este deosebit de interesant
faptul că ceramica acestei staţiuni nu cunoştea decorul excizat de tip Boian,
Giuleşti. Asemenea elemente decorative sînt
cunoscute atît în unele aşezări precucute,
niene din Moldova ca Izvoare P, Traian
(Dealul Viei) 2, Larga Jijia 3 , Vlădeni 4 etc. ,
cît si din asezările din aceeasi vreme de
pe 'teritoriui R.S.S. Moldove�eşti, de la
Rădeni 5 si Floresti 6•
Lip � a eleme�telor decorative de tipul
Boian,Giuleşti la Andrieşeni, deşi cadrul
restrîns al săpăturilor de aici ne impune
oarecare rezerve, credem totuşi că are o
anumită
semnificaţie. Astfel, după săpătu,
Fig. 7. - Vas din prima epocă a fi.erului , din
faza ulterioară a culturii Noa.
riie de la Izvoare, r. Piatra Neamţ, exe..
cutate în anii 1 936 şi 1 948, s'a ajuns, în
cele din urmă, la împărţirea stratului precucutenian de acolo în două nivele, din
care unul mai vechi ( Izvoare I 1 ), caracterizat prin prezenţa elementelor Boian,
Giuleşti, şi altul, mai nou ( Izvoare 1 2 ), în care aceste elemente lipsesc cu desă ..
vîrşire 7 • Faptul că la Andrieşeni nu este documentat decorul excizat de tip
Boian-Giuleşti, constituie o dovadă în sprijinul contemporaneităţii între această
aşezare şi aceea aparţinînd nivelului I 2 de la Izvoare. De asemenea, staţiuni cu
ceramică similară aceleia de la Andrieseni, fără elemente Boian,Giulesti, sînt cunos,
cute în regiunea de V a R.S.S. Uci·ai�iene. Dintre acestea cităm cun'oscuta aşezare
din faza Tripolie A de la Luka ,Vrubleveţkaia de pe malul stîng al Nistrului superior.
Cadrul restrîns al săpăturilor de la Andrieşeni, precum şi lipsa unor date
mai complete nu ne permit să ne oprim mai mult asupra staţiunii precucuteniene
de aici. Deocamdată, pe baza rezultatelor obţinute, această aşezare se poate situa
într'o subfază ulterioară aceleia din care fac parte aşezările de la Izvoare 1 1 1
Traian (Dealul Viei), Larga Jijia şi Vlădeni, din Moldova, şi Rădeni şi Floreşti,
1 Vezi R. Vulpe, Problemele

neoliticului carpato·
lumina săpăturilor de la hvoare, î n
SCIV, VII, 1 - 2 , 1 956, p. 5 9, fi g . 3 .
2 Hortensia Dumitrescu, Şantieru! arheologic Traian,
SCIV, VI, 3 - 4, 1 95 5 , fig. 1 7/ 1 - 3 .
3 Vezi î n SCIV, IU, 1 95 2 , p . 5 2 , fig. 7 , sus.
4 Ibidem, p. 40, fig. 8/6 - 7 , 9, 1 1 . Pentru răspîn
niprovian

în

direa aşezărilor precucuteniene din Moldova, carac·
terizate prin ceramică cu decor excizat de tipul Boian
Giuleşti, vezi harta la R. Vulpe, loc. cit.
" Materialul provenit din săpăturile din 1 943 ale
seminarului de arheologie şi preistorie al Universităţii

Al. 1. Cuza din laşi, se află în colecţiile Muzeului de
antichităţi din laşi. Vezi de asemenea şi Ecat.
Vulpe, Raport provizoriu asupra cercetărilor arheolo
g i c e din Moldova şi a săpăturilor d e la Rădeni din
Basarabia, în Raport asupra activităţii ştiinţifice a
Muzeului naţional de antichităţi in anii 1 94 2 şi 1 94 3 ,
Bucureşti, 1 944, p. e J ,

6 Informaţii verbale de la Dr. T. S. Passek, de
la Institutul de istoria culturii materiale al Academiei
de Ştiinţe a U .R.S.S., căreia îi aducem pe această
cale mulţumirile noastre.
7 Ve:oi R. Vulpe,
loc. cit., p. 5 5 .
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din R.S.S. Moldovenească, fiind contemporană cu aşezarea nivelului ! 2 de la
Izvoare şi cu aceea de la Luka,Vrubleveţkaia 1 •
În afară de aşezarea precucuteniană, o deosebită atenţie merită aşezarea din
prima epocă a fierului din faza ulterioară culturii Noa. Datarea mai precisă a
acestei aşezări, în cadrele primei epoci a fierului, constituie însă o problemă
oarecum dificilă. Greutatea în rezolvarea acestei chestiuni se datoreşte faptului
că în urma săpăturilor nu dispunem de alte date decît acelea pe care ni le oferă
materialul ceramic. Pe această bază vom încerca să încadrăm aspectul de cultură
materială la care ne referim aici.
Astfel, prezenţa categoriei ceramice cenuşii cu pete negricioase şi luciu
la exterior, din care sînt lucrate vasele în << formă de sac >>, decorate cu brîu în
relief, sau torţile cu creastă, ne indică o legătură între acest aspect şi cultura Noa.
Pe de altă parte, cea de a doua categorie ceramică, prin caracteristicile sale
- culoare neagră sau brun,roşcată, cu luciu metalic la exterior, canelată şi cu proe,
minenţe plate - are strînse afinităţi cu ceramica din faza mijlocie a primei epoci
a fierului din aşezarea de la Stoicani 2 • În această din urmă aşezare însă, o ase,
menea ceramică cunoaşte decorul imprimat, cu motive în formă de S sau rea,
lizate cu torquesul 3 , elemente decorative neîntîlnite la Andrieşeni.
De asemenea, analogii pentru ceramica aşezării la care ne referim le găsim
în aşezarea din aceeaşi epocă de la Truşeşti, descoperită cu prilejul săpăturii din
1955, pe panta de V a << Movilei din şesul Jijiei >> 4•
Cele mai apropiate analogii ni le oferă staţiunea din nivelul 2 al primei
epoci a fierului de la Corlăteni, raionul Dorohoi. Aici, ca şi la Andrieşeni,
depunerea respectivă se caracterizează prin ceramică lustruită neagră, asociată
cu o specie cenuşie cu pete negricioase şi luciu la exterior, din care sînt lucrate
ceşti cu torţi cu creastă 5• Caracteristică acestui nivel este cupa cu o toartă foarte
înălţată crestată în zona de contact cu buza 6• Fragmente aparţinînd unei astfel
de forme sînt documentate şi la Andrieşeni. De asemenea, ele se întîlnesc şi
în aşezarea din prima epocă a fierului, din sec. IX-VIII î.e.n. , de lîngă Chişinău
(R.S.S. Moldovenească) 7, unde sînt asociate cu o ceramică asemănătoare întrucîtva
aceleia de la Andrieseni 8•
În concluzie, î;,. limita datelor disponibile şi pe baza analogiilor arătate,
aspectul de cultură materială din prima epocă a fierului, descoperit la Andrieşeni,
poate fi considerat contemporan cu nivelul 2 al aceleiaşi · epoci, de la Corlăteni.
Prezenţa unor elemente ceramice de �.radiţie mai veche, din vremea culturii Noa,
1 Vezi R. Vulpe, loc. cit., şi harta privind răspîndirea
aşezărilor din această subfază în regiunea dintre Carpaţi
şi Nipru. Nu ştim, deocamdată, dacă aşezarea de ·la
Andrieşeni poate fi considerată contemporană cu
aceea de la Tg. Negreşti, reg. laşi, deoarece aşa dupii
cum arată Anton Niţu, « ceramica de la Tg. Negreşti
poate aparţine unei faze tîrzii precucuteniene, dacă
nu direct fazei protocucuteniene », cf. Aşe:rarea cu
ceramică de factură precucuteniană de la Tg. Negreşti,
în SC� laşi, VI, 1 - 2, 1 95 5 , p. 26.
2 Vezi
M. Petrescu -Dîmboviţa, Cetăţuia de la
Stoicani, în Materiale, l, 1 953, p. 143, 1 5 5 .
3 Ibidem, p. 1 4 0 , fig. 6 2 . Aşezări cu ceramică
din prima epocă a fierului cu astfel de decor se mai
cunosc în Moldova, la Pocreaca, raionul laşi (vezi
SCIV, lll, 1 95 2 , p. 3 1 , fig. 5/5 - 1 2), Podul lloaiei,
r. Tg. Frumos (Ibidem, p. 3 1 , fig. 5 / 1 ) etc.
4 Vezi raportul preliminar asupra acestor săpături
în Materiale, III, 1957, p. 203. De asemenea, la Tru
şeşti în depunerea identificată pe panta de V a « Mo·

vilei din şesul Jijiei» nu este documentată ceramica
cu decor imprimat, ca la Stoicani. Cînd am redactat
raportul preliminar asupra campaniei din 1 95 5 de
la Truşeşti, om considerat lipsa acestor elemente
decorative aici ca o simplii întîmplare. Absenţa lor
atît la Andrieşeni, cît şi la Truşeşti, precum şi afini·
tăţile strînse existente între ceramica acestor două
aşezări, ar indica un raport de contemporaneitate
între ele. De aceea, datareo aşezării de la Truşeşti in
faza mijlocie a primei epoci a fierului trebuie privită,
În urm:>_ săpăturilor de la Andrieşeni, cu oarecare
rezerve, deoarece n-ar fi exclus ca şi aceasta să dateze
dintr-o vreme anterioară sec. VII î.e.n.
� Vezi SCIV, lll, 1 952, p. 92.
8 Ibidem, p. 91, fig. 6 şi p. 92.
7 A. I. Mdiukova, llaMJimHuKu VIII • · oo H . :J. Ha
meppumopuu AecocmenHou MoAOa.uu în HJsecmuJi Mall·
oascKozo rju11uana. AKaO. HayK CCCP, 4 (3 1), 1 956,
p. 44 şi fig. 3/3 - 4/6.
8 Ibidem, p. 40 şi fig. 2 - 3.
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pe deoparte, şi lipsa elementelor decorative imprimate sau realizate cu torquesul,
pe de altă parte, sînt indicii care situează, din punct de vedere cronologic, aşezarea
de care ne ocupăm într'o perioadă anterioară fazei mijlocii a primei epoci a
fi.erului, deci anterioară sec. VII î.e.n.
Deocamdată nu putem şti dacă acest aspect succede sau nu imediat cultura
Noa în Moldova. De asemenea, urmează ca cercetările viitoare să precizeze durata
acestui aspect şi totodată să se vadă dacă nu poate fi vorba de o eventuală pre,
lungire a sa pînă la începutul fazei mijlocii a primei epoci a fi.erului.
ADRIAN C. FLORESCU

OXPAHI1TEJihHhiE PACKOTIKI1 B AH.UP11EIIJEHI1
KPATKOE CO.UEP:>KAHI1E

OceHbiO 19 56 r. 6hiJIH npOH3Be�eHbi KOHTpOJibHhie apxeonorHqecKHe pacKonKH Ha noceneHHH
paHHe>I<ene3Horo BeKa, pacnonomeHHOM B QeHTpe cena AH�pHerneHH 51ccKoro paiî:oHa, Ha BhiCOKoiî:
Teppace peKH :>KIDKWI. B npoQecce o6cne�onaHHH 6bma pacKonaHa nnoiQa�b npH6JIH3HTCJILHO
B 1 00 M2 •
EblnH o6Hapy>KeHbi ocraTKH Tpex noceneHHH : n.:pBoe - �oKyi<yTeHbCKoiî: <tJa3hi HeOJIHTH
qecKoii 3DOXH, BTopoe - BpeMeHH KYJILTYPhi Hoa, Haqana paHHe>«ene3Horo BeKa H TpeTbe Haqana >KeJie3Horo BeKa, no3�Hee KYJILTyphi Hoa. B CBH3H c 3THM 6biJIH BCKpbiThi cnopa�qecKHe
CJIC�bl o6HTaHHH Haqana 3UOXH nepeceneHHH Hapo�OB (III-IV BB. H .3.) H BpeMeH <tJeo�aJibHOro
CTpOH (XVII-XVIII BB .).
B HHBCHTape �OKYKYTCHbCKOrO OOCCJICHHH npeo6na�aiOT KepaMHqeCKHH MaTepHan, KOCTH
>KHBOTHbiX H KpeMHCBbiC opy�HH .
KepaMHKa 3TOH CTOHHKH xapaKTepH3YeTCH HCKJIIOqHTCJibHO Bpe3aHHbiM OpHaMeHTOM ; 3�CCb
coBeprneHHO oTcyTcrByeT BhiceqeHHhiH y3op THna EoHH-.U»<ynernTH (cM. npHM. 1-6) . B npoQecce
paCKODOK 6biJia BCKpbiTa qacrHqHQ paCKOU8HHaH 3CMJIHHaH HMa noqTH npHMOyrOJibHOH <tJopMbl1
co cnerKa �yroo6pa3HbiMH cropoHaMH, rny6HHOH B 1 M . BhirneynoMHHyToe noceneHHe B AH�pHe
rneHH HBJIHeTCH HOBhiM no�TBep>«�eHHeM cyiQecrBOBaHHH �OKYK}'TCHbCKoiî: cy6<tJa3bi B Mon�aBHH,
6onee no3�Heiî:, qeM nepHo�, xapaKTepH3YIOIQHHCH HanHqHeM 3JieMeHTOB EoHH-.U>«ynernTH. KpoMe
OOCCJICHHH B AH�pHellleHH, K 3TOH 6onee HOBOH cy6<tJa3e OTHOCHTCH UOCC.TICHHe l13BOape 12 H JlyKa
Bpy6neBeQKaH Ha BepxHeM TeqeHHH .UHecrpa .
t.ITo KacaeTcH ocraTKOB noceneHMH Hoa paHHemeneJHoro BeKa, TO OTMeqaeTcH o6wme 30Jibi,
BXO�HBlllCH B COCTaB OTJIO>KCHHH, H npeo6na�aHHe KOCTCH >KHBOTHbiX - B nponopQHH 2/3 - DO
cpaBHCHHIO c KepaMHqecKHMH <tJparMeHTaMH n �pyrHMH OCTaTKaMH. XapaKTepHbiMH �JIH HHBeH
TapH UOCCJICHHH TOrO BpCMCHH HBJIHIOTCH qepnaKH C pyqKaMH, C npHDYXJIOCTHMH HJIH rpe6HHMH,
cpa60TaHHbie H3 ceporo TeCTa C qepHOBaTbiMH OHTHaMH H JIOIQCHbiC CHap}')I<H, a TaK>Ke H360pO>H
�eHHaH JIOOaTKa - Opy�He �O CHX UOp HCBbiHCHCHHOrO Ha3HaqeHHH .
HaH6onee MHoroqHcneHHbie cne�bi o6HTaHHH �aTHpyiOTCH HaqanbHhiM nepHo�oM mene3Horo BeKa, 6onee no3�HHM, qeM KYJILTypâ Hoa. Cpe�H ocraTKOB 3Toro noceneHHH KepaMHKa 3aHH
MaeT npeo6na�aiOlJ..ICC MCCTO - 2/3 HaH�CHHOrO MaTepHana. K 3TOMY BpeMeHH OTHOCHTCH H �Be
HMhl B BH�e BOpOHKH, 06HJibHO 3aCbin8HHhlC 30JIOH, HCMHOrOqHCJICHHhiMH <tJparMeHTaMH KepaMHKH
II KOCTHMH >KHBOTHbiX .
B KepaMHKe pa3nHqaeM poA Tecra ceporo QBeTa, c qepHoBaTbiMH nHTHaMH H nocKoM cHapymv.,
H3 KOTOporo cpa60TaHbi qepnaKH C rpe6eHqaTblMH pyqi<aMH H MClllKOBH�HbiC COCY�bl -Tpa�HQHOH
HhiH THO 300XH KYJILTyphl Hoa ; eCTb H �pyroiî:, THnHqHo raJiblllTaTCKHH BH� TeCTa qepHoro HJIH
KpacHoBaTo-KopHqHeBoro QBeTa, c l<aHeJIJIIOpaMH H MeTaJIJIHqecKHM 6neci<OM cHapy>«H . YTo KacaeTcH
<tJopM, TO OC06CHHO HHTepeCHO HaJIHqHe <tJparMeHTOB qaru C oqeHb Bh!COKOH pyqKOH (cM. npHMeqa
HHe 1 2) . HanHl.IHe 3JieMeHTOB KepaMHKH Tpa�HQHH Hoa, c o�Hoii cropoHbi, H OTCYTCTBHe KepaMHKH
C OTneqaTaHHbiM OpHaMCHTOM B BH�e JI8THHCKOH 6yKBhl S HJIH torque s�OM C �pyroiî: CTOpOHbl, UOl<a3hiBaiOT, qTO 3TOT KOMOJICKC �aTHpyeTCH <tJa30H , npe�rneCTBOB8BlllCH cpe�HeH lfla3e paHHe>KeJie3HOrO Bel<a, TO-ecrb BpeMeHeM, npe�rnecrBoBaBrnHM VII B . �o H.3.
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OE'b.HCHEHME Pl1CYHKOB
PHc.
PHC.
PHc.
Puc.
PHc.
PHc.
PHc.

1 . - l..lacT& npoliJHJIH cesepHo-cesepo-3ana.r�Hoi1 creHbl TpaHmeH L .
2. - l..lacT& npoliJHJIH IOH<Ho-mro-socroqHoli creHLI TpaHmeH L .
3 . - .UoKyKyTeHLCKHe KepaMH'!eCKHe !lJparMeHTbl .
4.
06JIOMOK .[loKyKyTeHLCKoli aHTponoMopliJHoli craTpTKll c ape3aHHbiM opHaMeHTOM .
5.
1136opoH<.[IeHHaH JionaTKa speMeHH KYJILTYPLI Hoa.
6.
KepaMH'!eCKHe o6JIOMKH paHHeH<eJie3Horo seKa, 6oJiee no3.[1Hei1 cjla3LI, qeM KYJILTypa Hoa.
7 . - Cocy.[l paHHeH<eJie3HOro BeKa, 6oJiee no3.[1Heiî !lJa3hi, 'leM HYJILTypa Hoa.
-

-

-

LES FOUILL::S DE SAUVEGARDE D' ANDRIEŞENI
RESUME

Les recherches archeologiques de sauvegarde, entreprises a l'automne 1 956 dans l'etablis�
sement du premier âge du fer, situe au milieu du village d'Andrieşeni (district de ] 1ssy), sur la
terrasse moyenne de la Jjia, ont parte sur une superficie de 100 m c , qui a ete fouillee.
L�s vestiges de trois stations y ont ete identifies, a savoir : une station app1rtenant a
la phase pre,cucutenienne du neolithique, une autre, du temps de la civilisation de Noa, datant
du debut du premier âge du· fer, et la troisieme appartenant a la premiere epoque du fer, mais
ulterieure a la civilisation de Noa. En me�e temps, on a decouvert des vestiges sporadiques
d'habitatiOQS datant du debut de l'epoque des migrations (Ilie et IVe siecles de notre ere) et de
l'epoque fe.odale (XVI1e-XVIIIe siecles).
Ce qui domine dans l'inventaire de la station appartenant a la civilisation de pre,Cucuteni,
c'est la ceramique, les ossements d'animaux et les outils en silex.
La ceramique de cette station est caracterisee par sa decoration exclusivement incisee,
celle incisee du type Boian,Giuleşti (voir les notes 1-6) faisant completement defaut. A l'occasion
des fouilles entreprises, on a egalement decouvert un fond de cabane de forme presque rectangulaire,
les parois etant legerement curvilignes, sa profondeur d'un metre, partiellement creusee. L'etabl's,
semer.t recemment signale a Andrieşeni constitue une nouvelle confirmation de l'ex:stence d'une
sous,phase pre,cucutenienne en Moldavie, ulterieure a celle caracterisee par la presence des
elemtnts Boian,Giuleşti. Outre la station d'Andrieşeni, a cette phase appartiennent encore les
stations de Izvoare 1 2 et Luka Vroublevetzhia, cette demiere situee sur le haut Dniester.
En ce qui concerne les vestiges de la station de Noa, du debut de l'âge du fer, il faut remar,
quer la grande quantite de cendres qui entre dans la composition de ce depât, de me:ne que la
predominance des ossements d'animaux dont la proportion est de 2/3 par rapport aux fragments
clramiques et aux autres vestiges. Ce qui caracterise l'inventaire de la station de cette epoque,
ce sont les tasses aux anses a boutons ou a encoches, confectionnees d'une pâte grise a taches
noirâtres, vernissee a l'interieur, ainsi que l'omoplate a encoches, outil dant l'emploi n'a pas
encore ete precise.
L1. plupart des vestiges d'habitation datent du premier âge du fer et proviennent de la periode
qui fait suite a la civilisation de Noa. Parmi les restes de cette station, c'est la poterie qui occupe
la place predominante, car elle represente les 2,'3 des objets decouverts. C'est de la me _ne epoque
que datent egllement deux fosses en forme�d'entonnoir, remplies d'une grande quantite de cendres,
de qudques fragments ceramiques et d'ossements d'animaux .
Dans la ceramique, on distingue : un type de couleur grise, a taches noirâtres et vernisse a
l'exterieur, materiei dont sant confectionnees les tasses aux anses a encoches et les vases en forme
de s1cs, propres a la civilisation de Noa, et un second type, nettement hallstattie", de couleur
noir et brun,rougeâtre a vernis metallique a l'exterieur et a cannelures. En ce qui concerne les
formes, particul;erement interessante est la presence de fragments de coupes a anse tres elevee
(voir notes 8-1 2). L1 presence des elements cerămiques appartenant a la tradition de Noa d'une
part, et l'absence de la ceramique a decoration en forme de s ou a torques, d'une autre, indi,
quent que la date de ce complexe se place avant la phase moyenne du premier âge du fer. Il est
dane anterieur au vne siecle avant notre ere.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1.
Portion du profil de la paroi N-NO de la tranche� L.
Fig. 2.
Portion du profil de la paroi S-SE de la tranchee L.
Fig. 3 .
Fragments ceramiques pre-cucuteniens.
Fig. 4.
Fragment d'une figurine anthropomorphe pre-cucutenienne, a decoration incisee.
Fig. 5.
Omoplate a encoches appartenant a la civilisation d� Noa.
Fig. 6.
Fragments ceramiques datant de la premiere epoque d� l'âg� du fer (la phase ulterieure de la
civilisation de Noa).
Fig. 7.
Vase datant de la premiere epoque du fer (la phase ulterieure de la civilisation de Noa).
-

-

-

-

-
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(r. Mihăileşti, reg. Bucureşti)
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ĂPĂTURILE

arheologice care s�au executat la Popeşti între 24 iulie şi 29 sep�
tembrie 1 956 au avut ca obiectiv principal explorarea fortificaţiei de pe
promontoriu! de la << Nucet >), iar ca obiectiv secundar cercetarea interio�
rului acestui promontoriu în sectorul W 1.
Scopul principal a fost urmărit prin continuarea lucrărilor din colţul de SE
al acropolei, în suprafeţele Psi şi X, unde s�a dezvelit complet dîmbul de arsură
compactă de la baza valului 2 şi unde s�a studiat stratigrafia acestei fortificaţii
pînă la pămîntul viu, prin adînciri de fîşii late de cîte 2 m, de�a lungul pereţilor de
V ai suprafeţelor respective (fig. 1 ). În plus, la 3 m spre V de suprafaţa Psi, s�a
practicat o nouă secţiune prin val, X 2, de 3 m lărgime, cu direcţia N-S, săpată
pînă la pămîntul viu, la adîncimea de 3,50 m. Pe de altă parte, suprafaţa X a fost
prelungită spre SE prin parcela X 3, pentru a se examina extremitatea de E a valului.
Îndeplinind aceste lucrări, am fost preocupaţi de două probleme : structura
valului şi data sa. În ceea ce priveşte prima problemă, s�au confirmat interpretările
noastre din anul precedent 3• În adevăr, dîmbul de arsură de la baza valului (fig. 2,
stratul c ), constituit din turte de lut amestecate cu argilă brută, a fost realizat în mod
intenţionat, peste un strat de pietriş de rîu (b) aşternut deasupra pămîntului
vegetal (a) , în scopul de a asigura o consolidare a terenului.
Construcţia valului a început cu ridicarea şi cu calcinarea voită a acestui
dîmb, peste care a fost îngrămădită, imediat, o masă de argilă galbenă extrasă din
şanţul săpat alături. Căldura dîmbului încă incandescent a influenţat argila de
deasupra (d ) , pe care a înroşit�o pe o grosime remarcabilă. Tot în scopul conso�
lidării şi al ocrotirii împotriva infiltraţiilor de umiditate, această argilă a fost bătută
cu maiul şi învîrstată cu pături subţiri de cenuşă fină (e ) . Deasupra argilei galbene
s�a aşternut un alt strat de pietriş (f) , peste care, în s fîrşit, a fost depus un
strat gros de marnă verzuie (g) .
Ceea ce azi se păstrează din vaJ este numai o parte a pantei sale interioare.
Culmea şi panta exterioară au fost complet distruse în decursul timpului, ca urmare
a eroziunilor care au lărgit considerabil şanţul adiacent. Această eroziune a atins
şi dîmbul de arsură, care nu mai este vizibil decît în zona săpăturilor noastre Psi
şi X. În săpătura X 2, doar la 3 m distanţă de Psi , nu s�au găsit decît slabe urme
din acest dîmb, iar mai spre V, în secţiunea V săpată în anul precedent 4, nu am
mai putut constata decît roşaţa produsă de dogoreala dîmbului în masa de argilă
de deasupra sa.

R.

* Colectivul ştiinţific care a condus săpăturile a
fost compus din :
Vulpe (responsabil), Ecaterina
Vulpe, Alexandrina Alexandrescu, Gloria Macovei,
Alex. Vulpe şi studenţii Virgil Sima, Getta-Nelli
Marinescu şi Alex. Boi:dan.

1 Materiale, III, 1957, p. 227.
2 Ibidem, p. 234 - 24 1 .
3 Ibidem, p . 235 - 240.
4 Ibidem, p. 240.
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In colţul de SE, unde am săpat suprafaţa X3 (fig. 1 ), valul de asemenea a fost
în mare parte distrus, dar sînt indicii că acolo făcea o cotitură de 90°, ca pentru
a proteja şi marginea de E a acropolei. Această constatare ne duce la ideea unei
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Nucet)), cu săpăturile din 1 956.

fortificaţii care să nu se fi limitat la simpla barare a aşezării spre S, ci s'o fi încon,
jurat din toate părţile. Dacă în partea << continentală >), spre S, unde, desigur, a
fost şi mai îngrijit construită, fortificaţia s'a putut conserva în proporţii aprecia,
bile, pe restul perimetrului, spre lunea inundabilă a Argeşului, unde eroziunile
au fost mult mai active, urmele ei au dispărut cu totul. Valul, desigur, a avut pe
culmea sa o palisadă, din care însă nu s'a constatat nicăieri nici o urmă, această
culme fiind peste tot distrusă.
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A doua problemă a fortificaţiei de la << Nucet >> situaţia sa cronologică a fost rezolvată, prin săpăturile din 1 956, în sensul datării în prima epocă a fierului.
Avînd în vedere că în vechiul strat vegetal (a) de la baza valului, peste care a fost
construit dîmbul de arsură, nu se găsesc decît cioburi din epoca bronzului apar�
ţinînd culturilor Glina III şi Tei, fără nici un element hallstattian, şi că deasupra
ultimului strat al valului, de marnă verzuie (g) , se află, dimpotrivă, un strat exclusiv
hallstattian (h) , în directă continuitate cu stratul din prima epocă a fierului din
restul staţiunii, trebuie să concludem că valul a fost construit la începutul aşezării
din această epocă, prin secolele VII-VI î.e.n. Totuşi, trebuie să fi fost folosit şi
de geţii din a doua epocă a fierului, pînă la părăsirea definitivă a staţiunii, în preajma
începutului erei noastre. Este ceea ce ne sugerează un al treilea rînd de pietriş
(fig. 2, i), care acoreră stratul hallstattian şi peste care s�a depus stratul din epoca
getică (j ) . Acest pietriş, menit să consolideze valul, n�ar fi avut rost dacă aceia
care l�au aşternut, după sfîrşitul aşezării hallstattiene, adică geţii din sec. III-I î.e.n.
n�ar fi avut intenţia să se folosească mai departe de fortificaţia rămasă de la prede�
cesorii lor. E posibil ca această reutilizare tîrzie a valului să fi comportat o ajustare
a taluzurilor ş2nţului, dar sărăturile noastre de pînă acum, care s�au limitat la
exr lorarea valului, nu ne prezintă nici o indicaţie în această privinţă şi nici nu avem
sreranţe prea ferme că o viitoae secţior.are a şanţului de alături, cu desăvîrşire
defor rr at de ercziuni, ne�ar rutea SţUilc mai mult.
Pentru a ol:: ţine date comrarative cu privire la problemele valului nostru.
unii din membrii colectivului de la Poreşti au procedat, în octombrie 1 956, la
o cercetare a staţiunii de la Bucovăţ lîngă Craiova 1 şi la o secţiune de�a curmezişul
fortificaţiei de acolo, caracterizată de asemenea printr�o substrucţie de turte de lut
arse 2• Materialul ceramic descoperit cu acel prilej este puţin, prea fragmentar şi
corodat, dar suficient pentru a dovedi că şi valul de la Bucovăţ trebuie să fie datat
în prima vîrstă a fierului. În aceeaşi regiune s�au mai constatat cîteva aşezări din
epoca fierului cu fortificaţii similare 3 , dar, din lipsă de săpături, nu s�ar putea
afirma nimic precis în privinţa datei cînd au fost construite.
Considerăm util să amintim ca o analogie pentru valul de la Poreşti forti�
ficaţia unei aşezări din Ucraina, de la est de Nipru. E vorba de cetăţuia Şarpovskoe
din raionul Putivli>k, regiunea Sumskaia, întărită cu un şanţ şi cu un val, bine păs�
trat, la baza căruia se află un dîmb de pămînt ars pînă la scorificare, ca şi la Popeşti,
dar neconţinînd turte de lut. Deasupra acestui dîmb, masa valului e constituită
din lut gall:: en alternînd pe alocuri cu mase de cenuşă. Valul, explorat de Irina
V. Fabritius 4 , a fost datat în secolul VI î.e.n. , pe baza unui bogat material ceramic
grec arhaic de import, găsit în structura sa şi la suprafaţă. Construcţia sa dovedeşte
cît de mult s�a întins spre răsărit, în prima epocă a fierului, modul de a întări baza
valurilor de apărare cu o masă de lut ars în prealabil. După cum am arătat în raportul
nostru precedent 5, acest fel de' întăritură reprezintă probabil o adaptare a siste�
mului valurilor vitrificate de piatră din Occidentul hallstattian 6 la condiţiile
specifice regiunilor de loess, unde piatra lipseşte.
Obiectivul secundar al campaniei de săpături de la Popeşti din 1 956, acela de
a cerceta interiorul promontoriului de la << Nucet >>, a fost urmărit prin continuarea
lucrărilor din suprafaţa W, începută în anul precedent 7 , şi prin trasarea unei tran�
-

1 Cf- SCIV, VI, 1 - 2, 1 95 5 , p. 2 4 7 . '
2 Cf. Gloria Macovei, Cercetările de la Bucovăţ,
in prezentul volum, p. 349 - 3 5 1 .

3 Ibidem, p . 35 1 - 35 2 .
' 1.

V . Fabritius, în

Apxeo;IOlÎ>iHi naMRmKi, voi.

II ş i

I V , Kiev. Material şi profil în Muzeul de istorie din
Ki V.
& Mat eri a l e , l l l, 1 9 5 7 , p. 2 3 7 .
6 J. Dechelette, Manuel, I I , 2, p. 704 - 7 1 3 .
7

MateTiale, III, p. 22 7 - 234.
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şee, W 1 , lată de 2 m şi lungă de 29 m, cu scopul de a prelungi stratigra:fia pere�
telui de V din Psi spre N pînă la suprafaţa W (:fig. 1).
Suprafaţa W a fost terminată la nivelul de 2 ,65 m. La acest nivel a fost des�
coperit un schelet închircit (:fig. 3), lipsit de inventar, cu capul în direcţia NV.
Sub schelet se aflau cioburi aparţinînd culturii Basarabi. Stratul getic de deasupra
sa era intact. Data scheletului este astfel de atribuit primei epoci a :fierului, în
preajma secolului VI î.e.n.
În ceea ce priveşte tranşeea W 1, a trebuit să renunţăm momentan la
scopul stratigra:fic cu care a fost trasată, deoarece la nivelul de 0,80-1 m, în plin
strat getic, s�a dat, în tot cuprinsul său, de resturile
compacte ale unei locuinţe importante, a cărei explorare
necesită o largă extindere a săpăturii. Nemaiavînd timp
pentru o asemenea explorare, am procedat la reastu�
parea tranşeei, urmînd ca lucrările să :fie reluate în
viitoarea campanie. Printre resturile locuinţei, con�
stînd din mase de chirpici ars şi din vetre, s�au cons,
tatat nu mai puţin de şase chiupuri in situ.
Materialul recoltat la Popeşti în săpăturile din
1 956 conţine numeroase fragmente ceramice din epoca
bronzului, aparţinînd culturilor Glina III (:fig. 4/ 1 ) şi
Tei (:fig. 5), descoperite la baza valului, cu deosebire în
secţiunea X 2. Între materialele reprezentînd cele două
culturi nu s,a putut determina o diferenţă stratigrafi.că.
În structura valului şi în stratul hallstattian (:fig. 2 , h)
de deasupra sa, precum şi în săpătura W, s,a găsit
multă ceramică din prima epocă a :fierului (:fig. 4/2-3
Fig. 3 . - Scheletul din prima epocă
fierului descoperit în săpătura W.
Şi :fig. 6 şi 7), În parte prezentînd elementele caracte,
ristice culturii Basarabi (:fig. 7). Ceramica epocii getice,
din toate cele patru categorii care o compun 1 , a fost constatată din abundenţă
deasupra valului, în săpătura X 2, şi în tranşeea W 1 (:fig. 8 şi 9). Ca totdeauna,
şi de data aceasta au apărut în număr mare fragmentele de cupe getke de tip delian
cu podoabe în relief (:fig. 9/ 1-3), printre care şi un fragment de tipar (:fig. 9/ 1),
cioburile de amfore greceşti, cu deosebire rhodiene, dintre care unele stampilate
(fig. 10/2), cioburile de amfore locale imitate, cu stampile anepigrafi.ce
(:fig. 10/3-4), fragmentele de vase elenistice :fine (:fig. 9/4-5), unel� cu pictură
(:fig. 9/4), fragmentele de dolia. Pe buza unei străchini de tehnică superioară, dar
cu aspect poros şi cu pereţii groşi, se vede un ornament spiral inds (:fig. 9/6). Un
ciob de amforă prezintă un graffito constînd din două litere de la începutul
alfabetului grec : A şi �. scrise de la dreapta la stînga (:fig. 1 0/ 1 ).
Cu excepţia unor fragmente de resort lung de bronz (sal taleone ) , care,
găsite în săpătura X 1, deasupra valului, în partea superioară a stratului h
(:fig. 2), împreună cu aplice rotunde minuscule, par să aparţină primei epoci a
:fierului, toate celelalte obiecte de metal descoţerite la Popeşti în 1 956 se referă
la a doua epocă a fierului. Menţionăm cu deosebire un cosor de fier (:fig. 1 1/ 1 ),
fragmente de cuţite de :fier (:fig. 1 1/2), un vîrf de săgeată de bronz cu trei tăi,
şuri şi cu peduncul de un tip caracteristic secolelor II-I î.e.n. (fig. 1 1/3 ) , două
fibule de bronz de tipuri Latene I I I (fig. 1 1/4), o garnitură în forma stilizată
a unui cap de taur (fig. 1 1/5), un pinten de fier (fig. 1 1/6), un piron mare de fier
a

1 Cf. SCIV, V I , 1 - 2 , 1 95 5 , p. 2 4 9 - 253 ; Materiale, III,

1 95·7 , p. 2 3 1 - 23 4 .
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Fig. 5 .
Ceramică din epoca bronzului aparţinînd
culturii Tei : 1 - 2 , ciob uri cu spirale şi triunghiuri haşu·
rate produse prin incizii punctate ; 3, toartă supra·
înălţată, cu proeminenţă şi cu ornamente produse
prin incizii punctate : a) exterior ; b) profil ; c} exte·
riorul văzut de sus.

Fig. 4.
Ceramică : 1 , epoca bronzului, cultura Glina III ;
2 , fragment de vas hallstattian cu toartă supraînălţată
.şi cu caneluri ; 3, fragmentul unui obiect hallstattian
de semnificaţie incertă.

-

-
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Fig. 6. - Vas din prima epocă a fie rului prezentînd ornamente
trase prin apăsare în mod fugitiv cu un beţigaş lat la capăt : a) pro
filul vasului ; b) deo;:orul în desfăşurare, reconstituit.

Fig. 7.
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Vas din prima epocă a fierului prezentînd decorul
imprimat caracteristic culturii Basarabi.

7

ŞANTI E R UL ARHEOLO GIC POPEŞTI

345

(fig. 1 1/7), fragmente de cuie
mici obişnuite, o cheie de fier
(fig. 1 1/8), o brăţară simplă de
fir de bronz, o verigă simplă de
fier etc. În campania din 1 956
n�am dat peste nici o monedă,
lucru explicabil dacă ţinem
seama de suprafeţele reduse în
care am avut de explorat stra�
tul getic din a doua epocă a
fierului.
Prezentul raport prelimi�
nar, referindu�se la săpături
destinate unor probleme par�
ţiale, nu comportă concluzii
generale despre istoria staţiunii
de la Popeşti. De altfel, consi�
deraţiile pe care le�am expus în
Fig. 8.
Vase getice din a doua epocă a fierului : 1, strachină lu
această privinţă cu prilejul cam� crată
cu mîna, neagră, lustruită ; 2 - 3, căni cenuşii lucrate la roată.
paniei noastre de săpături din
1954 1 rămîn mai departe valabile din punctul nostru de vedere. De data aceasta
ţinem doar să consemnăm analogia specială pe care o prezintă cultura getică de la
Popeşti, ca şi din alte staţiuni,
cu cultura contemporană a ţări�
lor trace din sudul Balcanilor. La
Koprinka lîngă Kazanlîk, explo�
rările exhaustive ale arheologilor
bulgari din ultimii ani au scos
la lumină urmele orasului
Seu�
'
t hopolis, un centru tra co�elenis�
tic din secolele IV-III î. e. n.
Deşi este vorba de o aşezare
de tip urban superior, reşedinţă
a unei căpetenii trace care ţinea
să se apropie de n ivelul de
viaţă al regilor macedoneni, des�
coperirile de acolo 2 evocă în
numeroase amănunte asezarea
'
de un aspect mult mai rustic
de la Popeşti. Aceleaşi vetre de
cult ornate, ca la Popeşti şi la
-

Fig. 9 . - Ceramică din a doua epocă a
fierului : 1 , tipar de lut cenuşiu pentru
fabricarea cupelor de tip delian cu decor în
relie f ; 2 - 3, fragmente de cu pe g< ti :e ce
nuşii de tip ddian ; 4, ciob de vas fin
elenistic ornat cu pictură roşie pe fond
roz ; 5 , tortiţă de ceaşcă elenistică de
import.

5
6
P.

P.

1 SCIV, VI, 1 - 2 , 1 95 5 ,

2

Dimitrov,

p. 2 5" 9 - 2 54 .

CeBmonoAb - rftPaKuilcKuu zopoiJ

611u3

c.

Konpuwca,

p. 1 99 - 246.
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Poiana 1, dar la Seuthopolis cu motive mai rafinate 2• Aceeaşi profuziune de
dolia, marcate pe buze cu aceleaşi semne de olar constînd din litere ale alfabe,
tului grecesc 3• Aceeaşi olărie
primitivă poroasă asociată cu
ceramtca cenusie de tehnică
superioară imitată după forme
greceşti 4• Desigur, centrul din
Tracia are ziduri de apărare de
piatră, ca şi temeliile caselor,
prezintă un plan hippodamic
caracteristic marilor orase ele,
nistice, are lucrări edilita �e, mo,
4 1.- o.ozt _J
numente de artă , pe cînd la
Fig. 10. - Ceramică din a doua epocă a fierului l , Ciob de am·
Popeşti nu constatăm decît
foră greacă prezentind un graffito cu literele greceşti A şi i3 scrise
construcţii din lemn şi chirpici.
pe dos ; 2, stampilă de amforă rhodiană cu numele [A]Lvou ; 3 - 4,
stampile anepigrafice de pe amfore de fabricaţie locală.
Dar numeroasele ţigle de tip gre,
cesc găsite în aşezarea getică de
pe Argeş, servind la acoperirea unora din locuinţe, seamănă cu acelea de peste Dunăre.
Deşi între cele două aşezări există şi o oarecare deosebire de epocă, deoarece
:

1

3
2

8

Fig. I l . -- Obiecte de metal din a doua epocă a fierului : l , Cosor de fier ; 2, cuţ itaş de fier ; 3 , vîrf de
săgeată de bronz cu trei tăişuri şi cu peduncul ; 4, fi bulă de bronz de la sfîrşitul secolului 1 î.e.n. ;
5, garnitură de bronz în formă de cap de taur (inversată) ; 6, pinten de fier ; 7, piron de fier ; 8, cheie de fier.

viaţa oraşului Seuthopolis încetează în sec. · III î.e;n., atunci cînd cetăţuia de la
Popeşti cel mult abia se înfiripa, comparaţia dintre ele poate servi totuşi ca un nou
1 SCIV, III, 1 95 2 , p. 1 94 şi fig. 3 ; VI, 1 - 2 , 1 95 5 ,
p. 245 ; cf. şi Studii şi referate privind istoria
Rominiei, Bucureşti, 1 954, 1, p. 3 3 4 şi fig. 5 - 6.
2 D. P. Dimitrov, op. cit., p . 208 şi fig. 1 0 - 1 3 .

3 SCIV, V I , 1 - 2 , 1 95 5 , p. 253 ; Materiale, III,
1957, p. 2 3 2 .
4 D. P. Dimitrov, op. cit . , p . 2 1 4 - 2 1 5 .
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mijloc de orientare în explicarea aspectului cuÎturii getice din cîmpia Dunării.
Această cultură reprezintă desigur eflorescenţa influenţelor greceşti pe terenul
unei tradiţii autohtone, dar transmiterea acestor influenţe nu s�a făcut numai
prin contactul direct cu negustorii cetăţilor pontice, ci şi pe calea vechilor relaţii
intertribale cu populaţiile trace din Peninsula Balcanică. Mai mult, ca şi în cazul
intervenţiei celtice, e foarte probabil ca această cale să fi. fost mult mai determinantă
în avîntul cultural al geto�dacilor. Pătrunderile greceşti directe în ţările carpato�
danubiene sînt vechi încă din sec. VI î.e.n., dar în cultura localnicilor n�au dat
roade decît începînd cu secolul III î.e.n. , adică tocmai atunci cînd la populaţiile
trace din sud începuse a se dezvolta modul de viaţă superior al lumii elenistice.
Asemenea reflecţii, greu de formulat cîtă vreme inventarul aşezărilor getice din
Dacia nu putea fi. comparat la sud de Dunăre decît cu obiecte de tipuri limitate
provenind din morminte şi din comori 1 , sînt posibile azi cînd harnica activitate
a cercetătorilor bulgari ne oferă materiale rezultate pentru prima oară din aşezări
din vremea respectivă 2 •
RADU VULPE

APXEOllOnfqECKHE PACKOIIKH B IIOIIEIIITH
KPATKOE CO.D;EP)I(AHME

OcHOBHOH QeJihlO pacKonoK 1 956 r. B IlonernTH (puc. 1 ) 6bmo uccnegosaHHe o6opoHHTeJih
Horo sana aKpononH B Hyqcre . IIowsepgHJIHCh nono>KeHIDI, BhiCKa3aHHbie aBTOpOM B npegbigy
ll.le111 OTqcre (cM. Materiale şi cercetări arheologice, III, 227) OTHOCHTeJihHO cnoco6a B03BegeHHH
JToro sana . Hag pacruTeJihHOH noqsoH: (puc. 2 a ) , cogep>KasrneH: qepenKH 6poH3osoro BeKa, 3aneran
CJIOH raJihKH (b) , Hag KOTOpbiM B03BeJIH HaCblllh H3 CblpQOB, CMernaHHbiX C He050>K>KeHHOH rJIHHOH
(c) . 3aTeM HaCbiiih nogseprnH geiiCTBHIO CHJihHoro orHH . Korga TaKHM o6pa30M nepemmeHHaH
HaCblllh 6hiJia eiQe pacKaJieHHOH, ee llOKpbiJIH MaCCOH >KeJITOH rJIHHbl (d), BbiKOllaHHOH H3 cocegHero
psa. MecraMH cMernaHHaH c 3onoH: (e) H yTpaM6osaHHaH >KenTaH rnHHa qacruqHo npHo6pena Kpac
HbiH OTTeHOK H3-3a COllpHKOCHOBeHHH C TellJIOM nepe>K>I<eHHOH OT CaMOrO OCHOBaHHH HaCblllH .
Hag >KeJITOH rJIHHOH paCCTHJiaeTCH BTOpOH CJIOH 11.1e6HH (/) H CJIOH 3eJieHOBaToro MepreJIH (g), Hag
KOTOpbiM 3aneracr enoH: ranhiiiTaTcKoro noceneHHH VII-VI BB . go H .J . (h) . Ilo3gHee H JTOT
CJIOH MeCTaMH llOKpbiJIH IQe6HeM (i), Hag KOTOpbiM OTJIO>I<HJIHCh OCTanm reTCKOrO UOCeJieHHH
III - I BB. go H .J .
Hapngy c pa6oTaMH n o o6cnegosaHHIO sana 6biJIH npoH3BegeHbi orpaHuqeHHbie pacKonKH
BHYTPH CTOHHKH . B npoQecce ux 6hiJI HaiigeH cKencr qenoBeKa B cKopqeHHOM nono>KeHHH (pHc. 3) ;
itpH HeM He 06Hapy>I<HJ10Ch HHBeHTapH . CygH ilO crpaTHrpaclmqecKOMY llOJIO>I<eHHlO CKeJieTa , OH
OTHOCHTCH K ranhrnTaTcKoii Jnoxe, npHMepHo K VI B . go H .J .
.lJp6biTbiH BO BpeMH paCKOUOK 1 9 56 1'. B IlonelliTH MaTepHaJI COCTOHT H3 MHOrOqHCJieHHbiX
cpparMeHTOB KepaMHKH 6pOH30BOro BeKa - KYJihTYP rnHHa III H TeH: (pHC. 4 / 1 H pHC. 5) , ranh
lliTaTCKOH KepaMHKH (pHC. 4/2-3 H 6 - 7) , reTCKOrO roHqapHoro npOH3BOgCTBa pa3HhlX KaTeropHif
(pHC. 8-9) , npHB03HOH 3JIJIHHHCTHqecKOH KepaMHKH (pHC. 9 /4-5 H pHC. 1 0/ 1 -2) , a TaK>I<e
pa3JIH'IHhiX MeTaJIJIHqecKHX H3geJIHH rcrcKoii 3noxH (puc. I l) .
B 3aKJIJOqeHHe aBTOp H3Jiaracr csoro TOqKy 3peHHH n o sonpocy o reTcKoii KYJILTypi>e B
IIonernTH, npegcraBJIHIOIQeii, cygn no HHBeHTapro, 6JIH3KYIO aHanorHIO c <t>paK0-3JIJIHHHCTHqecKHM
QeHTpoM B CesTonone Ha Ea.JIKaHCKOM rronyocrpose.
1 Cf. lucrarea noastră L'âge du fer dans !es regions
thraces de !a Peninsule Ba!kanique, Paris, 1 930,
p. 20 - 36.
2 Asupra relaţiilor speciale ale culturii getice cu
centrele trace din Balcani a atras atenţia mai întîi

I. Nestor cu prilejul raportului său despre săpăturile
de la Zimnicea, o aşezare în part!l contemporană
cu Popeşti : cf. S C IV , 1, 1, 1 950, p. 96 şi urm.
Cf., recent, D. Berciu, în Dacia, N.S., I , 1 957,
p. 138 - 139.
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Pnc. 1 . - TinaH IOro-socroqHoro yrna aKporroJIH (( HyqeT » H pacKorroK 1 956 r.
Pnc. 2. - 3arrap;HaH creHa pacKorra X H rrpo<flnnh sana.
Pnc. 3 . - CKeJieT paHHe}f{eJie3Horo BeKa, Hati:p;eHHhiH B pacKorre W .
Pnc. 4 . - KepaMHKa : 1, 6pOH30BOI"O Bei<a, KYJibTYPhl rnnHa I I I ; 2, <flparMeHT I"aJibliiTaTCKOI"O cocyp;a c
BhiCOKO IIO)J;HHTOH pyqKQH H KaHHeJIIOpaMn ; 3, o6JIOMOK raJibUITaTCKOI"O rrpep;MeTa He BIIOJIHe BbiHCHeHHOI"O
Ha3HaqeHHH.
Pnc. 5 . - KepaMHKa 6pOH3oaoro aeKa KYJihTYPhi Teii : 1-2, qepeiiKH c ToqeqHhl)l pe3Hhl)l opHa�\eHTOM
B BH)J;e CIIHpaJieH H 3aUITpHXOBaHHbiX TpeyrOJibHHKOB ; 3, BhiCOKO IIO)J;HHTaH pyqKa C BbiiiYKJIOCTbiO H Toqe'!HhlM
pe3HhiM cpHaMeHTOM : a, BHeUIHHH BH)J; ; b. rrpo4mJih; C, BHeUIHHH Il HA CBepxy.
PHc . 6 . - Cocyp; paHHe}f{eJie3Horo BeKa c opnaMeHTOM, 6erno HaHeceHHhiM pacUinpeHHoi1 na HOHIIaX
IIaJioqKoH : a, npo<flHJib COCyp;a ; b, BOCCTaHODJieHHblH pa3BepHyThlH opHaMeHT.
PHc. 7. - Cocyp; paHHe}f{eJie3Horo BeKa c oTrreqaTaHHhiM opHaMeHTOM, xapai<TepHhiM AJIH KYJihTYPhi Eacapa6H.
PHC. 8. - reTCKHe COCY)J;hl BTOpOH :mOXH }f{eJie3HOI"O BeKa : ) , cpa60TaHHaH BpyqHyiO JIOII(eHaH qepHaH
�mcKa ; 2-3, cpa6oTaHHhie Ha roHqapHOM Kpyre cepbie KPYH<KH.
PHc. 9 . - KepaMHKa BTopoii 3IIoxH }f{eJie3Horo seKa : 1 , rnHHHHaH cepaH <flopMa p;JIH H3I"OTOBJieHI1H qaUI
)J;eJIOCCKOI"O THIIa C peJibe<flHhiM OpHaMeHTOM ; 2-3, <flparMeHThl cepbiX reTCKHX qaUI p;eJIOCCKOI"O THIIa; 4, q :peiiOK
TOHKOI"O 3JIJIHHHCTHqecKOI"O COCyp;a, yKpaUieHHOI"O KpaCHOH pOCIIHChiO IIO p030BOMy <floHy; 5, pyqKa IIpHB03HOH
3JIJIHHHCTHqecKOH '!aUIKH.
PHc. 1 0. - KepaMHKa BTopoii 3IIOXH }f{eJie3Horo BeKa; 1 , qeperroK rpeqecKOH aM<flophi, rrpep;cTaBJIHIO!l?HH
C060H gr jjito, C HaiiHCaHHhiMH Hao6opOT rpeqecKHMH 6yKBaMH A H (3 ; 2, IrneHMO pO)J;OCCKOH aM<flOpbl C HM�HeM
[ Altvr,u ; 3-4, aH3IIHrpa:fmqecKHe KJieHMa C aM<flop, MeCTHOI"O IIpOH380)J;CTBa.
PHc. I l . - )Kene3Hhie rrpep;'l\eThi BTopoii 3IIOXH }f{eJie3Horo seKa : 1 , }f{eJie3HhiH cap;OBhiH HO}f{; 2, >KeJie3HhiH HO}f{HK; 3, TpexrpaHHhiH 6pOH308biH HaKOHeqHHK CTpeJibl C qepeHKO.VI ; 4, 6pOH30BaH <fln6yna HOHL(a ! BeKa
):{O H .3. ; 5, 6pOH30BOe yKpaUieHHe B BH)J;e CTHJIH30BaHHOH I"OJIOBbl 6hiKa ; 6, }f{eJie3HaH Ulii Opa ; 7, >KeJie3HblH
KOCThiJib ; 8, }f{eJie3HhiH I(JIIQq,
·

LE CHANTIER ARCHECLOGIQUE DE POPEŞTI
R ESUM E

Les fouilles executees a Popeşti pendant l'ete de 1 956 (fig. 1 ) ont eu pour principal cbj ;'!ctif
le rempart de l'acropole de « Nucet ». L�s interpretations que l'auteur a donnees de la construction
de cette fortification dans un rapport precedent (« Materiale şi Cercetări arheologice », III, 1 957,
p. 227 - 246) se sant trouvees confirmees. S '-!r le sol vegetal primitif (fig. 2, a) qui renfermait
Cles tessons de l'âge du bronze, les habitants du premier âge du fer avaient repandu du gravier (b ) ,
sur lequel ils amasserent des tourteaux en bousillage melanges de terre glaise brute, bâtissant
ainsi un remblai (c ) qu'ils soumirent ensuite a un feu puissant. L')rsque ce remblai ainsi calcine
etait encore incandescent, ils le recouvrirent d'une masse de terre glaise (d) extraite du fosse
adjacent. Cette terre glaise, battue et parsemee de faibles couches de cendres (e ) , se trouva
partiellement portee au rouge sous l'ir fluence de la chaleur degagee par le remblai calcine,
par-dessus lequel elle avait ete jetee. Le rempart forme par la terre glaise fut recouvert, par
places, d'une nouvelle couche de gravier (f) , sur laquelle de la marne verdâtre fut amassee (g).
C 'est au-dessus de ce dernier element du rempart que se forma une couche grisâtre, par amon
cellement de debris d'un etablissement hallstattien (h) . La couche hallstattienne fut recouverte
plus tard d 'un troisieme lit de gravier (i ) , ·au-desstis duquel se deposerent les restes de l'l:abitat
gete des I l ie - Jer siecles avant notre ere (j ).
Hormis les travaux exiges par l'exploration du rempart, quelques fouilles furent egale
ment effectuees a l'interieur de la station. C'est a cette occasion qu'on a decouvert un squelette
humain en position accroupie (fig. 3), depourvu d'inventaire, mais datable, d'apres sa situation
stratigraphique, de l'epoque hallstattienne (env. V Ie siecle avant notre ere).
L'inventaire resultant des fouilles de 1 956 a Popeşti comprend une abondante ceramique
de l'âge du bronze appartenant aux civilisations de Glina I I I et de Tei (fig. 4/1 et 5), de la eera·
mique du premier âge du fer (fig. 4/2-3 et fig. 6-7), les diverses categories de la poterie gete
du second âge du fer (fig. 8-9), de la ceramique hellenistique d'importation (fig. 9/4-5 et
fig. 10/ 1-2) et des objets en metal de l'epoque gete (fig. 1 1 ).
Le rapport se termine par les considerations de l'auteur au sujet de la civilisation gete
de Popeşti, laquelle, au point de vue de l'inventaire, presente des analogies etroites avec le centre
thraco-hellenistique de Seuthopolis dans les Balkans.
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EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Plan de la partie Sud-Ouest de l'acropole de « Nucet » avec les fouilles de 1 956.
Fig. 2. - La paroi Ouest de la fouille X r< preser. t mt une coupe a travers le nmpart.
Fig. 3. - Le squelette du premier âge du fer decouvert dans la fouille W.
Fig. 4. - Geramique : 1 . âge du bronze, civilisation de Glina III ; 2. tesson de vase hallstattien a ansc sure
levee et a rainures ; 3. fragment d'obj"t en terre cuite, de signification incertaine.
Fig. 5. - Ceramique de l'âge du bronze appartenant a la civilisation de Tci : 1 - 2. tessons a spirales et
a triangles hachures, produits au moyen d'incisions pointillees ; 3. anse surekvee, a proemincnce et a ornements
executes au moyen d'indsions pointille, s : a) exterieur ; b) profil ; c) < xtericur, vu d'�n haut.
Fig. 6. - Vase du premier âge du fer prescntant des motifs traces fugitivement a l'aide d'un ebauchoir
a tete large : a) profil ; b) decor deploye, reconstitue.
Fig. 7. - Vase du premier âge du fer, presentant le decor imprime caracteristique de la civilisation de
Basarabi.
Fig. 8. - Vases getes du second âge du fer : 1 . ecuelle noire lustree, travaillee a la main ; 2 - 3. brocs
grisâtres, travailles au tour.
Fig. 9. - Ceramique du second âge du fer : 1. moule grisâtre en terre cui te, servant a la fabrication des coup<>s
de type delien ; 2 - 3. tessons de coupes getcs grisâtrcs, du type delk n, a decor en rcli. f; 4. tesson de vase helle
nistique orne de pdnture rouge fonce sur fond rose ; 5. pE tite anse de gobelct hdlenistique d'importation.
Fig. 10. - Ceramique du second âge du fu : 1 . tesson d'a mphore grecque prescntant un gra{fito aux kttres
grecques A a � ecrites a rc;.bours ; 2. timbre d'amphore rhodienne au nom [A)tvou ; 3 - 4. timbres anepigraphiques,
imprimes sur des amphores de fabrication locale.
Fig. 1 1 . - Obj�ts en metal, du second âge du fer ; 1. serpe en fe r ; 2. pc tit couteau en fer ; 3. pointe de
tleche en bronze, a trois aretcs et a pedoncule ; 4. fi bule en bronze de la fin du Ier siecle av.n.e. ; 5. garniture en
bronze prestntant la forme stylisee d'une tete de taureau (inversee) ; 6. eperon en fc:r ; 7. gros clou en fer ;
8. ckf en fer.
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CERCETĂRILE DE LA BUCOVĂT
(r. şi reg. Craiova)

L

A CIRCA

7 km spre vest de oraşul Craiova şi la 5 km spre nord,vest de satul
Bucovăţ, pe partea dreaptă a şoselei ce duce la Plopşoru,Cetate, într'o
pădure, la aproximativ 400 m de şosea, la întretăierea a trei văi adînci şi
strîmte, pe un bot de deal numit << La Jidovii >>, s'au constatat mai de mult res,
turile unei aşezări apărate de un şanţ cu val conţinînd turte de lut 1• Această
aşezare constituie una dintre puţinele analogii care se cunosc pînă acum pentru
fortificaţia principală a staţiunii de la Popeşti, de pe Argeş, în Cîmpia ro mînă 2•
Ca atare, se impunea atenţiei colectivului arheologic al şantierului Popeşti, ca
un obiectiv ce trebuia cercetat mai de aproape. După o vizită prealabilă făcută
la Bucovăţ, la 27 septembrie 1 956, de responsabilul acestui şantier prof. Radu
Vulpe, mi s'a încredinţat misiunea de a cerceta valul de la Bucovăţ printr,un
sondaj şi de a face o anchetă în împrejurimi, pentru a verifica unele ştiri referi,
toare la fortificaţiile de acelaşi gen. La aceste cercetări, care au avut loc între
9 şi 14 octombrie 1 956, a participat şi Alexandru Vulpe.
Valul se află în partea de vest a aşezării de la Bucovăţ, ca un obstacol ce
taie botul de deal pe care se află aşezarea. În celelalte părţi, apărarea era asi,
gurată prin rîpe abrupte. Valul e lung de 1 20 m. Pe el se observă urmele sec,
ţiunilor făcute de C. S. Nicolăescu,Plopşor în 1 953 - cercetări ale căror
rezultate sînt inedite - , cît şi o serie de gropi făcute de căutătorii de comori.
Proporţiile valului sînt modeste, el prezentîndu,se ca un dîmb înalt de mai puţin de
1 m. Şanţul se află în afara aşezării şi este astupat complet, nefiind vizibil la su,
prafaţa terenului. Sondajul făcut de noi constă dintr'o secţiune perpendiculară pe
val, lungă de 2 1 m şi lată de 1 m, orientată ENE 1 050 -· VSV 4250 miimi obişnuite.
Secţiunea a fost săpată pînă la adîncimea de 0,60-1,30 m, adică pînă ce a ajuns
la un pămînt foarte tare de culoare castaniu închis, fără urme arheologice.
Această secţiune nu a tăiat decît foarte puţin din aşezare şi nu a surprins nimic
in situ din aşezarea propriu,zisă, După resturţle de cultură materială şi după carac,
terele pedologice ale solului, am putut distinge următoarea ordine stratigrafică :
Pămîntul viu este un lut castaniu închis de pădure : peste acesta urmează
un strat de pămînt castaniu roşcat, gros de 0;04-0,52 m, conţinînd bucăţele
mărunte de chirpici, fragmente ceramice hallstattiene şi rare urme de cărbuni,
elemente care nu constituie depuneri compacte in situ, fiind cu totul răvăşite
în strat. Oasele de animale lipsesc. Peste această depunere se suprapune humusul
actual, cu frunziş putrezit şi în care - la adîncimile de 0,05 m şi 0,08 m - am
găsit două fragmente ceramice cenuşii lucrate la roată (dintre care un fund
de vas) ; ambele sînt corodate şi nu prezintă nici un element tipologie precis.
1 O.
Berciu, Arheologia
Craiova, 1 939, p . 204.

preistoricd

a

Olteniei,

2 SCIV, VI, 1 - 2, 1 95 5 , p. 23 9 - 269.
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Î n regiunea valului, situaţia stratigrafică este următoarea : peste pămîntul
viu se < f.ă o depunere de culoare cenuşie, ce conţine foarte multă cenuşă
şi rare fragmente ceramice hallstattiene. La partea superioară, acest strat are o
pătură de cărbune de lemn, groasă de 0,04-0,06 m. Acest strat de pămînt cenuşiu
şi cărbune se prezintă uşor albiat atît cît ţin resturile unei construcţii de turte.
În secţiune, stratul depăşeşte în amîndouă părţile dărîmăturile de turte şi
vălătuci. Deasupra sa pînă la suprafaţa solului, pe o grosime medie de
0,56 m şi o lungime de 6 m, se află resturile valului de turte. La baza acestui
val se găsesc fragmente de vălătuci, mijlocul valului fiind format din turte aşezate
fără ordine, amestecate cu vălătuci, pămînt ars şi cărbune (fig. 1 ) . Turtele sînt
făcute din lut amestecat cu paie, fiind uscate la soare, nu arse, şi avînd diferite
forrr:e : ovale, dreptunghiulare, uneori prezentînd o gat: ră în mijloc. Pe unele se
observă urrr:e de lal:e de animale, între altele, de porc. Dimensiunile acestor turte
variază : diarr: etrul între 0, 18 şi 0,25 m ; lungimea între 0,25 şi 0,40 m ; înălţimea
între 0,25 şi 0 , 1 0 m. Ca şi la Poreşti, turtele prezintă o faţă netedă, îngrijit lucrată,
cu muchiile rotunjite. Turtele întregi, ca şi cele fragmentare, aruncate la întîm�
plare, fără o ordine anumită, au constituit probabil o umplutură între doi pereţi
de vălătuci, care din loc în loc erau întăriţi cu bîrne de lemn. Deasupra acestui
zid, făcut în acest mod, trebuie să se fi_ înălţat o palisadă. La adîncimea de 0,32 m
se observă urmele unui trunc hi culcat, carbonizat, cu diametru! de 0,40 m.
Turtele, ca şi vălătucii, sînt inegal arse. În mijlocul mesei de turte totul este
ars pînă la roşu violaceu, chiar cu urme de r ămînt vitrificat. Spre extremităţi,
arderea este din ce în ce mai slabă, atît turtele cît şi vălătucii avînd o culoare
cafenie.
La sud�vest de val se află şanţul prins în secţiunea noastră, dar care din motive
obiective n�a fmt săpat pînă la fund. Şar ţul, săpat o dată cu construirea valului
de turte, porneşte chiar din marginea valului şi taie stratul de pămînt viu. Important
este faptul că în această parte dinspre val a şanţului de apărare, depunerea cu
cenu� ă multă de sub valul de turte se termină chiar în marginea valului. Nu
ştim care este umplutura de r e fund a şanţului, deoarece - aşa cum am spus 
nu l�am sărat pînă la fund, însă prima umplutură care se poate observa este stratul
castaniu roşcat cu fragmente ceramice hallstattiene şi bucăţele de chirpici, care
se prelinge pe marginea valului de turte şi umple marginea şanţului de apărare.
Peste acesta este o altă umplutură, fără resturi arheologice.
Din cele arătate mai sus cu privire la rezultatele acestui prim sondaj , reiese
că depunerea de r ămînt castaniu�roşcat este ulterioară construirii valului şi
săr ării şanţului ; de asemenea, această depunere nu se prezintă deloc ca o depunere
arheologică in situ, ci ca o umplutură ulterioară, datorită fie unei locuiri apropiate,
fie ur.ei nivelări. O altă problemă care va mai trebui cercetată este aceea a
prez e nţei stratului de cenuşă multă, cu aspectul unei lentile albiate, de sub
valul de turte. _ Faptul că acest strat nu constituie o depunere pe toată lun�
gimea secţiunii noastre şi mai ales albierea pe care o face sub val, ne în,
deamnă să socotim şi această depunere ca o amenajare a locului, în vederea
ridicării valului.
Materialul ceramic găsit atît între vălătuci cît şi în stratul castaniu�roşcat
(atît cît a fost prins de secţiunea noastră) constă în mare parte din fragmente
ceramice atipice. Pasta acestor fragmente este amestecată cu nisip, conţinînd
grăunţe pînă la 0,001-0,002 m diametru. Arsă incomplet, a căpătat o culoare
roşie la suprafaţă şi vînătă în interior. Alteori este arsă reductor, încît are o
culoare cenuşie închisă. Unele fragmente provin de la vase mari bitronconice ;
www.cimec.ro
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tot de la astfel de vase provin si proeminentele late. Alte fragmente sînt decorate
cu brîuri alveolare (fig. 2 ).
Datarea acestei aşezări constituie o problemă destul de dificilă, deoarece
în afară de puţinele fragmente ceramice ce ne îndreaptă spre epoca Hallstatt,
nu vedem alte elemente de datare. Situatia de la Bucovăt este asemănătoare cu
aceea de la Popeşti. Valul de la Bucovăţ' prezintă dimen�iuni mult mai modeste
decît acela de la Popeşti, a fost însă construit în acelaşi mod. În orice caz şi
aici, ca şi la Popeşti, s�a urmărit ca la baza palisadei terenul să fie consolidat
printr�o construcţie, aplicîndu�se tehnica valurilor aşa�numite vitrificate din
Europa celtică 1 , cu deosebirea că la Bucovăţ, ca şi la Popeşti, s�au folosit
turte de lut în lipsă de piatră.
Valul de la Popeşti, datat de
profesorul Radu Vulpe sigur
în prima epocă a f i.f rului 2 ,
este singura analogie mai apro�
piată a situaţiei de la Bucovăţ.
Elementele de datare pe care
le avem (cîteva fragmente ce�
ramice) nu ne îngăduie, în faza
actuală a cercetărilor de la Bu�
covăţ, să atribuim aşezarea şi
fortificaţia ei epocii dacice.
La suc!.ul Dunării se cu�
noaste un sistem asemănător de
fortificaţie la aşezarea de lîngă
Cazin, săpată de W. Radimsky 3,
şi datată prin fibulele << a na�
vicella >> în Hallstattul tîrziu.
Pe teritoriul Olteniei acest tip
Fig. 2. - Fragmente ceramice de la Bucovăţ.
de cetate este destul de frec�
vent şi se întinde pe o arie destul de largă, găsindu�se la : Gemeni (Mehedinţi),
Dobridor (Galicea Mare), Gherceşti, Bîrca, Verbicioara 4, Şuşiţa, Brabova,
Valea Rea, lîngă Filiaşi 5, Malul Lupului şi Coţofenii din Dos 6• Ultimele două
aşezări au format obiectul unor cercetări de suprafaţă.
'

'

*

Staţiunea de la Malul Lupului se află la est de Bucovăţ, la circa 3 km
de şoseaua ce duce spre Lemnea, pe un bot de deal ce domină şoseaua de la
o înălţime de circa 50 m. Staţiunea este apărată în partea de vest de un val lung
de aproximativ 85 m.
După fragmentele de turte de lut şi fragmentele de vălătuci găsite la suprafaţă,
e probabil că valul a fost construit în acelaşi mod ca şi la Bucovăţ. Ceramica
întîlnită în staţiune este asemănătoare cu aceea de la Bucovăţ şi se leagă de ase�
menea de prima epocă a fierului. Cetăţuia de la Coţofenii din Dos, cercetată
pentru prima oară de C. Schuchardt 7 în 1 9 1 7, se află pe un pinten de deal,

1 J. Dechelette, Manuet d'archeo!ogie prehistorique,
II, Paris, 1 9 1 3 , p. 7 9 5 .
2 R. Vulpe, M ateriale, I I I , 1 9 5 7 , p. 24 1 .
8 W . Radimsky , Die Gradina Cungar bei Cazin,
WMBH, 1 8 96, p. 73 - 7 5 .
4 D . Berciu, SCIV, l , 1 950, p. 106 - 1 0 7 .

23
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6 Materialul eera mic de aici asemănător cu cel de la
Bucovăţ se află î n muzeul din Craiova.
6 C. Schuchardt, Die Schuh!enburg bei Coţofeni

und a ndere dakische B urgen, Schuhmacher Fests c hr ift,

Mainz, 1,930, p. 1 8 4 - 1 88.
7

Ibidem.
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situat pe terasa superioară a Jiului, la circa 3 km de comuna Coţofenii din Dos.
Ceea ce deosebeşte această aşezare de celelalte staţiuni cercetate de noi este faptul
că aici avem de,a face cu două valuri de apărare, construite pe aceleaşi principii
ca şi la Bucovăţ. La suprafaţa solului se pot distinge uşor fragmentele destul de
m ari de turte, cît şi fragmentele de vălătuci. Valurile, aşa cum relatează C. Schuch,
hardt, sînt arse parţial 1.
Ţinînd seamă de toate aceste fapte, pare probabil că aceste cetăţi de pămînt
întărite datează de la sfirsitul primei epoci a fierului.
În cazul în care s� va reveni cu cercetările la Bucovăţ, va trebui să se
facă un sondaj şi în aşezare şi în orice caz să se lămurească deplin rostul for,
tificaţiei.
1 '

GLORIA MACOVEI

HCCJIE.UOBAHH.H B EYKOB3UE
KPATKOE CO.UEP)J(AHHE

B 5 KM K ceBepo-3anaAy oT cena EyKOB3Q, Ha BeAyLQeM: B TIJmnwopy-qeTaTe wocceM:Hon
;::\Opore, B Jiecy y nepeKpecrKa Tpex rny6oKHX AOJIHH, Ha BbiCTyne XOJIMa Jla,)KHAOBH HaxOAHTCJI
noceneHue, yKpenneHHOe BaJIOM H pBOM paHHemene3Horo BeKa. Ba.r:r HaxOAHTCJI B 3anaAHOH qacru
noceneHHJI, 3aLQHI.QeHHoro c Tpex OCTaJibHhiX cropoH rny6oKHMH oBparaMH . Ha noceneHHH 6biJI
3aJIOmeH wyp<l> C QeJiblO onpeAeJieHHJI crpyKTypbi BaJia H BpeMeHH ero B03BeAeHHJI . BaJI COCTOHT
H3 rJIHH06HTHoro coopymeHHJI, CbipQOB H cyxoii coJIOMhi . BcJI nocrpoM:Ka 6bma nOABeprHyTa
o6mury. PacnoJIO>HeHHbiH K lOr0-3anaAy OT BaJia o6opOHHTeJihHbiH poB 6biJI BbiKOllaH OAHOBpe
MeHHO C B03BeAeHHeM BaJia.
Bce yKp enneHHe HMeeT aHanoruu c yKpenneHHeM B TionewTH H c ApyrHMH yKpenneHHJIMH
B 0JITemm, ' KaK-TO :
MaJiyn-Jiynynyu, KoQo<PenHM:-AHH-.Uoc, repqewTH , Epa6oBa, BaJIH-PH
CyWHQa, ranuqa-Mape .
OE'h.S:ICHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1 . - IOH<HhJH npoqmJJ& wypctJa o EyKOB3l.le.
PHc. 2 . - KepaMH'IeCKHe ctJparMeHTbl B EyKOB3l.le.

LES RECHERCHES DE BUCOVĂŢ
R E SUM E

A 5 km Nord-Ouest du village de Bucovăţ, sur la route qui mene a Plopşoru-Cetate,
a l'intersection de trois vallees profondes, sur un prornontoire dit « La Jidovii », il y a dans une

foret une station presentant un ' allurn et un fosse datant de la premiere periode de l'âge du fer.
Le vallum se trouve sur le cote oriental de l'enceinte ; la defense du reste est assuree par un
ravin abrupt. Un sondage a ete effectue dans le but de deterrniner la structure du vallurn et
l'epoque de sa construction. Le vallum consiste en une construction faite de bousillage et de
galettes de terre et de paille, sechees et non cuites. La construction a ete entierernent detruite
par le feu. Le fosse de defense se trouve au S �d-Ouest du vallurn et il a ete creuse lors de la
construction de ce dernier.
La fortification presente des analogies avec la fortification de Popeşti, ainsi qu'avec plu
sieurs fortifications d'Oltenie, telles que celles de Malul Lupului, Coţofenii din Dos, Gherceşti,
Brabova, Valea Rea, Şuşiţa, Galicea Mare.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 . - Profil Sud du sondage de Bucovăţ.
Fig. 2. - Fragments ceramiques de Bucovăţ.

1 C. Schuchhardt, Die Schulenburg bei Coţofeni und

andere dakische Burger, în Schuhmacher Festschri{t,
Mainz, 1 930, p. 184- 188.
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SĂPĂTURILE DE LA BÎRSEŞTI-VRANCEA
(r. Vrancea, reg. Galaţi)

ĂPĂTURILE

arheologice efectuate în toamna anului 1 955 în necropola
tumulară de la Bîrsesti�
' Vrancea au dat la iveală o serie de materiale
şi au îngăduit să se facă observaţii care îmbogăţesc informaţiile refe�
ritoare la dezvoltarea culturii primei epoci a fierului din perioada scitică în regiunea
de munte din sudul Moldovei. Importanţa acestor cercetări creşte prin faptul că
pentru prima dată elemente de cultură scitică, cunoscute pînă acum în Moldova
numai prin descoperiri întîmplătoare, la Bîrseşti apar în morminte, alături de
alte materiale care ne permit să precizăm în mod complet mediul cultural.
Cercetările au fost continuate în 1 956 între 25 august si
'î 15 septembrie, cu
fonduri puse la disţoziţie de Muzeul de istorie�Focşani. n afară de autorul
acestui raţort, au mai participat la săţături Gh. Constantinescu, director al
Muzeului de istorie�Focşani, H. Boss, profesor, N. Oprea şi, în ultima perioadă,
Radu Heitel, absolvent al Facultăţii de istorie din Bucureşti.
În 1 956 au fost săpate opt movile din partea sud�estică a cimitirului, toate
avînd o structură foarte asemănătoare. Fiecare movilă contine unul sau mai multe
morminte (maximum patru), fiind ridicată pentru pri �ul mormînt ; celelalte
morminte au fost introduse în movila deja existentă. Astfel, în movilele care
conţin un singur mormînt straturile n�au fost deranjate de nici o groapă, în timp
ce în movilele cu mai multe morminte pot fi urmărite gropile mormintelor care
urmează primei înmormîntări.
În fiecare movilă sînt clare următoarele operaţiuni : 1 ) Resturile rămase de
la incinerarea cadavrului au fost aşezate pe nivelul solului epocii, împreună cu
inventarul funerar. 2) Deasupra a fost adusă o cantitate de ţămînt care formează
o moviliţă. În cinci din cele opt movile săpate în 1 956 acest pămînt este de culoare
roşcată sau aproape roşie, fiind un pămînt feruginos, adus special din altă parte
pentru înmormîntări. La celelalte trei movile săpate, pămîntul adus pentru aco�
perirea mortului şi a inventarului este galben�cenuşiu şi a fost luat din imediata
apropiere a movilelor. 3) Peste moviliţă de pămînt a fost aşezat un strat de pietre
de rîu (fig. 1 /1). Un strat de pămînt negru acoperă numai în parte pietrele şi
pătrunde printre acestea ; el conţine foarte mult humus fiind format prin descom�
punerea vegetaţiei. Gropile mormintelor ulterioare au străbătut straturile amintite.
Cenuşa morţilor şi inventarul mormintelor au fost aşezate pe un nivel apropiat
de cel al solului epocii sau ceva mai sus.
Datorită pămîntului feruginos în care au zăcut, resturile oaselor calcinate
s�au descompus total în majoritatea cazurilor.
În cele opt movile săpate în 1 956 au fost identificate 1 3 m0rminte cu cenuşa
depusă pe sol, patru cu o situaţie neclară şi trei morminte de incineraţie cu cenuşa
depusă în urnă, dintr�o perioadă mai nouă, dar tot hallstattiană, reprezentate prin
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Fig. 1 .
Bîrseşti. 1, vedere din timpul lucrărilor (Movilele V şi VI) ;
2, complex de patru vase funerare (Movila X) ; 3 , urnă-mormînt
de incineraţie (Movila V III).
-
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trei urne de formă şi factură
deosebită de aceea a vase,
lor găsite în mormintele din
prima categorie (fig. 1 /3 ) . In,
ventarul mormintelor cu ce,
nuşa depusă pe sol cuprinde
în primul rînd ceramică (fig.
2 ş i 3). s,a putut preciza că
la nouă din cele 1 3 mor,
minte din această categorie,
şi anume spre sud de mort
(identificat fie prin resturi de
oase, fie numai prin armele
sau podoabele sale), se afla
un grup de patru vase dis,
puse astfel : o strachină mare,
în care se afl a alta mai mică,
apoi o cană şi un borcan,
unul dintre acestea fiind ase,
zat în strachina mică, iar ceÎă,
lalt în strachina mare alături
de strachina mică (fig. 1 /2).
Această situatie întîlnită atît
de des în ci�itirul hallstat,
tian de la Bîrseşti reprezintă
un element ritual deosebit
de interesant. N,ar fi exclus
ca şi la alte morminte să fi
existat aceeaşi situaţie, dar
datorită stării foarte proaste
de conservare a ceramicii ea
n,a putut fi observată.
În afară de ceramică,
nelipsită din nici un mormînt,
s,au mai găsit cîteva obi,
ecte : în movila VI, o fibulă
(fig .4 ), cîteva mărgele de sticlă
şi cîteva de scoică ; în mo,
vila VII, mormîntul 1 , un
topor de fier cu două braţe
(fig 5), iar în mormîntul 2,
un pumnal (fig. 6) şi un cuţit,
ambele de fier ; în movila
VIII, un cutit curb de fier.
În legătură cu ritul de
înmormîntare nu găsim ana,
logii perfecte între situaţia
întîlnită în cimitirul de la Bîr,
seşti şi aceea din alte cimitire
din aceeaşi perioadă. În Tran,
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silvania cunoaştem numeroase morminte << sci,
tice >). Ritul de înmormîntare nu constituie
însă o dovadă hotărîtoare pentru deter,
minarea caracterului lor etnic, aşa cum putea
crede arum trei decenii V. Pârvan, deoarece
atît inhumarea cît si
' incinerarea au fost con,
statate ulterior şi la populaţia locală din
perioada prescitică. Elemente rituale asemănă,
toare cimitirului de la Bîrseşti găsim în necro,
pola din sud,vestul Olteniei de la Balta Verde.
Dintre numeroasele morminte de la Balta
Verde a fost distinsă o categorie de << mor,
minte cu suprafaţă sau platformă de piatră care
acoperea întregul inventar al mormintelor.
Morţii erau depuşi fie pe un strat subţire de
pietre de rîu, fie direct pe sol >) 1•
Analogii destul de apropiate pentru ci,
mitirul de la Bîrseşti găsim în tumulii scitici
din Podolia 2, unde sînt cunoscute movile cu
înveliş de piatră, fiind folosite ambele rituri
funerare : incinerarea si
' inhumarea.
Printre formele de vase apar tipuri
caractensttce pentru epoca hallstattiană din
Moldova, precum şi din alte regiuni tracice
învecinate (fig. 2 ), dar şi tipuri mai puţin
frecvente (fig. 3) în aceste regiuni : este

:·

'
'

1

Fig. 2. - Bîrseşti. Vase de lut ars (Movila VII) .

Fig. 3.

-

Bîrseşti. Strachină şi fragment de
(Movila V II).

vas

1 D. Berciu şi Eugt:n Com ş a Săpături!e de la
Balta Verde şi Qogoşu 1 949 - 1 950, Materiale,
I l, 1 956, p. 230 şi urm. ; vezi. p . 3 90 - 3 9 1 .
,

cunoscută ceasca cu toartă arcuită mai
înaltă decît bu� a vasului. Această formă
evoluează de,a lungul întregii primei
epoci a fierului. Destul de frecvent apare
vasul în formă de clopot de mari di,
mensiuni, ornamentat cu brîu alveolar,
sau de dimensiuni mai mici, avînd pe
buza îngroşată în exterior adîncituri
oblice paralele. Deosebit de interesant
este ornamentul format dintr,un şir de
găuri sub buza vasului (fig. 3 /2). Acest
mod de ornamentare necunoscut pe
ceramica din prima epocă a fierului
din ţara noastră, este întîlnit pe vasele
din mormintele scitice din regiunea
Niprului mijlociu.
� Tâdeusz Sulimirski, Scytowie na Zachodniem Po
Jolu, Lwow, 1 936 (rez\lrnatul Î!l 1. germană, p. 103
şi urm.).
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În cimitirul de la Bîrseşti el n'a fost găsit decît pe fragmentul de vas din
fig. 3 /2. Vasul cel mai frecvent în mormintele de la Bîrseşti este strachina cu buza
lată răsfrîntă în afară (fig. 3 /1). Deşi găsită într'o stare de conservare foarte proastă,
se poate preciza că această formă apare în cel puţin douăzeci de exemplare
în cele unsprezece movile săpate în 1 95 5 şi 1 956. După dimensiuni, stră,
chinile se împart în două categorii : mari, cu diametru! măsurat in situ de
0,50-0,60 m, şi mijlocii, cu diametru! de 0,25-0,35 m. Forma aceasta este
destul de rară în prima epocă a fierului în Muntenia şi Moldova şi necunos,
cută în Transilvania.
În mormintele săpate în 1 956 nu s'a mai găsit nici un fragment de
vas lucrat la roată.
A doua categorie de obiecte descoperite în movilele săpate în 1 956 sînt
armele de fier şi anume : un pumnal (akinakes), un topor cu două braţe şi trei
cuţite. Pumnalul (fig. 6) s'a găsit într,un mor ..
mînt care mai cuprindea ca inventar un cuţit
şi grupul de patru vase funerare. Starea de
conservare a pumnalului este proastă, fiind
puternic mîncat de rugină. Pe lamă se pă,
strează o serie de fibre roşiatice, reprezentînd
resturi de la teacă. Ccrpul mînerului este for,
mat din două bare alăturate. Terminatia
' lui,
deşi rău păstrată, pare să fi fost în formă
de antene. Placa mînerului are obişnuita formă
- - 0,052 de inimă. Lungimea totală păstrată este de
Fig. 4. - Bîrseşti. Arcul de brm.z al unei
fibule (Movila VI).
0,297, iar lungimea lamei de O, 1 78 m. Pe teri,
toriul ţării noastre au fost descoperite pînă
acum mai multe pumnale scitice. Marea majoritate au la capătul mînerului o
bară transversală, caracteristică, ce le situează în seria pumnalelor scitice din
regiunile carpato ..dunărene din sec. V-I I I î.e.n. Mult mai rare sînt în regiunile
noastre pumnalele scitice cu mînerul terminat în antene.
Pumnalele sc;itice asemănătoare celor de la Bîrseşti 1 sînt cunoscute în sudul
Uniunii Sovietice. Un exemplar fragmentar, care păstrează terminaţia cu antene
· şi garda cordiformă, găsit în regiunea Niprului, este datat în sec. VI-V î.e.n. 2•
P. D. l iberov, întocmind un tabel cronologic al descoperirilor scitice, plasează
tipul pumnalului cu antene în sec. VI-V. Ţinînd seama de cele de mai sus,
considerăm că şi pumnalele de la Bîrseşti datează din sec. VI-V î.e.n.
O altă armă de fier descoperită în mormîntul 1 din movila VII este un topor
dublu, cu cele două tăişuri paralele (fig. 5). Lucrat din fier masiv, n,a fost decît
în parte atacat de oxidare. Lung de 0, 1 56 m, este uşor curbat, amintind forma
de tîrnăcop. Urmărind problema acestor topoare, destul de frecvente în medii
hallstattiene tîrzii şi Latene timpurii, V. F ârvan combate părerea lui Geza Nagy
după care acestea ar avea o origine scitică şi admite cu prudenţă că topoarele
duble de fier << pot fi eventual << scythice >> ca întrebuinţare >> 3• Cuţitele de fier
găsite în mormintele de la Bîrseşti nu prezintă nimic caracteristic.
Printre obiectele de bronz descoperite în 1 956 menţionăm arcul unei fibule
executat din două fire de bronz puternic torsionate şi ciocănite la capete (fig. 4).
-

-

*

Primul descoperit întîmplător.
G. Borofca, Kunstgetverbe der
pl. 10/A.
1

2

Skyten

p. 94 ,

3 V. Pârvan, Qetica, O protoistorie
reşti, 1 926, p. 365,
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Necropola de la Bîrseşti constituie un complex unitar, cu excepţia celor
trei morminte de incineraţie, cu cenuşa în urnă, care datează dintr'o perioadă
mai nouă. Unitatea se reflectă atît în construirea movilelor, cît si în inven,
tar. Această situaţie este foarte importantă, deoarece reprezintă in timp un
anumit moment al unei evoluţii, iar în spaţiu un aspect cultural nou.
Considerăm că pentru datare cele mai utile
obiecte sînt : pumnalul cuantene şi aplica cruci,
formă descoperite mai înainte. Pumnalul se pla,
sează în secolele VI-V iar aplica pledează pentru
secolul VI. Ţinînd seama de faptul că sciţii sau in,
fluenţa scitică pătrunde în Dacia către sfîrşitul
secolului VI, sîntem de părere că cimitirul de la
Bîrseşti datează de la sfîrşitul sec. VI şi cel mai
tîrziu de la începutul sec. V, materialele scitice
găsite în morminte fiind în felul acesta dintre cele
mai vechi din această regiune.
Cărei populaţii îi putem atribui mormintele
de la Bîrsesti ? Ritul de înmormîntare si inventarul
mormintel� r pot da răspuns l a această întrebare.
Depunerea cenuşei mortului pe sol şi ridicarea
unei moviliţe din pămînt şi piatră deasupra con,
stituie un rit funerar cunoscut în lumea tracică.
Toporul de fier cu două braţe, fragmentele de
fibulă şi în special ceramica descrisă aparţin de
asemenea populaţiei trace. Strachina cu buza
lată răsfrîntă în afară, formă rară în prima e,
pocă a fierului, dar care la Bîrseşti apare în cel
1
puţin douăzeci de exemplare (numai în unspre,
L
zece movile săpate), dă nota specifică aspectului
Fig. 6.
Bîr·
Fig. 5 .
Bîrseşti.
seşti. Pumnal
Topor de fier cu
hallstattian de la Bîrseşti şi defineşte un nou grup
de fier (Mo·
două braţe (Mo·
cultural în regiunea de munte din sudul Moldo,
vila V II).
vila VII).
vei la sfîrşitul secolului VI şi începutul secolului
V î. e. n. Este probabil că această limitare se explică prin lipsa noastră de infor,
maţii. În prezent nu cunoaştem în Moldova alt complex datînd din vremea
cimitirului de la Bîrsesti.
Strachini asemăn �toare celor din mormintele de la Bîrseşti sînt cunoscute
în regiunea Niprului mijlociu în perioada prescitică (cultura Bielogrudovka) şi
în perioada scitică. De asemenea, forma a mai fost întîlnită în mormintele scitice
din Podolia de vest.
Descoperirile scitice erau, pînă nu ae mult, foarte rare în Moldova, acest
fapt ieşind şi mai mult în evidenţă prin numeroasele descoperiri scitice din Tran,
silvania. În ultimul timp, însă, materialele de acest fel încep să se înmulţească
şi în Moldova 1 • Din nefericire, însă, cele mai multe provin din descoperiri întîm,
plătoare. Săpăturile de la Bîrseşti arată că materialele scitice descoperite acolo
au fost folosite de o populaţie tracă. Aceste materiale pătrund o dată cu cele
greceşti. Mărgelele de sticlă colorată, vasul lucrat la roată 2 şi însăşi aplica << scitică >>
sînt produse greceşti, venind foarte probabil de la Olbia.
-

1 Anton Niţu, Despre unele urme scitice in Mol
dova, Materiale, 1, 1 95 3 , p. 3 - 1 1 .

-

:l Sebastian Morintz, Săpilwri! e de la Bîrseşti, în
Materiale, III, 1957, p. 2 1 9.
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Influenţa pe care culturile scitică şi grecească au avut,o asupra dezvoltării
culturii populaţiei băstinaşe din Moldova este o problemă a cărei rezolvare cere
încă cercetări. Se pare însă de pe acum că aceste influenţe n'au modificat în mod
esenţial cultura locală.
SEBASTIAN MORINTZ

PACKOilKH B BbiPCEIIITH-BPAHqE
KPATKOE CO.UEP)I(AHI1E

B 1 956 r. 6biJIH npo�om«eHbi HaqaTbie B 1955 r. pacKonKH KypraHHoro HeKponomr B Ebip
ceiiiTH . Bhlno BCKpbiTO aoceML KypraHoB . CTpaTHrpa<l>OIH HX oqeHL cxo�Ha . Kam�biH KypraH
CO�ep>KHT O�HO HJIH HeCKOJihKO norpeoeHHH C TpynoCO>K>KeHHeM ; KypraH B03BO�HJIH �JIH nepBOrO
3axopOHeHHH, llOCJie�yiO�He BnyCKaJIHCh B yme cyLQeCTBYIO�HH KypraH . IlepBbiH Tpyn KJiaJIH Ha
yponHe rpyHTa 3noxH BMecre c norpe6anLHhlM HHBeHTapeM . H 1� HHM HacbmanH 3eMJIHHOH xo.TIMHK ;
B 60JILIII;!H qaCTH KypraHOB 3eMJIH KpacHOBaToro QBeTa . Ha� HHM paCCTHJiaJIH CJIOH peqHblX
raneK . Ilocne�yiO�He norpe5eHHH BllYCKaJIHCh B KypraH . 0HH OTHOCHTCH K TOMY >Ke nepHo.r:zy,
KUK 06 3TOM CBH�eTeJILCTBYeT o6pH� 3axopoHeHHH .
Bonee ll03�HHM, HO Tai<>Ke OTHOCHI.Ql:IMCH K paHHe>KeJie3HOMY BeKy nepHO�OM, �aTHpyiOTCH
TpH norpe6eHHH C TpynoCO>I<>KeHHeM .
IfHBeHTapb norpe6eHHH C TpynOCO>K>KeHHeM, B nepByiO oqepe�h, COCTOHT H3 rnHHHHOH
nocy�hi . B HecKOJILKHX cnyqaHx B IO>KHOH qacrH norpe6eHHH HIDW�HnacL rpynna H3 qeTbipex
cocy�oB . qaCTL cocy�oB, Hali:�eHHbiX B norpe6eHHHX B BbipceiiiTH, xapaKTepHa �nH KynLTYPbi
paHHemene3Horo BeKa B PHP, �pyrHe THnHqHbi �JIH KYJILTYP KHeB�HHbi 1:1 3 1na�Holi: Ilo�onHH .

HeCI<OJihl<O npe�MeTOB : <l>H6yna, CTei<JIHHHble 6yCHHbl l:l pai<OBl:IHa, >KeJie3HbiH �BYCTOpOHHHH
Tonop , mene3HbiH I<HH>Kan (akinakes) 1:1 HeCI<OJihi<O mene3HbiX Homeli: .
H3yqeHHe norpe6anLHoro o6pH�a 1:1 MaTepHanoB 1:13 3axopoHeHHH B EbipceiiiTH noKa3biBaeT ,

HapH.r:zy c acrpeqaiOII\HMHCH ao acex norpe6eHHHX KepaMHqeci<HMH H3�enHHMH 6biJIO Hali:�eHo

qTO HeKOTOpbie 3JieMeHTbl llpHCY�H <l>paKHHCKOH KYJILType, HO B TO >Ke BpeMH OTJil:lqaiOTCH l:l
qepTaMH, xapaKTepHbiMH �H I<ynLTYPbi HaceneHHH Cpe�Hero IlpH�Hen�OBLH H 3ana�:mli: Ilo�onHH .

VI

KypraHHbie norpe6eHHH c TpynononomeHHeM B BbipceiiiTH �aTHpyroTcH BTopoli: nonoBHHOH
Bei<a 1:1, B03MO>KHO, HaqanoM V B . �o H . 3 .

OE'MICHEHI1E PI1CYHKOB

PHc. 1 . - DblpcewTH. 1, BH.Il no npeMH pa6oT (J<YpraHbl V H VI) ; 2, HOMnJleHC H3 tieTblpex norpe63JILHbiX cocy]loB (HypraH X). 3, ypHa-norpe6eHHe c TpynocommeHIIeM (HypraH VIII).
PHc. 2. - Cocy,ll H3 o6ommeHHoi1 rJJHHbi (HypraH VII).
PHc. 3 . - DblpcewTH. MHcHa H o6JloMoH cocy,lla (HypraH VII).
PHc. 4 . - DblpcewTH. EpoHaonaH ,llyra cjm6yJJbl (HypraH VI) .
PHc. 5 . - )l(eJJe3HbiH ,llBycropoHHHH Tonop (HypraH VII).
PHc. 6. - DblpcewTH. )l(eJle3HbiH J<HHH<3Jl (KypraH \'Il).

LES FOUILLES DE B ÎRSEŞTINRANCEA
R ESUM E

Les fouilles entamees en 1 955 dans la necropole tumulaire de Bîrseşti, ont continue en 1 956.
Elles ont porte sur huit tumulus. La stratigraphie de ces derniers est fort semblable. Chaque
tertre contient une ou plusieurs tombes a incineration et a ete eleve pour la premiere tombe,
les autres etant amenagees ensuite dans le tertre existant. Le premier mort etait depose au niveau
du sol de l'epoque, avec tout le mobilier funeraire. Un tumulus de terre, generalement de couleur
ţougeâtre, etait eleve, par,dessus, une epaisse couche de pierres roulees recouvrait cette masse de
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terre. D'autres tombes etaient creusees ulterieurement dans le tertre en question. Elles se rattachent
a la meme periode, ainsi qu'il ressort du rite funeraire.
Trois tombes a incineration datent d'une periode plus recente, qui cependant appartient
aussi au premier âge du fer.
Le mobilier des tombes a incineration consiste en premier lieu en ceramique. On a pu
remarquer plusieurs fois que, a la partie Sud de la tombe, il y avait un groupe de quatre vases.
Une partie de ceux qui ont ete trouves dans les tombes de Bîrseşti sant caracteristiques du pre·
mier âge du fer, propre au territoire roumain, alors que d'autres sant particuliers aux civilisations
de la region de Kiev et de la Podolie occidentale. Hormis la ceramique qui n'est absente d'aucune
tombe, on a encore trouve d'autres objets, tels une fi.bule, des perles en verre ou en coquillages,
une hache en fer a deux tranchants, un poignard en fer (akinakes) et quelques couteaux du
meme metal.
L'etude du rite funeraire et des objets trouves dans les tombes de Bîrseşti denote qu'une
serie d'elements sant propres a la civilisation thrace, mais presentent en meme temps des
elements caracteristiques de la civilisation de la population de la region du
Dnieper moyen et
.
de la Podolie occidentale.
Les tombes a inhumation des tertres de Bîrseşti datent de la seconde moitie du VI• siecle
et, eventuellement, du debut du V• siecle avant notre ere.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1.
B îrseşti. 1. Vue prise au cours des fouilles (tumulus V et VI). 2. Complexe de quatre vases
funeraires (tumulus X). 3. Vrne-tombe it incineration (tumulus VIII).
Fig. 2.
B îrseşti. Vases en terre cuite (tumulus V II).
Fig. 3.
B îrseşti. Ecuelle et fragment de vase (tumulus VII).
Fig. 4.
B irseşti. Arc de fibule en bronze (tumulus VI).
Fig. 5.
B îrseşti, Hache en fer it deux tranchants (tumulus VII).
Fig. 6.
B îrseşti. Poignard en fer (tumulus VII).
-

-

-
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CIMITIR DIN PRIMA EPOCĂ A FIERULUI LA FERIGELE
(r. Horezu, reg. Piteşti)

N
I

SATUL Ferigele din comuna Costeşti, lîngă cimitirul satului, la circa 1000 m S
de clădirea Sfatului popular al comunei Costeşti, s'a descoperit, cu prilejul
unor săpături, făcute în vara anului 1 955 de săteanul Procopie Iliescu pentru
a scoate piatră din propria sa curte, pe lîngă bolovani de piatră, o spadă scurtă
şi trei vîrfuri de suliţe, toate de fier. De această descoperire a luat cunoştinţă
prof. A. Sacerdoţeanu, care a strîns obiectele şi - împreună cu un topor
bipen de fier, găsit într'o altă curte la circa 60 m spre S de această descoperire
(fig. 6/9), şi cu mai multe fragmente ceramice adunate de la faţa locului - le,a
dăruit Muzeului national de antichităti. Tot cu această ocazie, d,sa a semnalat
descoperirea, în curtea morii satului c;steşti, la 50 m în spatele Sfatului popular,
a unor fragmente de vas,urnă, ce pare a fi conţinut oase calcinate ; urna are două
proeminenţe şi două torţi aplicate vertical pe pîntece (fig. 2/ 1 ).
În septembrie 1 956, am fost delegat de către Institutul de arheologie să fac
o cercetare la faţa locului. Din spusele localnicilor, am aflat de existenţa unor desco,
periri similare, făcute în ultimii 20 de ani şi în alte puncte ale satului Ferigele 1•
Am executat, în curtea săteanului Procopie Iliescu, două sondaje constînd din
două şanţuri paralele, A şi B, şi cu acest prilej am descoperit trei complexe în formă
de platforme formate din bolovani de rîu (fig. 1 , punctele A, B,B', C), sub care se
află numeroase vase - cea mai mare parte sfărîmate sub presiunea pietrelor -,
obiecte de metal şi într,un singur caz, în punctul B, oase calcinate.
În şanţul B am mai descoperit cîteva oase calcinate puse direct pe sol, fără
nici un obiect alături şi acoperite de o mică grămadă de bolovani (punctul D).
În acelaşi şanţ am descoperit şi o urnă izolată, plină cu oase calcinate, acoperită
cu un bolovan (punctul E, fig. 2/2 ). În ea se aflau o ceşcuţă cu toarta supraînălţată
şi un cuţit de fier (fig. 6/5 ). Alături s'au găsit fragmentele unei străchini în formă de
căzănel (fig. 4/ 1 ).
Toate aceste cercetări ne duc la concluzia că a existat aici un cimitir de inci,
neraţie din prima epocă a fierului, aşezat de,a lungul terasei din dreapta rîului
Costeşti. Întinderea cimitirului pare a fi mare (circa 1-1,5 km lungime şi cam
300 m lăţime).
Complexele de bolovani (fig. 1 , A, B,B' şi C) reprezintă fără îndoială carac,
teristicul înveliş de pietre din tumulii hallstattieni. În cazul de faţă, aceştia erau
complet teşiţi, deoarece în secţiunile practicate nu se observă curbura specifică tumu,
lilor. De remarcat că platformele de bolovani se găsesc la cel mult 20 cm adîncime
de la suprafaţa actuală a solului.
1 Un fragment de urnă funerară in formă de clopot,
ornamentat cu briulete crestate, a fost descoperit
la circ:a 250 m E pe Sfatul Popular al comunei Costeşti.

Prof. D. Berciu c a re a publicat această piesă (Revista
Arhivelor, V, 1 , 1 942, p. 2 1 9), o datează la sfîrşitul
perioadei hallstattiene.
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Complexul 1 (punctul A) era în cea mai mare parte dezvelit şi scobit de
proprietarul locului. Aci s�au găsit spada scurtă de fier (fig. 5 şi fig. 6/8), cele trei
vîrfuri de suliţe (fig. 6/1-3), o brăţară de bronz de care atîrna o altă brăţară de
bronz şi trei verigi de fier (fig. 6/4), un cuţit de fier (fig. 6/6), o serie de vase ceramice
(fig. 2/3-6 ; fig. 3/2,7 şi fig. 4/2 ), precum şi fragmente de alte vase similare. Nu s�au
găsit nici un fel de oase. Complexul 2 (punctele B şi B'), săpat de noi în întregime,
se compune din două platforme de pietre, alăturate, reprezentînd probabil învelişul
a două morminte, deşi numai în punctul B s�au descoperit oase calcinate. În
complexul 2 , în punctul B, s�au descoperit un topor bipen de fier, un fragment de
zăbală de fier (fig. 6/7), cîteva vase aproape întregi (fig. 3/1,3�4, 6), precum şi
numeroase fragmente din vase ce nu s�au putut reconstitui, dar cele mai multe
amintind forme similare cu ale vaselor întregi. În punctul B' s�au descoperit
numai fragmente ceramice de forme similare cu acelea din punctul B. Complexul
3 (punctul C) nu a fost săpat, fiind rezervat pentru campania viitoare.
Inventarul ceramic este abundent si variat. Toate vasele sînt lucrate cu mîna.
Pasta este aproape de acelasi fel, continî�d nisip, pietricele, precum si multă mică,
element caracteristic lutului din regi{ine. La vasele mici, arderea est� mai îngrijită
decît la cele mari. Vasele sînt acoperite în marea lor majoritate cu un slip fin, bine
lustruit, prezentînd după felul arderii diferite culori (cafeniu, brun�gălbui, roşu şi
negru). În unele cazuri, slipul a fost corodat prin umiditatea solului. Tot din această
cauză, materialul este foarte sfărîmicios în momentul scoaterii din pămînt, recă�
pătîndu�şi însă rezistenţa după ce se usucă.
Tipurile de vase cele mai frecvente sînt străchinile cu marginea arcuită spre
· interior (fig. 2/6 şi 3/1) şi ceştile cu toarta supraînălţată (fig. 2/5 şi 3/2). Ele repre�
zintă o formă comună în ultima fază a primei epoci a fi.erului, atît la noi cît şi în
ţările vecine. Exemplarele de la Ferigele îşi găsesc apropiate analogii ca formă la
Balta Verde şi Gogoşu \ Tg. Mureş 2 şi Stoicani. La Ferigele aceste forme se
întîlnesc întotdeauna împreună, spre deosebire de Stoicani, unde o atare asociaţie
nu a putut fi. constatată decît într�un singur caz 3 •
Ceaşca mare, cu pîntece şi cu toarta lată supraînălţată (fig. 2/4), pare a repre�
zenta o formă mai evoluată decît vasul analog găsit într�un mormînt de incineraţie
de la Gura Padinei, în Oltenia, şi datat în sec. VI�V î.e.n. 4•
O formă mai des reprezentată la Ferigele - pînă acum prin trei exemplare 
este strachina cu marginea larg răsfrîntă. Unul din cele trei exemplare a fost folosit
drept urnă (fig. 2/2). Celelalte două sînt împodobite îngrijit, la fel, cu caneluri
dispuse oblic, orizontal sau vertical, pe suprafaţa interioară a vasului (fig. 3/3).
Strachina cu buza răsfrîntă în afară se întîlneşte în repetate rînduri în cimitirul
tumular de la Bîrseşti, din sudul Moldovei, datat în sec. VI- V î.e.n. 5, apoi
în cercul culturii scitice din Podolia 6•
Interesantă este strachina în formă de căzănel (fig. 4/1 ) găsită alături de urna
din punctul E. Ea reprezintă o replică lucrată cu mîna după tipuri metalice sa.u
lucrate la roată. Două exemplare similare lucrate la roată provin tot din Oltenia, de
la Grojdibod, din descoperiri întîmplătoare 7• Alte exemplare, de asemenea lucrate
la roată, s�au descoperit la Toros în Bulgaria, într�un turnul cu mormînt de
·

1

D. Berciu şi E. Comşa, Materiale, II, 195 6 , p. 4 1 6,

Dolg-Cluj, VI, 1 9 1 5 , p. 257, 259 şi 264.
M . Petrcscu-Dîmboviţa, Materiale, I, 1 95 3 , p. 1 8 8 ,
fig. 1 0 / 4 b ; p. 1 9 1 , fi g . 1 0/ 1 a, I e şi p . 1 95 .
4 D. Berciu, Colecţia de antichităţi C. Georgescu·
Corabia, 1 93 7 , p. 27, 36, 7 1 şi urm .
45 1 , fig. 1 7 8/2.
2

3

" S. Morintz, Materiale, III, 1 9 5 7 , p. 2 1 9 şi în
Dacia, N.S, I, 1 93 7 , p. 1 1 7.
6 T. Sulimirski, Scitowie
na zachodniem Podolu,
1 9 36 pl. 1 4/2.
7 D. Berciu, Colecţia de antichităţi C. Georgescu
Corabia, 1 9 3 7 , p. 37, fig. 16, 1 8 .
,
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înhumatie
' din sec. IV î.e.n. 1 • Un altul, lucrat tot la roată, dar mai apropiat de vasul
nostru ca formă, a fost descoperit în grupa de tumuli de la Teteven, în nordul
Bulgariei, datată în sec. IV î.e.n. 2• Această serie de vase imită un prototip metalic,
atestat pe deplin prin bazinul de bronz de la Duvanli 3, a cărui dată poate fi fixată

3

Fig. 2 . - Ceramică ;

1

=

1/3 ;

2

=

1/3 ;

3

=

1/2 ;

4

=

1/3 ;

5

=

7/8 ;

6

=

2/3

din

mărimea

naturală.

în sec. V î.e.n. pe baza ceramidi greceşti de acolo. Exemplarul lucrat cu mîna,
de la Ferigele, reprezintă deocamdată punctul cel mai nordic de răspîndire a acestui
tip de vas în lumea tracă, constituind un important element de datare. În acelaşi
timp, această descoperire aruncă o lumină asupra rolului direct pe care l�a avut
influenţa sud-tracă în răspîndirea tehnicii prelucrării ceramicii la roată în această
Izvestiia-Institut, XII, 1 93 4 , p . 4 1 6.
V . Mikov, în Izt,estiia-Institut, V I , 1 930 - 193 1 ,
p . 160 şi 1 70 .
8 lzvestiia-Institut, I I I , 1 92 5 , p . 1 2 2 , fig. 2 1 ; B. Filow1

2

I. Welkow-V. Mikov, Die Grabhiige!nekropole bei
Duvanlij in Siidbulgarien, Sofia, 1 934, p. .J 4 , fig. 66

(cf. si exemplarul ceramic de la p. 1 5 3 , fig. 1 7 7).
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regiune, înainte de primele pătrunderi ale celţilor. În timp ce la Grojdibod, în
sudul Olteniei, apar asemenea vase lucrate la roată, la Ferigele, în nord, ele erau
imitate în tehnica primitivă a lucrului cu mîna.
Mai multe fragmente de torţi par a indica prezenţa vasului în formă de
cană (fig. 3/5), deşi nu s'a putut reconstitui nici un exemplar.
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Fig. 4. - 1 , vas ceramic in formă de căzănel ; 2 , vas decorat
cu spirală în relief.

Fig. 5. - Spadă scurtă de
fier de tip scitic (akinakes) .

s,au găsit fragmente de la mai multe vase mari cu gît înalt, pîntecoase şi
cu apucători late dispuse sub pîntece. Deşi nu s'a putut reconstitui în întregime
profilul nici unuia dintre aceste vase, este evident că exemplarele noastre repre
zintă un stadiu tîrziu al urnelor bitronconice (fig. 4/2).
Nota de originalitate a descoperirilor de la Ferigele · o constituie în special
modul de decorare a ceramicii. Din acest punct de vedere, distingem trei categorii
www.cimec.ro
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de ornamente : ornamente în relief, pe pereţii exteriori ai vaselor, caneluri în inte,
riorul vaselor şi butoni cu extremitate discoidală pe torţi.
Prima categorie, constatată mai ales pe vasele mari, se prezintă sub formă de
brîuri, uneori întrerupte de butoni cilindrici, din care pornesc spirale sau raze în
relief (fi.g .3/7 şi 4/2). Dacă brîul în relief este un element des întîlnit în prima epocă
a fi.erului, motivele spiralice sau radiale reprezintă ceva nou, întîlnit în tara noastră
numai pe fragmente de la Poiana,Tecuci, datate în Latene Il, dar c�re ar putea
·
fi. şi mai vechi 1.
Un element specific al grupului Ferigele îl reprezintă canelurile ce împodo,
besc interiorul bine lustruit, negru, al unor tipuri de străchini şi ceşti. Ele se întîi,
nesc sub două aspecte : false caneluri, făcute destul de neîngrijit cu un beţişor
(fi.g. 3/2) şi caneluri îngrijite (fi.g. 3/3). În ambele cazuri ele sînt dispuse în fîşii
oblice alternînd cu altele verticale, iar în partea inferioară a vasului orizontale,
formînd cercuri concentrice.
Al treilea fel de ornamente îl formează butonii înalti
' cu extremitatea
discoidală de pe torţile supraînălţate (fi.g. 3/2). Acest tip, încă neîntîlnit în această
perioadă la noi în ţară 2, este reprezentat în sondajul nostru prin patru exemplare,
constituind astfel o caracteristică de seamă a ceramicii de la Ferigele. Din lipsă de
analogii, originea acestor butoni ni se pare neclară. Nu socotim că există vreo
legătură cu butonii vaselor din grupul Noua sau cu aceia de la Truşeşti, de la
începutul perioadei hallstattiene, reprezentînd o cultură aparte, ale cărei asemănări
cu grupul Ferigele sînt prea îndepărtate 3•
Dintre obiectele de metal, armele formează lotul cel mai important. Spada
scurtă de fier este de tip scitic (akinakes), lungă de 0,472 m (fi.g. 5 şi fi.g. 6/8). Este
în bună stare de conservare, mai ales la mîner, unde are şi porţiuni total lipsite de
rugină. Lama cu două tăişuri a suferit · o uşoară îndoire în partea superioară. Pe
ambele feţe se pot observa cîte patru- linii longitudinale, gravate fi.n, care merg
paralel între mîner şi un punct aflat la mijlocul la mei, unde converg. Garda, elementul
cel mai caracteristic al spadei, se leagă de cunoscutul tip scitic de akinakes, prezen,
tîndA.nsă unele variante particulare. Din forma de inimă specifică gărzilor acestui
tip/nu a mai rămas aici decît conturul ondulat al marginii inferioare, marginile
laterale fiind rectiliniare, ca şi aceea de sus. Mînerul prezintă pe ambele părţi
cîte trei caneluri adînci ce separă patru muchii longitudinale, dînd impresia unor
vergele alăturate. Bara terminală, dispusă orizontal şi drept, are o formă cilindrică,
cu capetele uşor ascuţite. Spada a fost puternic arsă, desigur cu prilejul incinerării
posesorului ei, şi este astfel primul akinakes găsit într,un mormînt de incineraţie.
Cele trei vîrfuri de sulite de fier sînt în formă de frunză de salcie cu nervură
mediană, cu lungimea respect:iv de 0,535, 0,430 şi 0,365 m (fi.g. 6/1-3). Lungimea
lor este un element specific mediului il.iro,tra.cic, fiind probabil arma pe care grecii
o numeau p ::,!J.cp1X (x 4• Ţinînd seama de observaţiile făcute la Balta Verde şi
Gogoşu, ele se aseamănă cu tipul considerat acolo mai tîrziu, adică cel de la Gogoşu,
cu nervură mediană, datat în sec. V î.e.n. 5•
O armă specifică grupului Ferigele este toporul de fier cu două tăişuri (bipen).
Un exemplar a fost găsit în cursul sondajelor noastre în complexul 2 (punctul B).
1 Radu şi Ee. Vulpe, în Dacia, I I I - IV, p.
287,
fig. 36/3. În 1 92 7 nu se constatase încă la Poiana un
strat sigur hallstattian. El a fost descoperit în să păturile
ulterioare. Aceeaşi preocupare de a dispune decorul
în relief pe umăr se observă şi la vasul mare de la
Poiana, publicat în SCIV, I l , 1 95 1 , p. 1 92, fig. 14.
2 Butoni similari s-au constatat în valea Niprului,

pe vase cu decor amintind cultura Basarabi (sec.
VI î.e.n).
3 M. Petrescu-Dîmboviţa, în SCIV, IV, 1 95 3 ,
p. 4 5 3 , fig. 3 .
' G. Ka:arow, Beitt·iige :wr Ku!turgeschichte d er
Thr.1ker, Sarajevo, 1 9 16, p . 7 1 .
5 O . Berciu ş i E . Com�a, loc. cit ., p . 457.
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Fig. 6. - Obiecte de metal : 1 - 3 , vîrfuri de suliţe de fier ; 4, verigi de bronz: 5 - 6, cutiţe de fier ;
7 , piesă de zăbala de fie r ; 8, akinakes-ul de la fig. 5 ; 9, topor de fier bipen. Reduceri: 1 = 2/7 ; 2 = 1/J ;
3 = 1 /3 ; 4 = 1/2 ; 5
2/3 ; 6 = 2/3 ; 7 = 2/3 ; 8 = 2/5 ; 9 = 3/4 din mărimea naturală.
=
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Alte două au fost găsite întîmplător de către locuitori, în împrejurimi. Toate trei
exemplarele sînt de fot me identice, deosebindu,se numai prin d:mensiuni. Toate
provin din morminte de incineraţie, după cum arată urmele de ardere de pe
suprafata lor (fig. 6/9).
Acest tip de sE cure se întîlneşte în depozitul de la Bîlvăneşti în asoci� re
cu torques,ul cu extrEmităţile curbate în formă de cîrlige, care la B lta Verde1
şi la Orăştie 2 ar are cu fibula,oc l:elari, în corrplexuri din sec. VI-V î.e.n.
Din analogiile prezentate mai sus reiese că cimitirul de la Ferigele a fost folosit
începînd din sec. VI pînă în sec. IV î.e.n. , deci în epoca premergătoare invaziei
celtice în Oltenia.
Grupul cultural de la Ferigele, prin pronunţata lui originalitate, nu poate fi
explicat nici prin influenţe vestice, deci ilirice, nici prin acelea scitice. El îşi păstrează
înderendenţa faţă de grupurile de colorit iliric de la Balta Verde şi Gogoşu, precum
şi faţă de grupul Teleşti,Drăg_cieşti 3, parţial contemporan cu cimitirul nostru,
dar unde influenţele vestice sînt mult mai vădite. Acest ultim grup se află la circa
75 km V de Ferigele, re aceeaşi latitudine, tot într'o depresiune subcarpatică.
Legăturile între aceste două grupe nu sînt deloc izbitoare, grupul Teleşti,Drăgoieşti
01 ientîndu,se prin situaţia lui geografică mai mult de,a lungul \ ăii Jiului, spre părţile
ilirice. Orientarea geografică a grupului Ferigele este spre valea Oltului, în lumea
tracă, unde ne aşteptăm să găsim cele mai multe analogii.
Descoperirea unui akinakes într,un mediu evident nescitic ne sugerează
ipoteza folosirii curente a acestei arme de către tracii de la nordul Dunării.
Cimitirul de la Ferigele reprezintă un grup cultural de la sfîrşitul perioadei
hallstattiene din ţara noastră, în care elementele străine, fie scitice, fie ilirice, sint
rEduse faţă de mediul autohton traco,getic.
ALEXANDRU VULPE

MOfHJibHHK PAHHE)KEJIE3HOfO BEKA B <PEPH,U)KEJIE
KPATI<OE CO.UEP)I(AHI1E

AHTW-IHhiH Hei<ponoJIL B <Pepli.IVI<eJie Haxo.o;liTCH Ha cesepo-nocroi<e OnTeHlili npli6Jili3li
TeJJhHO B 40 I<M OT PhiMHlii<yJI-Bhmqa, B I1plii<apnaTCI<OH KOTJIOBliHe, Ha nepxHeH Teppace npliTOI<a
OnTa . B npoQecce wyp<lJosaHliH 6Lmo paci<onaHo Tpli norpe6aJihHhiX I<OMnJieKca, noKphiThiX ropli30HTaJihHhiM cJIOeM peqHhiX nanyHoB (plic. 1 , A, B, B' li C) . 06Hapy)f(liJiach Tai<me I<yqa noi<phiThiX
nanyHaMli nepe)f(H<eHHhiX I<OCTeii, npli oTcyTcTBlili I<epaMliqecKoro liHBeHTapH (plic. 1 , D) li ypHa
C nepe)f(H<eHHbiMH KOCTHMli li nenJIOM (plic . i , E) , pH;:tOM C I<OTOpOH 6biJili Haii.o;eHbi o6JIOMI<li cocy.o;a
B Bli.o;e I<OTeJII<a . B nyHI<Te A He 6Lmo OTI<pbiTO Kocreii . K 3TOMY I<OMnJiei<cy OTHOCliTCH QeJihiH pH.LI
npe.o;MeTOB (pliC. 2/3-6 ; pliC. 3/2 li 7 ; pliC . 4/2 ; pliC. 6/ 1-4, 6, 8), a TaKH<e MIIOrOqliCJieHHble
.o;pyrlie <!JparMeHThi nmHHHOH nocy.o;hl . CaG;ur li naKoHeqHmm KOIIliH 6biJili Haii.o;eHhi B TOM me
Mecre 3a ro.o; .o;o pacKonoK anTopa . B nynKTe B o6HapyH<liJiliCL pa3JiliqHLie npe.o;MeThl (plic . 3/3, 4,6;
plic . 6i5, 7), a TaK>Ke I<yqa nepem)f(eHHLIX Kocreii . B nyHKTe B ' He OKa3a.rroch Kocreii . 0TciO.o;a
npOV.CXO,IJ;liT MaTepliaJI, li306pa)f(eHHbiH Ha pliC. 3/ 1 , 6 .
EoJihliiliHCTBO cocy.o;os li3rOTOBJieHo H3 H e nnoJIHe o6o)f(eHHoro Tecra, - oco6eHHO 3TO
KaCaeTCH KpynHOI\aJili6epHbiX - li IIOKpbiTO CJIOeM pa3JiliqHOrO QBeTa (KpaCHOro, H<eJITOBaTO
I<3liiTaHOBOrO , ceporo , MaTonc- >KeJIToro, qepHoro) . Cpe.llli oT.o;eJihHhiX <lJopM OTMeqeH cocy.o; B Bli.o;e
l<OTeJIKa (pliC. 4/ l), liHTepeCHbiH TeM, qTO OH HBJIHeTCH pyqHbiM BOCIIpOli3Be}J;eHlieM MeTa.JIJiliqeCKOrO
IIpOTOTlilla, Bbi}J;eJiaHHhiM B TO BpeMH, KOr.lla IlO TOMY )f(e o6pa3QY li3rOTOBJIHJiliCb COCYALI Ha Kpyry 1
Haii.o;eHHhie B Eonrapm1 li IOro-socroqHoii OnTeHlili li .llaTlipyeMbie IV s . .o;o H. 3.
CneQlicPliKa ra.rrhrnTaTcKoii KepaMliqeci mil: rpynnhl B <l>epli,ll;)f(eJie 3aKJIIOqacrcH B cnoco6e
OpHaMeHTaQlili . C :noii TOqKli 3peHliH aBTOp CT "etJaeT Tpli xapaKTepHbie qepTbi : BhinyKJible )'30pb11
1 D . Berciu şi E. Ccmşa, loc. cit. , p. 345 - 346.
2 D. Berc iu , Apulum, 1, 1 9 42, p. 9 7 .

3 D . Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Cra ·
iova, 1 939, p. 1 6 9 - 174.
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oco6eHHO Ha HapymHOH cropoHe cocy.rr;os KpynHoro Kanu6pa (puc. 3/7 ; puc. 4/2), KaHHemopbi,
o6pa3yiOI.QHe CIIeQH<i>Mt.IeCKHH OpHaM.eHT JIOI.QeHOH qepHOH BHyTpeHHeH IIOBepXHOCTH HeKOTOpbiX
cocyp;on (pHC. 3/2, 3), a TaK>Ke KHOIIKH CO cre6JieM H ,D;HCKOBH,D;HbiM KOHQOM Ha pyt.�Kax HeKOTOpbiX
cocy.rr;os (3/2) .
Cpep;u MeTaJIJIHt.IeCKHX H3,D;eJIHH sa>KHO OTMeTHTb aKHHaKeC, HeCOMHeHHO HaH,D;fHHbiH B
IIOrpe6eHHH C TpynOCO>K>KeHHeM, KaK 06 3TOM CBH,D;eTeJibCTByiOT CJie,D;hl orHH Ha ero IIOBepXHOCTH
(puc . 5 u puc. 6/8) .
BcH rpynna H3 <t>epu,u;mene socxo,rr;uT K VI-IV ss . .rr;o H . 3 . , K 311oxe, Henocpe,u;crseHHO npe.rr;
mecrsosasrneH: HallleCTBHIO KeJibTOB. 0Ha OTJIHt.IaeTCH OT OCTaJibHbiX t.IaCTHl.IHO O,D;HOBpeMeHHbiX
raJiblllTaTCKHX rpyiiii OnTeHHH : EanTa Bep.rr;e , rororny " TenernTu-.IT.p3rOelllTH . llocJie)liUIH HOCHT
OTIIet.IaTOK 6eCCIIOpHoro 3aiia,D;HOrO BJIHHHHH. ABTOp Cl.IHTaeT, l.ITO CIIeQH<l>HKa OTKpbiTHH B <t>epH,D;>KeJie
HBJIHeTCH y6e,D;HTeJibHbiM ,D;OKa3aTeJibCTBOM MeCTHOrO <l>paKHHCKOrO xapaKTepa 3TOH rpyiiiibl, B
KOTOpOH aCCHMHJIHpOBaJIHCb t.Iy>Ke3eMHbie - 3aiia,D;Hbie HJIH CKHcpCKHe 3JieMeHTbl .

OBb�CHEHYIE PYICYHKOR

8

=

Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
2/5 j 9

1 . - IlJiaH wypcl>a BO ,[IBope IlpoKonnH YIJinecKy.
2 . - KepaMnKa : 1
1/3; 2
1/3; 3
1/2; 4
1/3; 5
2/3 HazypaJI&Hoii BCJilltJllHbl.
7/8 ; 6
3. - KepaMnKa ll3 <t>epn,LI>KeJie.
4. - 1 , COCY.LI B Bll,[IC KOTCJIKa ; 2, cocy,[l, yKpaweHHbiH peJI&CcPHOH cnnpaJibiO .
5.
KopoTKaH >KeJie3HaH ca6JIH cKnct>CKoro Tnna (aKnHaKec) .
2/3; 7
2/3 ;
6 . - MeTaJIJintJecime H3.Lit:JinH : 1
2/7 ; 2
1 / 3 ; 3,
1/3 ; 4
1 /2 ; 5
2/3 ; 6
3/4 HaTypaJibHOH BCJllltJHHbl.
=

=

=

=
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=
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LA NECROPOLE DE LA PREMI ERE PERIODE DE L' ÂGE DU FER DE FERIGELE
R ESUM E

La necropole de Ferigele, a tumuli applatis, est situee dans le Nord,Est de l'Oltenie, a 40 km
environ Ouest de Rîmnicul Vîlcea, dans une depression subcarpatique, sur la terrasse superieure
d'un affluent de l'Olt. Un sondage a permis de fouiller trois complexes funeraires recouverts d'une
couche horizontale de grosses pierres de riviere (fig. 1 /A, B,B' et C'). On y a egalement trouve
un tas d'os calcines recouverts de pierres, sans aucun inventaire ceramique (fig. 1 /D) et une
urne pleine d'os calcines et de cendres (fig. 1 /E), avec, a cote d'eux, les fragments d'un vase en forme
de petite marmite. Au point A, on n'a pas trouve d'ossements. Toute une serie d'objets appartien,
nent a ce complexe (fig. 2/3-6 ; fig. 3/2 et 7 ; fig. 4/2 ; fig. 6/1-4, 6, 8), ainsi que beaucoup d'autres
fragments ceramiques. L'epee et les fers de lances avaient ete trouves dans ce meme endroit un
an avant les fouilles entreprises par l'auteur. Au point B, on a trouve (fig. 3/3, 4, 5 ; fig. 6/5, 7)
differents objets ainsi qu'un tas d'os calcines. Au point B', on n'a pas trouve d'ossements. C'est
de la que proviennent les objets des figures 3/1, 6.
La majorite des vases sant incompletement cuits, surtout les grands, et ils sant recouverts
d'une couche de differentes couleurs (rouge, brun,jaune, gris, jaune mat, noir). Parmi les diffe,
rents vases trouves, il faut attirer l'attention sur l'interessant recipient en forme de petite marmite
(fig. 4/1) qui represente une replique, travaillee a· la main, d'un prototype metallique. Or, ce
meme prototype a servi a cette epoque a la production, au taur, de vases trouves en Bulgarie
et dans le Sud,Est de l'Oltenie et qui sant dates du IVe siecle avant notre ere.
Le specifique du groupe ceramique hallstattien de Ferigele consiste dans son mode de decora,
tion. L'auteur fait trois remarques caracteristiques a ce sujet. Il s'agit d'ornements en relief se
trouvant surtout a l'exterieur des vases de grand format (fig. 3/7 ; fig. 4/2), de cannelures, a l'inte,
rieur noir et lustre, de certains vases, ce qui est un ornement specifique (fig. 3/2, 3 ) , et de bou,
tons a tige et a extremite discoi:dale disposes sur les anses de certains vases (fig. 3/2).
Parmi les objets en metal, le plus important est le glaive, 1'akinakes, trouve dans une
tombe a incineration, ainsi qu'il resulte des traces de feu qu'il parte a sa sutLce (fig. 5 et fig. 6/8 ) .
L'ensemble du groupe d e Ferigele date des VIe - IVe siecles avant notre ere, epoque qui
precede de pres l'invasion celtique. Il differe des groupes hallstattiens, en partie contemporains,
du reste de l'Oltenie : Balta,Verde, Gogoşu et Teleşti,Drăgoieşti. Ces derniers denotent des
"
24

www.cimec.ro

372

ALEX. VULPE

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

---- ------

------

10
----

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

influences occidentales incontestables. L'auteur considere que la note specifique des decouvertes
de Ferigele constitue un argument puissant en faveur du caractere local thrace de ce groupe, qui
a assimile les elements etrangers, occidentaux ou scythes.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Plan des fouilles pratiquees dans la cour de Procopie Iliescu.
Fig. 2.
Ceramique : 1
1 /3 ; 2
1/3 ; 3
1/2 ; 4
1/3 ; 5
7/8 ; 6
2/3 de la grandeur naturelle.
Fig. 3.
Ceramique de Ferigele.
Fig. 4. - 1, vase en forme de petite marmite ; 2, vase decore de spirales en relief.
Fig. 5. - Glaive en fer de type scythe (akinakes) .
Fig. 6. - Objets en metal : 1 - 3 , pointes d e lances en fer ; 4, anneaux d e bronze ; 5 -6, couteaux en
fer ; 7 , piece de mors de chtval, tn fu ; 8 , I'akinakes de la fig. 5 - Reductions. 1
2/7 ; 2
1/3 ; 3
1/3 ;
4
1/2 ; 5
2/3 ; 6
2/3 ; 7
2/3 ; 8
2/5 9
3/4 de la grandeur naturelle.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC MURIGHIOL
(r. Tulcea, reg. Constanţa)

NCEPUTE
I
A

în anul 1 954 şi continuate în anul 1955, săpăturile de salvare de la
Murighiol au dezvelit mici porţiuni din cimitirul de incineraţie geto,dacic.
Datorită importanţei problemei ridicate de materialul local şi cel elenistic,
cît şi în urma distrugerii acestei necropole de lucrările agricole, mai cu seamă
viticole, s,a socotit necesară continuarea dezvelirii necropolei, pentru studierea
cît ma·i documentată a epocii geto,dace dinaintea erei noastre.
Aceste considerente au făcut ca în anul 1 956 cercetările să fie amplificate,
obţinîndu,se un bogat material documentar recoltat în cele două etape de lucru :
două săptămîni în luna iunie şi două săptămîni în luna octombrie 1 956 1• Pe lîngă
cimitirul cunoscut de pe coasta dealului, în acest an s'au făcut cercetări şi în
centrul comunei, unde s'au dezvelit morminte de incineraţie geto,dacice din aceeaşi
epocă cu cele cercetate în anii anteriori.
Pentru uşurinţa urmăririi descoperirilor s,a notat : cimitirul 1, cel de pe deal,
iar suprafeţele săpate, cu majuscule romane, şi cimitirul Il, cel din comună,
iar suprafeţele săpate cu minuscule greceşti. Mormintele au fost marcate în
continuare, cele din cimitirul 1 cu M, iar cele din cimitirul II cu m.
În cimitirul 1, la sud,vest de suprafaţa A, la capul viei lui Fanase, în
suprafaţa C, s,a trasat S 1 cu colţul de NE la 238 m 3 10° de punctul trigonometric
şi la 242 m 60° de colţul SV al suprafeţei A.
În S 1, lung de 10 m cît permitea spaţiul, şi lat de 2 m, orientat 330°, nu
s,a aflat nici un fel de material arheologic, pămîntul fiind neumblat, decît doar
de arătură.
La sud, pe locul lui Iosif Sizanof, în suprafaţa D, s,a trasat S 1 cu colţul
SE la 1 70 m 300° de punctul trigonometric şi 1 88 m 100° de colţul SV al suprafeţei A.
În S I, lung de 24 m, orientat 30°, s,a dezvelit în careul 1 , la -80 c m ,
un mormînt (M 16) distrus de plantarea viei, în care s,au găsit fragmente de
oale cu brîu alveolat sub apucătoare, din pastă castanie ; fragmente dintr'o strachină
din pastă cenuşie, cu toarta răsucită şi puţine fragmente de amforă. În careul 3,
tot la -80 cm, un alt mormînt (M 17) deranjat, din care se păstrează fragmente
din strac�ina cenuşie, dintr'o ceşcuţă din pastă castanie şi puţine fragmente de
amforă. In careul 5, numai la -25 cm, un mormînt (M 1 8 ) la care urna era
deranjată, iar oasele pe pămînt ; printre oase, s'au găsit două mărgele de piatră
şi două mici fragmente din bronz. În careul 7, la -50 cm, un mormînt (M 19)
la care s,au păstrat vase întregi, deşi erau deranjate din poziţia iniţială ; o oală
din pastă castanie, cu buza crestată, fără brîu şi fără apucători, o strachină cenuşie
1 Ultima etapă s-a făcut în colaborare cu muzeul ra·
iona! Tulcea, prin participarea directorului G. Simion,

care a pus la dispozi{ie o parte din fondurile necesare
cercetărilor.
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cu două tortiţe şi o amforă elenistică ; sub strachină era un cuţit mic, iar oasele
erau pe pămînt. În careul 9, la -40 cm, un mormînt simplu (M 20), format
din patru pietre oblice, în mijlocul lor una orizontală, şi acoperit cu o altă piatră
mai mare ; în interior erau oasele arse, printre care se aflau patru mărgele de
sticlă (una cu ochi), un disc bombat din foaie subţire de bronz perforată şi o
verigă subţire de bronz.
Alături, spre nord , în S I I careul 3 , s�a descoperit un mormînt simplu acoperit
cu o piatră ; printre oasele arse s�au aflat două verigi de bronz legate şi o cupă
mică cu tortiţa ruptă, dintr�o pastă roşie (M 2 2 ) .
Mai spre nord în S I I I careul 3 , pe un pat din patru pietre, se aflau oasele
arse, printre care erau fragmente de mărgele şi o fibulă tracică ; deasupra o
n·pă elenistică - Kantharos - cu firnis negru, tortiţele ce se îndreptau oblic
în sus fiind rupte (M 2 1 )
Alături de suprafaţa B, spre vest, pe locul mamei lui Tihon Carpo, în
suprafaţa E, s�au trasat mai multe şanţuri, dintre care în cele dinspre est şi nord
nu s�au găsit morminte.
În S V, cu colţul SV la 62 m 90° de colţul SE al suprafeţei B şi 107 m
1 20° de colţul SE al suprafeţei F (S I ) , s�au aflat la -15 cm, în capătul sudic,
fragmente de amforă şi de strachină cenuşie, peste oasele arse, indicînd un mormînt
distrus (M 23 ) .
La est, î n S V I , tot l a -15 cm, a u fost de:i..velite trei morminte, dintre care
unul în centru (M 24 ), foarte deranjat, la care se mai păstrau oasele an:e cu pietre
deasupra şi fragmente de ceramică locală, din pastă castanie cu brîu alveolat şi
apucători, precum şi fragmente de strachină cenuşie. Spre nord, e un alt mormînt
(M 25) , cu o oală dacică cu brîu alveolat, fără pietre. Mai spre nord, un mormînt
deranjat (M 26) , avînd ca inventar o oală de factură locală, cu buza aplecată
în afară, din pastă castanie, o strachină cenuşie cu fundul drept şi o ulcică ; pietrele
erau risipite împrejur.
Alături, în S VIII, a fost dezvelit un mormînt foarte răvăşit, cu fragmente
de oală din pastă castanie cu buza aplecată în afară şi cu alveole sub buză ; fragmente
de strachină cenuşie cu dungi longitudinale în exterior şi cu fundul plat ; o cană
din pastă cenuşie cu toarta înălţată şi fragmente de amforă peste ele (M 2 7 ) .
In S VIII, în centru s�a întîlnit un mormînt foarte răvăşit (M 18), cu foarte
puţine oase arse pe pămînt ; un vas mic sferic, cu tortiţe laterale, un cuţitaş şi
un fragment de cuţit mai mare. Tot de acest mormînt legăm şi cupa cu picior din
pastă cenuşie, găsită puţin spre sud (O 1 1 ) , ca şi puţinele fragmente de amforă
aflate în apropierea mormîntului, spre nord (O 1 2 ) .
Î n S X , î n capătul nordic, u n mormînt cu două vase, puse unul în altul ;
cel mare cu gura în jos, peste cel mic, care era cu gura în sus şi în care se aflau
oasele arse (M 29) ; alături de vase," trei pietre de mărime mijlocie. În centru,
la -25 cm, o străchioară spartă, din pastă roşie (O 1 3 ) .
S XII, la vest d e S I l , a dat . două morminte : unul spre nord, la -25 m,
reprezentat printr�un strat de oase arse fără fragmente ceramice sau pietre (M 30 ) .
Altul (M 3 1 ) in capătul de nord, c u două vase elenistice : o strachină mică din
pastă roşie, acoperită cu firnis negru, cu buza răsfrîntă în interior, iar pe fund
cu un suport inelar, decorată în interior cu ghirlande de palmete şi conţinînd
resturi de oase arse, printre care două verigi cu cap conic, un disc de bronz, o
mărgea de sticlă, două mărgele din pastă, cu ochi ; cel de�al doilea vas, în stare
fragmentată, e un skifos, decorat cu ornamente vegetale roşu închis pe fond
gălbui�roşcat.
.

www.cimec.ro

--t
1
1

�
c,·
"
1

r- - - - - - - - J
1

-- - - _j
.-

-

-

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

0, 21,0

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

--.

��
'·- �"'
11 l),�

.,

1

I � Ji)-M�..- - - 11
��1 .

1

8

1
�- - - - - -

Pl. 1. - 1 , 2 . vase din

m

10

suprafaţa "( ; 3 , cană cenuşie din m 13, suprafaţa ; ; 4, strachină din M '32 , supn
www.cimec.ro6, 7, 8, vase din m I l , suprafaţa ·:-

-t
1
li!
c:;
"
1

�iWI-----"__ _
- - - -- - - - - -- - -

r- - - - - - -- J
1

--

�

- - j_

i"'

'·.
ffi�

1t&� 1Jllir1
ti'!E·M�, .
11 .

lJ,!-1

.

.,

n·

·

_

1

1
1
1

8

----

...__
__
1
�- - - - - -

m

1 0 suprafata y ;

3,

o. J7s - - - - - - - - - - - - - - - - -

cană cenuşie din m 13, suprafata y ; 4, strachină din M 3 2 , suprafaţa E ; 5, urnă din
6, 7 , 8, vase din m I l , suprafaţa y.
www.cimec.ro

m

1 2 , suprafaţa "( ;

3

ŞANTIERUL ARHEOLOGIC l\I U RIGHIOL

375

Spre nord, în S XV, în capătul sudic, un mormînt cu două vase (M 32) :
oală fără brîu, cu buza uşor înălţată şi aplecată în afară, din pastă castanie,
şi o strachină cenuşie cu marginea pronunţat răsfrîntă spre exterior, cu decor
în val în interior (pl. I/4) ; lipsesc resturile de oase. În S XXI, între S VIII
şi S XV, la suprafaţă, fragmente de oală cu oase arse şi o săgeată de bronz cu
trei muchii (M 33 ).
Pe locul fratelui lui Tihon Carpo, în suprafaţa F, s'a trasat S I la vest de
suprafaţa D, cu colţul SE la 32 m 60° de colţul SE al suprafeţei D şi 1 07 m
120° de colţul SV al S V din suprafaţa B.
La sud de S 1 cu 88 m 330° şi 4 1 m 65° vest de S V din suprafaţa B
şi 282 m 33° de punctul trigonometric, s'a trasat S III. Atît în acestea, cît şi
în şanţurile alăturate lor, pămîntul nu era umblat, cu excepţia aratului, şi nu s,a
constatat prezenţa materialelor arheologice.
Între suprafaţa A şi suprafaţa B, pe locul lui lbadla, în suprafaţa Q, s'a
trasat S 1, cu colţul de SV la 68 m 105° de colţul SV al suprafeţei A şi 298 m
355° de punctul trigonometric. În cele două şanţuri alăturate nu s'a întîlnit material
arheologic.
La est de suprafaţa A, pe locul lui Iarmoşa, în suprafaţa H, s,a trasat S 1
cu colţul de SV la 46 m 30° de colţul SV al suprafeţei A şi 329 m 10° de punctul
trigonometric. Nici în cele două şanţuri alăturate, din această suprafaţă, nu s,a
întîlnit material arheologic.
În suprafaţa B, s'a continuat cercetarea spre est şi vest a zonei în care au
apărut mormintele în campania 1955, fără însă a se obţine îmbogăţirea cu material
arheologic, în afară de cîteva fragmente de amfore întîlnite la suprafaţă.
La ieşirea din comună, la sud, pe partea dreaptă a drumului spre Dunavăţ,
pe locul lui Costea Bolocan, în suprafaţa X, s'a cercetat terenul prin sondaje,
în vederea cunoaşterii folosirii spaţiului în acea vreme, în legătură cu urmele date
la iveală în centrul comunei. Atît în suprafaţa X, cît şi în suprafaţa Y, de pe locul
lui Simion Savca, nu s'au întîlnit urme de locuire, în afară de cîteva fragmente
de amforă şi de vase de factură locală, aflate la suprafaţă, şi care par a fi fost
antrenate de lucrările agricole.
o

*

In comună a fost identificat cimitirul II, în faţa şcolii noi elementare, dez,
velindu,se un număr de morminte de incineraţie geto,dacice, periclitate de a fi
distruse de lucrările de constructie ale locuitorilor.
Astfel pe terenul lui Grlgore C ondrat, în suprafaţa a: , de 5 /5 m, s'au
descoperit patru morminte. Primele trei erau în S I I , reprezentate prin : o oală
de factură locală cu foarte puţine oase · arse şi un fragment de verigă de bronz,
înconjurată cu pietre (m 1 ) ; tot o oală de factură locală cu un mic fragment
de verigă de bronz (m 2) ; urna sfărîmată cu o apucătoare mare spre pîntec, încon,
jurată cu pietre (m 3). In S. I I I se află urna de factură locală înconjurată cu
pietre şi fragmente de amforă (m 4). În afara terenului, în marginea drumului
de la vest, în anul 1 955, scoţîndu,se lut, s'ar fi găsit întîmplător vase şi o sabie
de fier : dintre acestea, descoperitorul Dionisie Cernomoriţ a mai păstrat o cupă kantharos - (o 1 ), din pastă curată roşie. acoperită cu firnis negru, purtînd pe
o latură inscripţia zgîriată : A i rY TITIO� M HTP I .
Pe terenul cimitirului creştin, alături de locul precedent, în suprafaţa �'
s'a făcut un sondaj , care a dat la iveală în S II un mormînt aşezat pe un pat
de pietre (m 8) ; oala era răsturnată, fiind din pastă �astanie, cu brîu alveolat
www.cimec.ro
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şi apucători, cu buza aplecată în afară ; strachina, tot din aceeaşi pastă, era răs,
turnată peste grămăjoara de oase arse. În afară , în lungul gardului, S I a dat
la iveală resturi din trei morminte : fragmente de ceramică din pastă castanie

(m

5,

m

6,

m

7) .

Peste drum, p e terenul Mariei Caravia , unde înainte fusese o moară de vînt
în suprafaţa "'(, s'a aflat în S II un mormînt cu o oală de factură locală, iar
alături două fragmente de strachină cenuşie, dintre care unul cu caneluri, iar
celălalt cu tortiţa răsucită, acoperite cu pietre (m 9 ) În S IV, perpendicular pe
S II, într,un grup de pietre, un mormînt (m 1 O ) , care avea la capătul de sud o
cană cenuşie cu toartă înălţată, iar în capătul de nord o ulcică cu brîu, din pastă
castanie (pl. I /2), şi o strachină cenuşie (pl. 1 / 1 ). În S V, alături de S IV,
tot într,un grup de pietre, un mormînt (m 1 1 ) , cu o oală răsturnată de factură
locală, avînd pe fund prinse fragmente dintr'o altă oală ; spre sud o ulcică
cu apucătoare (pl. I/7), în care se afla o strachioară (pl. I /6) ; o strachină cenuşie
cu tortiţă şi pinteni (pl. 1 /8), fragmente dintr'o altă ulcică, printre numeroasele
fragmente de arnfore, în rare s,a întîlnit si un gît de � mforă cu două ştampile
dreptunghiulare : !: D.THPO !: şi E ll' A P I !: TOK ( ? ) !:OTA. În apropiere, în S I I
a fost găsită p e u n nivel d e pietre, printre fragmente d e amforă, o fibulă tracică
(o, 2 ) . În S VI, la sud de S IV, un mormînt (m 12 ) , cu o oală cu buza
uşor aplecată în afară, sub care era un brîu îngust, alveolat, cu trei apucători,
de la care coboară brîuri alveolate (pl. 1/5) ; o strachină din pastă castanie,
arsă pînă a devenit negricioasă. În S XII, la est de S IV, un mormînt răvăşit, cu
fragmente de amforă şi de strachină cenuşie (m 1 3 ) , din care făcea parte
probabil şi cana cenuşie aflată ceva mai spre suprafaţă (pl. I /3 ) ; fragmentele erau
amestecate cu multe pietre.
.

*

Cercetările întreprinse în acest an au reuşit să îmbogăţească într'o bună
măsură documentarea cu privire la cultura materială a începutului epocii dacice.
Numeroasele urne, în mare parte oale confecţionate din pastă castanie cu impurităţi,
insuficient frămîntată, incomplet arse, friabile, sînt de cele mai multe ori decorate
cu brîu alveolat, întrerupt de apucători. Printre vasele de acest fel, se distinge şi
o oală mică, cu buza crestată, fără alt decor, şi o cană cu apucătoare şi cioc de
scurgere. Străchinile sînt unele din pastă castanie,roşcată sau negricioasă, iar altele
din pastă cenuşie în unele cazuri cu tortiţa răsucită, alteori cu ·tortiţă şi cu pinteni
laterali, sau fără tortiţă.
Pe lîngă materialul cunoscut, ne,a apărut un nou tip - cana cu toarta înălţată
şi cu buza înaltă şi uşor în afară, dintr'o pastă cenuşie, curată, bine arsă.
Ca material mărunt remarcăm- cele cîteva mărgele de sticlă sau pastă de
sticlă cu ochi, cuţitaşe şi vîrful de săgeată cu trei muchii, din bronz.
Materialul de import e reprezentat prin străchioara folosită ca urnă, decorată
cu palmete, un skifos, un kantharos şi numeroase fragmente de amfore,
dintre care scoatem în evidenţă gîtul de amforă cu ştampile, de provenienţă
heracleană.
Întregul material descoperit anul acesta în cele două cimitire face să se
pună din nou problema datei folosirii lor şi a vieţuirii comunităţii respective.
În linii mari, data fixată anterior, ca fiind în jurul sec. I I I î.e.n., pare să fie
v.alabilă, dacă ţinem seamă de întreg complexul. Luînd însă fiecare piesă în
. parte, avem indicaţii şi pentru o vreme puţin �nterioară1 ca şi pentru una
mai recentă.
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Dar existenţa a două cimitire merită osteneala unui studiu comparativ
amănunţit, care ar putea da puncte de sprijin în cercetările viitoare, atît în locurile
cercetate, cît şi în tot cuprinsul colţului de nord�est al Dobrogei.
*

Pe drumul spre Dunavăţ, pe partea stîngă, se află cetatea romană, pentru
a cărei identificare s�au făcut nenumărate ipoteze. Întrucît nu s�au întreprins
cercetări ştiinţifice, ci s�au făcut căutări de comori şi de piatră necesară construc�
ţiilor, nu avem documente arheologice valabile pentru un studiu, iar cu timpul
nu vom mai avea nici ceea ce mai există astăzi, dacă se tot exploatează sub ochii
noştri. Neavînd trecut în plan acest punct şi nici fondurile necesare, m�am rezumat
să merg pe urma căutătorilor de piatră, să văd ce se mai poate s:.�lva. În interiorul
cetăţii, la vest de poartă, într�una din secţiunile făcute, S 1, se observă un strat
gros de 80 cm de dărîmături, sub care, pînă la
1 CO cm, în pămîntul negricios
se găsesc numeroase fragmente de amfore sec. IV--V ; sub acesta, pînă la -- 1 50 cm,
e un strat de arsură cu foarte multe fragmente ceramice. Din materialul amestecat,
scos din această secţiune, se remarcă o ploscă mică din pastă roşie.
Tot în interiorul cetăţii, în secţiunea dinspre est de poartă, S Il, pînă la
-_-80 cm e un strat de dărîmături, în care am găsit un fragment de amforă cu
inscripţia cu vopsea roşie.
Puţinul material ceramic, aflat într�un pămînt răvăşit, indică existenţa cetăţii
pînă în sec. V, poate chiar sec. VI e. n.
--

*

Pe grindul Moroianu, de pe teritoriul comunei M ahmudia, unde în cam�
pania trecută am făcut un mic sondaj , am continuat şi în anul acesta cercetările,
impuse de lucrările efectuate de crescătoria de porci a G.A.S. Sarinasuf. Cu acest
prilej , în capătul nordic al grindului, a fost recoltat un bogat material fragmentar
de amfore elenistice, risipit sau grupat, în marea majoritate mănuşi de amfore
fără ştampilă.
EXSPE CTATUS BUJOR

APXEOJIOrl1qECI<I1E PACKOIIK11

B

MYPHrlfOJIE

KPATKOE CO.UEP)I(AHHE
Pat:KonKH Ha CKJIOHe XOJIMa K rory OT cena MypHrHoJI scKphiJIH pH� reTo-AaKHHCKHX norpe-

6eHHii C TpynOCO»<»<CHHCM, KOTOpblC HapH�y C OTI<pb!THHMH npeAUICCTB)'IOII�HX 3I<CllC�HQHH 000raTHJIH apxeonorwieci<yiO �oHyMeHTaQIHO o ··I n s. rio H . 3.

B

IţCHTpe cena 6hiJIH pacKonaHhi �pyrHe

I'CTO-�aKffHCI<HC 3aXOpOHCHHH C TpynOCO»<»<CHHCM . 11x MaTCpHaJl yHa�lbiBaCT Ha :.moxy, CHHXpOHHYIO
H HCMHOI'O npe�WCCTBYIO�YIO nepBOMy MOI'HJihHHI<Y .
KepaMHI<a MCCTHOI'O npOH3BO�CTBa npe�cTaBJICHa cocy�aMH

H3

HCO'IHI.I..ICHHOI'O TCCTa l<aW

TaHOBOI'O QBCTa H COCy�aMH 1-13 ceporo TCCTa , CpC�H I<OTOpblX BCTpC'lalOTCH HOBhiC H

pa3H006pa3-

Hb!C <tJopMhi . 113 'IHCJia HX OTMCTHM ypHy c H'ICHCThiM saJIHHOM 1-1 TpeMH ynopaMH, H3 no� HOTOphiX

cnycHaeTcH BaJIHI<, He6uJihWYIO ypHy c npHMhiM HpaeM, samo�HOM H 'ICThiphMH He6oJihWHMH ynopaMH,

a TaHme He6onhwoii HYBWHH c PY'li<Oii H ropJihiWI<OM c »<eno6HOM �JIH OTJIHBKH . Bce npe�MCThi
H31'0TOBJICHbl 1-13 TCCTa l<aWTaHOBOI'O QBCTa .

Cpe�H

cepormiHHHOH

nocy�hl OTMCTHM : MHCI<Y

C

�BYMH PYLII<aM.H s BH�e wnop H npo�OJihHhiMH HaHHCJIIOpaMH Ha napy»<HOM Hpae ; BhiCOI<YIO
MHCI<Y C OTOrHyThiM Hapy»<y HpaCJ\1 H BOJIHHCThiM y30pOM Ha BHyTpCHHCH CTOpOHC ; I<YBIIIHH C
no�HHToii PY'li<Oii H oTorHyThiM 1< Hapymn BhiCOHHM HpaeM.
·

IJpHB03HaH I<CpaMHI<a npe)lCTaBJICHa MHOI'O'IHCJICHHbiMH pa36pOCaHHbiMH <tJparMCHTaMH a 'vl<\lOp ,

a Tai\)I{C HCCI<OJlhl<HMH COllpOBO»<)laiO�HMH ypHbl cocy�aMH , Ol<palll CHHbiMH <tJHpHMCOM <lJIJIMHHCTM-
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qecKoii 3DOXH. Cpe�H HHX HIDW�HTCH meiiKa repai<JIHiicKoii aMQ:>opbi c KneiiMoM ; KaHQ:>apoc co
�apanaHOH Ha�nHCbiO ; MHCO'II<a, 6oraTO yKparneHHaH OpHaMeHTOM B BH�e Da.JlbMeTOI<, yno
Tpe6JIHBillaHCH B Ka'leCTBe ypHbi ; �HO CKHQ:>o ca , yKparnemiOe paCTHTeJibHbiM OpHaMeHTOM .
Oli'MICHEHHE PHCYHKOB

Ta6mma 1 . 1-2, cocyJ:tbi Ha m IO, ruJOill&ltb y; 3, cepaa qawa H3 m 13, DnOill&ltb y; 4, MHCKa Ha
M 32, ruJOill&llh E; S, ypHa H3 m 12, miOill&ltb y; 6, 7, 8, cocyAhi Ha m I l , ruJOili&Ab y.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE MURIGHIOL
R ESUM E

Les fouilles entreprises sur le flanc de la colline sitm!e au Sud du village de Murighiol ont
mis au jour un grand nombre de tombes d'incineration geto�daces qui, ajoutees a celles des cam
pagnes anterieures, enrichissent la documentation archeologique relative au Ilie siecle avant notre
ere. Au centre de cette commune on a decouvert d'autres tombes d'incineration geto�daces, dont
les materiaux indiquent une epoque contemporaine et de peu anterieure a la premiere necropole.
L1 ceramique, de facture locale, est representee par des vases faits d'une pâte brune conte�
nant des impuretes, et par des vases en pâte grise presentant des formes nouvelles et variees. On
remarque parmi ceux�ci une urne a trois anses, au�dessous desquelles se trouve une ceinture alve
olee ; une petite urne a col droit, p ourvue d'une ceinture a quatre petites anses ; un petit pot a
anse et a bec. L:1 pâte de tous ces objets est de couleur brune. Parmi ceux en pâte gris �, on remarque
une ecuelle a deux petites anses fl.anquees d'ergots et dont le bord exterieur est pourvu de
cannelures longitudinales ; une ecuelle profonde, a col evase, decore a l'interieur de lignes sinu
soidales et une cruche dant l'anse depasse le bord haut et evase.
La ceramique d'importation est representee par de nombreux fragments disparates d'am·
phores, ainsi que par quelques vases vernisses appartenant a l'epoque hellenistique, qui se trou
vaient a câte des urnes. Parmi ceux�ci il y a le col d'une amphore d'Heraclee, a estampille ; un
kantharos present . nt un = inscription a graffit une petite ecuelle a riche decor a palmettes utilisee
comme urne ; un fond de « skyphos » a ornements vegetaux.
EXPLICATION DES FIGURES

Planche I. - 1 , 2 - Vases prov�nant de la tombe m 1 0, surface y ; 3, - cruche grise de la tombe m 13,
surface y ; 4, - �cuelle provenant de la tombe M 32, surface E ; 5, - urne de la tombe m 12, surface y ;
6, 7, 8, - vases de la tombe m 1 1 , surface y.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC GRADIŞTEA MUNCELULUI
(r. Orăştie, reg. Hunedoara)

A ŞI

*

INTRODUCERE

în anii precedenţi, campania arheologică din vara anului 1 956 în
regiunea aşezărilor dacice din zona Munţilor Orăştiei s,a desfăşurat,
timp de 80 de zile, după un plan dinainte stabilit, lucrările fiind execu,
tate, după indicaţiile conducătorului şantierului , fie de cîte un colectiv mai mic,
independent, conducătorul şantierului mulţumindu,se cu inspectarea mersului
cercetărilor şi cu discutarea în comun a rezultatelor, fie de însuşi conducătorul
şantierului cu ajutorul permanent şi efectiv al unuia sau mai multor membri
din colectiv.
In planul de lucru prevăzusem :
1 . Ca obiectiv special, o vastă periegheză arheologică în regiunea masivului
muntos din jurul Grădiştei Muncelului, cu îndoitul scop :
a) de a verifica încă o dată existenţa urmelor arheologice semnalate mai de
demult 1 ;
b) de a descoperi noi aşezări sau urme antice, în vederea completării hărţii
topografice a regiunii şi a înscrierii �cestor noi aşezări în planul săpăturilor viitoare.
Periegheza mai urmărea, de fapt, şi o deprindere a tinerilor membri ai colectivului
cu terenul şi cu metoda recunoaşterii şi a cartografierii .
Rezultatele recunoaşterilor pe teren au fost mai mult decît utile. Intr,un
timp relativ scurt au fost cercetate şi verificate numeroase aşezări şi puncte
care fuseseră semnalate deja, au fost descoperite puncte şi aşezări antice
necunoscute pînă acum şi au fost verificate cîteva puncte ale căror denumiri
păreau a indica existenţa unor vechi resturi de cultură. Prin aceasta, perie..
ghezele arheologice se impun ca o preocupare de seamă şi în campaniile vii..
toare de s&pături .
Colectivul însărcinat cu . această misiune era compus din următorii :
G. Cazimir, I. Crişan, H. Daicoviciu, St. Ferenczi şi N. Gostar. Conducerea
colectivului a fost încredintată tov. N. Gostar care, în colaborare cu H. Daico ..
viciu, au avut şi sarcina r�dactării dării de seamă asupra rezultatelor constatate
în comun {cap. I )
2. Dezvelirea completă a locuinţei de pe terasa nr. V de pe Dealul Grădiştei
(descorerită numai pe jumătate în campania anterioară). Lucrarea a fost executată
de 1. Crişan. Tot I. Crişan a redactat şi darea de seamă respectivă ce se publică
mai jos {cap. III, l ).

C

.

Colectivul a fost compus din : C. Daicoviciu,
responsabil, Oct. Floca. adjunct, N. Gostar, 1. Crişan,
H. Daicoviciu, A. Bodor, St. Ferenczi, G. Cazimir
•

1.-şi

P. Duka, membri.
Vezi C. Daicoviciu

dacice din Munţii Ordştiei, Bucureşti, 1 95 1 .
1
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3 . Dezvelirea sanctuarului vechi de pe terasa nr. XI din preajma Cetăţii
celei mari de pe Dealul Grădiştei, sanctuar ce fusese numai identificat prin sonda,
jele executate aici în anul 1 95 1 . Lucrările au fost făcute de conducătorul şantie,
rului, avînd colaborarea permanentă a tov. I . Crişan, cu care a redactat împreună
darea de seamă preliminară de la cap. III, 2 .
4 . Lucrări d e verificare a cronologiei ş i a sistemului d e construcţie p e latura
nordică a cetăţii a I I,a de pe Blidarul (între turnurile IV şi V). Lucrările îndeplinite
de seful
santierului cu concursul membrilor colectivului mai au nevoie de cercetări
.
sup limen:tare atît la acest monument cît şi la alte construcţii similare din regiune,
pentru a putea fi. prezentate ca definitive într,un raport. Acesta va fi reductat
numai după campania anului 1 95 7 .
5 . Mici lucrări de consolidare şi ocrotire a ruinelor descoperite la Costeşti
şi Blidarul, condiţionate de timpul şi materialul necesar.
Cea mai importantă dintre aceste lucrări a fost executată : refacerea acoperi,
sului la cele două ziduri de cărămidă de la turnul locuintă nr. 1 al cetătii
' Costesti.
6. Ca urmare a descoţ eririlor făcute de colectiv�! perieghezei, conduce �ea
şantierului a considerat necesară dezvelirea chiar în acest an ( 1 956) a unuia dintre
tumulii reperaţi de colectiv pe << Rudele >>, deal ce se înalţă la sud,vest de Grădiştea
Muncelului, coama cu poiana tumulilor fiind la o înălţime de circa 1300 metri.
Operaţia minuţioasă a dezvelirii tumulului a fost îndeplinită, în condiţii
foarte grele1 din pricina depărtării, a izolării şi a înălţimii, de N. Gostar şi
H. Daicoviciu. Rezultatul săpăturilor, controlate şi de conducătorul şantierului, e
consemnat în raportul redactat de cei doi cercetători (cap. I I). Poziţia acestei
aşezări civile ce se ascundea sub movilă, izolată de restul lumii, la o înălţime atît
de considerabilă, în mijlocul pădurilor de pe acest masiv muntos, planul construc,
ţiei, materialul aflat aici, ca şi faptul că pe acest munte şi azi există stîne de,ale oie
rilor şi boarilor, mă îndeamnă să văd în această locuinţă nu o clădire simplă gospo,
dărească, ci o stînă a păcurarilor daci.
O confirmare sau infirmare a acestei ipoteze formulate de mine o putem
aştepta de la dezvelirea metodică şi a celorlalte movile ce acoperă resturile altor
construcţii. Ea ne va preocupa în campania viitoare.
'

·
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1. RECUNOA ŞTERI PE TEREN

Recunoaşterea de la Sibişelul Vechi

Comuna Sibişelul vechi (r. Orăştie, reg. Hunedoara) se află la sud,est de
Orăştie, întinzîndu,se pe o distanţă" de peste 2 km de,a lungul văii Sibişelului.
Cercetarea noastră, efectuată în ziua de 30 iulie 1 956, a avut drept ţintă satul
Baia - o prelungire a Sibişelului vechi - , în apropierea căruia (spre ESE ) se găseşte
un deal înalt de 609 m, numit de localnici Cetăţuia. Dealul, a cărui urcare e destul de
anevoioasă, e flancat la est şi vest de RLuLMare şi RJ�i.orul, care împreună formează
rîul Sibişelului. Culmea dealului Cetăţuia se prelungeşte spre sud cu un alt bot de
deal ; imediat însă ea coteşte spre răsărit şi se înalţă, formînd vîrful Naia (1087 m).
Numele dealului părea să indice existenţa resturilor unei cetăţi vechi, dar
cum sondajele noastre n,au scos la iveală nici un fel de material arheologic, această
ipoteză a trebuit să fie abandonată. E mai probabil că localnicii i,au dat dealului
numele qe Cetăţuia din pricina formei şi poziţiei sale, destul de potrivită pentru
o fortificatie .
.
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În legătură cu recunoaşterea de la Sibişelul Vechi se cuvine să mai consemnăm
faptul că, în anul 1 95 1 sau 1 952, învăţătorul Ilie Bura din Baia a găsit, în locul de
şes numit Cărbunari, spre nord,vest de comună, în holdă, un fragment de conductă
romană, la 1 5-20 cm în pămînt. Fragmentul se află azi la Muzeul raional din Orăştie.
Cercetările făcute de noi par să indice că valea Sibişelului n,a fost în vechime
un ţinut de aşezări dacice, deşi descoperiri izolate nu sînt excluse în viitor.
*

Pe Dealul Barlului, situat la nord,vest de Baia, se află urmele unei cetăti
feudale. Se mai păstrează pînă astăzi în picioare o parte din turnul de poartă, împr� ,
ună cu partea inferioară a bolţii de la intrare, precum şi o porţiune de zid (spre
răsărit). Zidul e construit cu mortar. Pe celelalte laturi nu se văd urme de zidărie ;
în schimb, pare să fi. existat un şanţ de apărare. În interiorul incintei nu se găseşte
nici o urmă de locuire.
2.

Recunoaşteri în jurul Grădiştii Muncelului

Periegheza aceasta a fost cea mai lungă şi cea mai bogată în rezultate din întreaga
campanie. Ea a durat patru zile (3 1 iulie
3 august 1 956) şi a cuprins o serie de
puncte de pe :;n_11_b ele părţi ale v�ii Apei Grădiştii, precum şi spre est de aceasta,
pînă la muntele Comărnicelul. Ea a făcut posibilă nu numai verificarea unor puncte
cunoscute, ci şi descoperirea unor noi obiective de săpături.
Prisaca. Înălţimea P.risăci_i (cota 1)1 9), situată la sud,est de satul Costeşti,
care a constituit prima ţintă a recunoaşterii noastre, era cunoscută mai dinainte ca
loc al unui castru roman. C. Daicoviciu 1 îi dă dimensiunile (300 X 100 - 1 20 m)
şi precizează că forma lui e neregulată, iar şanţul de apărare pare să fi.e interior.
Zidurile fortifi.caţiei erau făcute dintr'o îngrămădire de pietre (zid sec) şi dintr'o
palisadă de lemn de brad. Cercetarea noastră n,a făcut decît să verifice şi să con,
firme datele cunoscute.
Dominînd împrejurimile, Prisaca era un loc foarte potrivit pentru stabilirea
unui castru. Spre apus se vede valea Streiului şi Călanul, spre sud platoul Lunea,
nilor şi, în depărtare, Munţii Retezatului. Castrul domină şi înălţimea Vîrtoapele,
cu numeroase asezări dacice, situată tot spre sud. Numai Blidarul, srre 8\id,\;est,
e ascuns vederii de către plaiul întins al Prisăcii .
Castrul roman de pe Prisaca e orientat NNE,SSV (în sensul lungimii).
Colţurile sînt mult rotunj ite ; conturul se adaptează configuraţiei terenului, încon,
jurînd vîrful înălţimii.
Condiţiile în care s'a lucrat n'au îngăduit ridicarea planului, cu atît mai mult
cu cît latura estică a castrului se pierde pe o porţiune destul de mare. Numai
latura de vest e mai bine viziQ.ilă.
Drumul de care de azi taie valul de pe latura răsăriteană a castrului. Pe drum,
dar în afara valului, am găsit fragmente de ceramică roşie, cenuşie (lucrată cu roata)
şi poroasă (lucrată cu mîna), alunecate, probabil, din interiorul castrului. În val
am găsit pietre, bucăţi mari de cărbune şi urme de bîrne de brad arse.
Brusturelul. Nu departe de culmea Prisăcii, spre est, se găseşte o coamă
împădurită cu brazi şi fagi, numită Brusturelul (înălţimea ei maximă e de 1 33 1 m).
Spre sud, pe o înălţime despădurită recent şi pe care a fost ridicat un foişor de
lemn, am executat cîteva mici sondaje, poziţia locului părîndu,ni,se potrivită pentru
o fortificaţie. Sondajele n'au dat însă nici un rezultat.
-

1 C. Daicoviciu-Al. Ferenczi,

op.

cit. , p. 46.
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Ceata. Imediat sub Brusturelul şi puţin mai spre răsărit se întinde Ceata
( 1 237 m), un loc acoţerit de brazi deşi şi înalţi, avînd în mijloc o mlaştină, nu

prea veche duţă spusele localnicilor. Acest punct e foarte des pomenit în litera,
tura arheologică a secolului trecut 1, diferiţi autori afirmînd că s'ar găsi aici urmele
unei cetăţi ; lipsa lor de precizie în descriere şi localizare pare să arate însă că prea
puţini l,au cercetat personal. Sondajele noastre n'au scos la iveală absolut nimic
ce ar releva prezenţa unor ruine. De altfel, localnicii nu cunosc pe aproape nici un
loc care să corespundă inf01 m1ţiei moştenite de la vechii cercetători. Aceste
informaţii îl îndreaptă pe cercetător către un alt punct, situat mai spre sud,est,
numit Comărnicelul Cetei (1 1 7 8 m). Cercetarea acestei înălţimi va constitui unul
din obiectivele campaniei viitoare de săţături.
Muncelul. Urmele unui_ castru pe mpntele UMun.cdul (1565 m) au fost
pentru prima dată observate de C. D aicoviciu 2• El descrie castrul, arătînd că
e vorba de un val foarte puţin pronunţat, lat de vreo 4 m, format din zid sec, şi
dintr,un şanţ interior puţin adînc, lat de aproximativ 5 m. Valul şi şanţul închid
o suprafaţ ă de 65 X 60 m.
Orientarea aproximativă a castrului este NE,SV. Astăzi, valul este mai bine
vizibil ţ e laturile scurte ale dreptunghiului (laturile de nord şi de sud). Un sondaj
executat ţ e latura de răsărit, aproaţe de colţul sud,estic, arată că valul era format
din p ămînt şi bucăţi din piatră de stîncă. În structura valului s'a mai găsit şi puţin
cărbune de lemn, fără a se putea dovedi însă în mod concludent existenţa unei
palisade. S,a observat şi un şanţ exterior, bine vizibil pe latura nordică. Confi.,
guraţia terenului ne face să ne gîndim că pentru construirea valului s'a scos pămînt
şi din interiorul castrului, ceea ce dă impresia unui şanţ interior.
Colţurile castrului par a fi fost uşor rotunjite. În apropierea lor, în interior,
se văd urmele a patru gropi recente.
Un mic sondaj în punctul cel mai înalt din interior (la circa 8 m de colţul
sud,vestic), mergînd pînă la 25-30 cm adîncime, a scos la iveală un număr apreci,
abil de fragmente ceramice, cea mai mare parte de culoare cenuşie, lucrate la roată.
Cele mai caracteristice sînt : piciorul unui vas, fundul unui vas poros de culoare
roşie, cu inel, lucrat cu roata, şi cîteva fragmente din pereţii unor vase. Toată
această ceramică e de factură dacică .
În acelaşi sondaj s'a mai găsit vîrful de fier al unui pilum cu tub de înmă,
nuşare, lung de 1 3 cm, precum şi puţin cărbune de brad .
Castrul de ţe Muncel domină prelungirea dealului cu acelaşi nume, care
coboară în pantă spre cetatea de la Grădiştea Muncelului, şi cealaltă culme, dinspre
Fqele Albe, cu cetatea dacică de pe această din urmă înălţime.
Comărnicelul. Situat la circa 20 km în linie dreaptă spre sud,est de Cetatea
cea mare de la Grădiştea Muncelului, muntele Comărnicelul (1895 m) poate fi.
atins fie pe un drum lung şi ocolit, dar uşor, dinspre Godeanul, fie pe un drum
mai scurt, dar abrupt, care urcă din valea Pietrosului pe Gruişor şi, apoi, pe Comăr,
nicel. Pentru prima dată e pomenit de TegJas 3, care, în urma cercetărilor între,
prinse în anul 1 9C6, afirmă că pe culmea lui s'ar găsi trei castre romane, dintre
care unul dublu. În anul 1 9 1 3 , Davies vizitează şi el aceste locuri, dar pomeneşte
numai de două castre, dîndu,le şi dimensiunile 4• Castrele văzute de Davies sînt
amintite şi de C. "C aicoviciu 6• Ele se află la circa 500 m depărtare unul de celălalt.
op•.• ci . ,

Pentru bibliografie, cf. C. Daicoviciu- Al. Ferenczi,
p. 107, cu notele 1 - 8 .
2 Ibidem, p. 4 3 .
3 G. Teglăs, Decebal vegso
menedekhelye s a
Traianus-os�lop kepei, în Akademiai Ertesito, XXV,
1

1 9 1 4 , p. 5 2 1 - 5 24.
' G.A.T. Davies, Trajan's First Dacien War, în
JRS, VII, 1 9 1 7, p. 77.
5 C. Daicoviciu Al. Ferenczi, op. cit., p. 44.
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Primul, între Comărnicelul şi Gruişoara (Qruişorul ) Mare, la cota 1 794, e un patru�
later cu dimensiunile de 300 X 1 95 m şi are înfăţişarea unui lagăr dublu. Al doilea,
situat mai spre sud, mai slab conturat, are o lungime de aproximativ 300 m şi o
lătime
de 260 m 1 •
'
În cursul recunoaşterii efectuate, n�am putut cerceta toată înălţimea Comăr�
nicelului cu castrele sale. Castrul văzut de noi nu pare să fie nici unul din cele
descrise de Davies şi C. D aicoviciu. E probabil, dar acest lucru mai trebuie veri�
ficat, ca el să fie cel de�al treilea castru, amintit numai de T egias.
Castrul se găseşte pe şaua dintre înălţimile Comărnicelul (la răsărit) şi Grui�
şorul (Gruişoara) Mare (la apus), mai aproape însă de prima. Locul e numit de
locuitori << La fîntînă la Gruişor >>. Poziţia castrului e pe cumpăna apelor care curg
înspre rîurile Cugirului (spre nord) şi a celor care se îndreaptă către valea Comăr�
nicelului, valea Sasului şi valea Pietrosului (spre vest), într�o zonă de jnepi şi păşuni
alpine. Ca puncte dominante îl mărginesc : spre sud,vest muntele Titiana sau Titi�
anul (1 725 m), iar spre nord Dealul Negru ( 1 866 m).
Ca.ştrul are o formă poligonală (am numărat opt laturi). Prima latură, orien�
tată NND�SSE, are o lungime- de44 m. Spre exterior şanţul e bine vizibil. Înălţimea
valului, socotită din fundul şanţului, se ridică cu circa 1 m.
Latura a doua are orientarea NV,sv, iar lungimea de 65 m. Şanţul e bine
vizibil, înălţimea valului fiind de aproximativ 1 m. De aici, valul pare să se rotun�
jească spre sud,est, pe o lungime de 6 m.
.
Latura a treia se întinde pe o lungime de 1 20 m de la est la vest. Din cauza
pantei, atît şanţul cît şi valul sînt slab vizibile.
Latura a patra, orientată SE,NV, e cea mai lungă : 149 m. Colţul cu latura
a treia n,a putut fi. prins cu certitudine. Şanţul şi valul se disting bine numai pe
ultima porţiune a acestei laturi.
Latura a cincea are o orientare mai accentuată SE,NV şi o lungime de
63 m. Valul e bine vizibil, dar şanţul e aproape acoperit.
Latura a şasea, orientată NE,SV, are o lungime de 85 m. Valul se păstrează
destul de slab, dar şanţul se poate urmări.
Latura a şaptea e orientată NE,SV, făcînd un colţ foarte puţin accentuat
cu latura precedentă. Are o lungime de 45 m. Valul, deşi pe alocuri alunecat, e
mai vizibil decît şanţul.
Latura a opta şi ultima, avînd circa 50 m lungime, e orientată aproape NE.
Valul şi şanţul sînt bine vizibile, înălţimea valului fiind cam de un metru.
Un sondaj executat pe latura a opta, pînă la 80 cm adîncime, arată că valul
a fost ridicat din pămînt de culoare brună,roşcată, scos din şanţ, şi din bucăţi nu
prea mari de piatră de stîncă. Nu s'au găsit urme de bîrne. Cîteva sondaje în inte�
riorul castrului n'au dat nici un rezultat.
Forma poligonală a castruluiaminteşte de unele imagini de pe coloana lui Traian.
Meleia. Literatura arheologică mai veche vorbeşte despre înălţimea Melda 2,
afirmînd, inexact, că pe culmea ei s'ar găsi urme de ziduri şi fragmente de cărămizi
şi ţigle. Sondajele noastre pe culmea stîncoasă a acestei înălţimi ( 1 4 1 9 m) n'au dat
nici un rezultat 3 • Sub culme însă, pe versantul sud,estic al Meleii, se întind cîteva
terase locuite în vechime, dintre care am cercetat, prin sondaje, trei. Pe două
terase s'au găsit fragmente de vase de culoare roşie şi cenuşie (unul din ele fiind
ornamentat cu o linie ondulată), iar pe cea de,a treia au ieşit la iveală bucăţi de
lipitură. Toate aceste resturi au fost aflate la o adîncime de cea 20-25 cm.
1 C. Daicoviciu · Al. Ferenc:z:i, op. cit., p. 44.
Ibi dem, p. 1 1 3, notele 5 - 10 ; p. 1 1 4 . nota 1 .
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Rudele. Vezi cap. I l.
Dealul Măgureanului a fost şi el cercetat, confirmîndu�se datele cunoscute

din literatură 1 • Am găsit urme importante de locuire pe terasele din preajma
gospodăriei învăţătorului din satul Grădişte.
Gerosul. Cu toate că recunoaşterea pe Gerosul a fost întreprinsă mai tîrziu,
rezultatele sale îşi au locul aici, aşezările de pe această înălţime încadrîndu�se în
complexul arheologic din jurul cetăţii de la Grădiştea Muncelului.
Pe partea stîngă a pîrăului Gerosul se află cîteva terase, dintre care am cercetat
patru. Pe una din ele, la 40 cm adîncime, am dat de chirpici şi de vatră ; pe alta,
sondînd în adîncime pînă la 20 cm, s,a găsit buza unui chiup de culoare roşie.
M uit mai sus , în bugeacul de pe platou, am găsit, în urma unui sondaj ,
toate fragmentele unui chiup, de culoare roşie , foarte înalt, de formă şi factură
cunoscută în aşezările dacice din acest masiv.
3.

Recunoaşteri şi descoperiri în jurui satului Co.steşti

Recunoaşterile despre care va fi vorba au fost efectuate mai ales ca urmare
a informaţiilor primite de la localnici şi pentru a verifica anumite puncte ale căror
denumiri păreau să indice existenţa unor urme antice.
Dealul Cărbunarea. Această înălţime st:; găseşte pe teritoriul comunei Orăşti,
oara de Sus, la aproximativ 500 m spre sud,vest de cătunul Sturzeşti şi la circa
1 km spre nord,est de satul Ocolişul Mic. Dealul domină toate văile şi înălţimile
aflate în imediata sa apropiere şi constituie un excelent punct de observaţie. De
pe culmea lui se vede bine cetatea Blidarului, înălţimea Prisăcii şi platoul Luncanilor
cu castrul de la Tîrsa. În depărtare', spre sud, se zăresc Munţii Retezatului şi, mai
aproape, dealul de la Subcetate ; bine se vede şi strîmtoarea care pătrunde în Ţara
Haţegului. Către apus ochiul cuprince munţii Poiana Ruscă, cursul mijlociu al
văii Streiului cu Călanul şi Dealul Măgurii, de unde, în antichitate, se scotea piatră
pentru cetăţile dacice. Munţii Apuseni se conturează spre nord, spre nord,est
se văd Orăştia şi satele Căstău şi Beriu, iar spre răsărit cetăţuia medievală . de la
Sibiselul
Vechi.
'
În vecinătatea acestei înălţimi, valea Parilor curge dinspre nord,est spre sud,
vest, vărsîndu,se în pîrău! Boşorodului.
'La Cărbunarea se poate ajunge dinspre Strei, venind pe valea Boşo,
rodului, pe la Chitid, apoi pe valea Parilor, trecînd prin Ocolişul Mic ; dea,
lul mai poate fi atins pe valea Dobrei, dinspre Orăştioara de ]os, sau pe
valea Rogozului (valea Mare), de la Orăştioara de Sus, trecînd pe lîngă pă,
şunea Ludeştilor.
,
În vîrf, Dealul Cărbunarea are un platou rotund şi aproape neted ,
pe ale cărui pante se disting, pe alocuri foarte slab, urmele unu\ val închizînd
o suprafaţă hexagonală . Cu prilejul recunoaşterii întreprinse, anf măsurat cele
şase laturi ale acestui val ; măsurătoarea a fost însă inevitabil aproximativă,
deoarece valul nu poate fi bine urmărit pe toată lungimea lui. De asemenea,
n'am putut regăsi şanţul. E posibil ca valul nici să nu fi avut un şanţ, dată fiind
panta dealului.
Locurile de acces înspre platou sînt două şei : una în partea de nord a dealului
venind dinspre valea Dobrei, cealaltă venind dinspre sud�est, din valea Rogozului.
E de remarcat faptul că pe nici una din aceste şei nu se văd urmele valului.
1

Cf. C. Daicoviciu · Al. rerenczi, op . cit . , p. 29 şi 42.
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Deşi valul se poate urmări bine pe anumite porţiuni, deocamdată cel puţin
e imposibil să precizăm care va fi fost originea şi menirea lui. Presupunerea că ar
fi vorba despre un mic castru provizoriu roman n�a fost confirmată nici de sonda�
jele executate pe platou, care n�au scos la iveală. decît cîteva fărîme de cărbune
de lemn, nici de secţiunea (lungă de 5 m şi lată de O, 70 m) făcută pe una din laturi.
Poziţia geografică a înălţimii, aşa cum am arătat mai sus, e potrivită pentru un
punct cu caracter militar, dar pantele dealului, abrupte, cu excepţia celei dinspre
nord, nu sînt deloc potrivite pentru aşezarea unei tabere. De aceea problema exis�
tenţei unui castru pe Cărbunarea rămîne încă deschisă.
Ludeşti. Puţin spre nord�est de satul Ludeşti, în mijlocul terenurilor de
arătură, se ridică o movilă nu prea mare, numită de locuitori Gorgan. Forma
movilei, dar mai cu seamă numele ei, ne�au determinat să executăm o secţiune,
care n�a dat însă nici un rezultat.
Mormînturile. Deasupra satului Costeşti şi la răsărit de el, se află două terase
destul de netede, numite M ormînturile Mari şi Mormînturile M ici. Sondajele efec�
tuate n�au scos încă la iveală nici o urmă arheologică.
Fîntîna Pobradului. Locul este amintit de C. D aicoviciu \ care arată că s�au
găsit aici urmele unei conducte de apă cu ţevi de teracotă. Recunoaşterea noastră
a arătat că e vorba de o terasă care pare artificială, lungă de 1 50-1 80 m şi lată de
60-70 m, situată la circa 2 km spre SSE de Ocolişul Mic. Aici, după relatările
locuitorilor, s�ar fi găsit, în afară de ţevile de conductă, şi fragmente de vase, pare�se
dacice. Pe partea nordică a terasei, unde coboară spre vale, se găsesc gropi făcute
de căutătorii de comori. Tot de pe această terasă localnicii au scos piatră de zid.
Cu ocazia recunoaşterii au fost găsite din nou fragmente de ţevi de teracotă.
Vîlceluţe. La capătul de sud al cătunului Vîlceluţe (satul Vîlcelele Rele),
în locul << La Grădini >>, pe drumul care vine de la Boşorod, am găsit numeroase urme
romane : fragmente de ţigle şi de vase roşii.
Valea Plaiului. În partea de sud�est a satului Costeşti, unde se găseşte acest
loc, un locuitor, care îşi avea aici gospodăria, a găsit, în anul 1 953, o monedă dacică
de argint de tip hunedorean 2, în felul celor din tezaurele de la Răduleşti şi Sălajul
de Sus 3 • Atunci presupuneam că aflarea monedei în acel loc ar pleda în favoarea
unei eventuale aşezări, dacă ·nu cumva provine dintr�un tezaur risipit. În vara
anului 1 956, acelaşi locuitor, în acelaşi loc, a mai găsit o monedă de argint, schifată,
identică cu aceea găsită în anul 1 953. Presupunerea noastră din 1 953, potrivit
căreia în Valea Plaiului era îngropat un tezaur de monede, e verificată prin această
nouă descoperire. Două monede aflate într�un singur loc ne fac să ne gîndim la
eventualitatea unui tezaur monetar scos şi risipit la suprafaţă în urma degradării
terenului. În felul acesta, la Costeşti, alături de Răduleşti şi Sălajul de Sus, s�ar
plasa al treilea tezaur monetar dacic de tip hunedorean.

\

*

.

Recunoaşterile din vara anului 1956 şi�au dovedit pe deplin utilitatea. Ele
au verificat numeroase descoperiri făcute mai demult, aducînd precizări şi, ceea
ce e şi mai important, au dus la descoperirea unor puncte noi de însemnătate arheo
logică - Rudele şi Terasele M eleii - care vor trebui săpate în campaniile viitoare.
N. GOSTAR şi H. DAICOVICIU

1

2

25

-

Cf. C. Daicoviciu · Al. Ferenczi, op. ci!., p.· 7.
SCIV , V, 1 954, 1 - 2, p. 1 53.

o.

3 Octavian Floca, Monnaies « daciques » du rype Hu
nedoara, în Dacia, XI - XII, 1945 - 1 947, p. 7 1 - 1 C4.
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I I . AŞEZAREA DACICĂ DE PE RUDELE

Existenţa unor resturi arheologice pe dealul Rudele a fost constatată pentru
prima oară în cursul recunoaşterilor din jurul Grădiştii M uncelului, în vara anului
1 956. Săpăturile întreprinse spre sfîrşitul campaniei au confirmat primele n oastre
observaţii, ducînd în felul acesta la descoperirea unei noi aşezări dacice, compo,
nente a aceluiaşi mare complex arheologic din Munţii Orăştiei.
Dealul Rudele e situat la sud,est de Apa _ Grădiştei şi la sud,vest de culmea
M eleii. El reprezintă o coamă ondulată de circa 1 300 m înălţime, culminînd cu
vîrful Răchiţaua pe care se află un punct geodezic şi un foişor. Coama e împă,
durită cu fagi deşi, nu prea înalţi, cu coroana în formă de buchet ; chiar pe culme,
din loc în loc, pădurea se întrerupe pentru a face loc unui adevărat lanţ de poieni,
numite de localnici preluci, orientate de la ESE la VNN. Astăzi poienile de pe Rudele
sînt umblate mai ales de ciobani şi de pădurari.
Pe Rudele se poate ajunge uşor de la Meleia, aşa cum am făcut în cadrul
recunoaşterii, mergînd spre sud,vest pe un drum de plai. Un alt drum, mult mai
lung şi mai ocolit, duce din valea Apei Grădiştii, pe la Pri hodişte, Poiana Omului
şi Porumbei, pînă la Răchiţaua. În sfîrşit, o a treia potecă porneşte tot de la Apa
Grădiştii, de la gura Văii Largi ului, şi urcă, destul de anevoios, pe înălţimea Pălti,
arul, prin pădure, · pentru a ajunge tot la Răchiţaua, nume dat nu numai vîrfului
amintit, "ci şi poienii care se întinde la poalele lui. De aici, spre est, se întinde lanţul
prelucilor de pe Rudele : prima , Poiana Mare, adăposteşte o stînă ; a doua, preluca
La Săcueni, se remarcă prin lespezile de piatră, mai mult sau mai puţin aliniate,
pe care ciobanii aşază sarea pentru oi ; în sfîrşit, ultima spre răsărit (spre Meleia)
e preluca Brînduşiţa, locul aşezării dacice despre care va fi. vorba mai jos.
Preluca Brînduşiţa e o poiană de formă prelungă şi destul de neregulată,
orientată, ca şi celelalte poieni de re Rudele, {Ce direcţia ESE,VNV. Lungimea ei
maximă e de 1 74 m, iar cea mai mare lărgime este de 1 00 m. Poian a se lasă abia
simţit către nord şi est, ridicîndu,se puţin către răsărit şi apus. Chiar de sub mărgi,
nile sale de nord si
. de sud porneste cîte un pîrăias poiana constituind astfel un fel
de cumpănă a a{'elor. În par.tea cle sud se află un fel de smîrc cu vegetaţie acvatică.
Preluca e traversată de la vest, aproar e prin mijlocul ei, de un drum foarte puţin
înălţat, lat de 1 , 60 m.
La capătul de est al prelucii, imediat la dreapta drumului (venind dispre est),
se ridică o rr. ov ilă rotundă (nr. 1 ) cu diametru! de 22 m ş i înălţimea de circa 1 , 10 m .
Ungă ea, puţin mai spre apu s, tot î n dreapta� rumului , se află încă o movilă (nr. 2),
de dimensiuni mai mici, avînd un dia �t ru de 1 0,50 m si
' o înăltime de
a proape 50 cm.
La capătul apusean al poienii, pe aceeaşi parte a drumului, se găseşte movila
nr. 3 (diametru 25,80 X 24,20 m,- înălţime circa 1 ,20 m), săpată de noi, iar imediat
lîngă ea, spre nord,vest, se află o alta (nr. 4), mai mică, cu diametru! de numai
1 3,50 m şi înălţimea de 1 , 10-1 ,20 m.
E posibil ca între movila nr. 2 şi movila nr. 3 să mai existe una foarte teşită,
msa. De asemenea , nu e exclus ca o astfel de movilă să se afle de cealaltă parte a
drumului , la extremitatea vestică a colinei. Sub marginea de nord a poienii, la
stînga izvorului , se întinde o terasă lungă, dar destul de îngustă.
'

•

�

*

Săparea movilei nr. 3 a început printr'o secţiune lungă de 20 m şi largă de
1 ,50 m, executată pe dia metrul mare (nord,sud) al movilei. Primele rezultate au
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arătat că e vorba de o constructie civilă. În consecintă, s,a trecut la dezvelirea
ei completă.
Stratigrafia. Stratul superior, gros de 10-15 cm, e format din pămînt vegetal de
culoare neagră, cînd e umed, şi gălbuie, cînd e uscat. Sub pămîntul vegetal şi dea,
supra nivelului locuit se găseşte un pămînt galben cu numeroase fragmente ceramice.
·
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Planul locuinţei �de la Rudele.

În afara nivelului locuit, la capătul de sud al secţiunii, sub pămîntul vegetal,
apare un pămînt galben cu numeroase bucăţi mărunte de piatră şi lentile de nisip ;
grosimea acestui strat e de 60-70 cm la capătul de sud al secţiunii şi merge crescînd
spre centrul movilei. Pietricelele şi lentilele de nisip dovedesc că e vorba de un pămînt
de umplutură, cu ajutorul căruia s,a înălţat movila.
Sub pămîntul de umplutură apare un pămînt roşcat - sol de pădure 
reprezentînd nivelul antic al poienii, peste care s,a ridicat movila. Grosimea
acestui strat este de circa 40 cm. La capătul de nord al secţiunii, la 1 m adîncime,
s,a dat şi peste pămîntul virgin, format din pietriş provenind din stîncă sfărîmată.
Locuinţa (vezi fig. 1 ) din movila nr. 3 e orientată aproape pe direcţia nord,
sud (cu o deviere de vreo 1 5 ° spre apus) şi se compune din trei părţi.
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1 . Partea exterioară e un coridor de formă ovală, larg de 1 , 70-2,50 m.
Porţiunea lui cea mai largă (2,30-2,50 m) se află în partea de sud a locuinţei, spre
drumul care traversează poiana de la est la vest. Faţă de nivelul locuinţei propriu,
zise, nivelul coridorului e mai coborît cu vreo 20 cm.
Coridorul e delimitat de două rînduri de pietre de temelie. Diametru! şirului
exterior e de 1 5 m pe direcţia nord,sud şi de circa 1 3 m pe direcţia est,vest.
Marginea exterioară a coridorului e formată din bucăţi nu prea mari din piatră
de stîncă, lungi de maximum 20-25 cm şi late de cel mult 1 5 cm (excepţiile sînt
rare). Pe alocuri aceste mici pietre lipsesc, fiind, probabil, alunecate. De obicei
însă, ele se înşiră una lîngă alta. Alături de ele apar, din loc în loc, pietre mari
(lespezi), aşezate la o depărtare de 1-1 ,50 m una de cealaltă. De obicei, lespezile
sînt aşezate chiar pe linia pietrelor mici, depăşind,o însă cu circa 20 cm. Unele
se află însă chiar puţin în afara liniei, iar altele sînt alunecate la o distanţă mai mare
spre exterior. Trebuie să menţionăm că aceste lespezi au fost alese cît mai plate şi
de o formă mai mult sau mai puţin regulată (pătrată sau rectangulară). Una dintre
ele, în partea de sud,est a cercului, poartă urme sigure de cioplire pe margini,
iar la mijloc are o gaură ovală, artificială. Lezpezile sînt cu 1 5-20 cm mai sus
decît nivelul pietrelor mici; fiind aşezate direct pe pămînt.
Este cu neputinţă de indicat cu certitudine unde era intrarea în acest coridor,
lipsind cu desăvîrşire urme sigure de prag. Putem presupune că a putut exista o
intrare în partea de sud a locuinţei, unde, la aproximativ 70 cm de şirul exterior
al coridorului, se găsesc cîteva pietre dispuse pe o linie puţin curbată. Pentru exis,
tenţa unei intrări în partea de sud a locuinţei pledează, poate, şi lărgimea mai mare
a coridorului pe această porţiune.
Obiecte s'au găsit puţine în acest coridor : un capac cenuşiu şi o oală cenuşie
cu toartă trilobată, care pot fi. întregite, fragmente ceramice disparate şi o placă
de fier (probabil un fragment din cercul unui vas de lemn), aflată în partea de
nord,vest a locuinţei, chiar lîngă marginea exterioară a coridorului.
2. Partea de mijloc (încăperea nr. 1 ) are o formă ovală, cu diametru! nord,sud
de 1 0,70 m şi diametru! est,vest de 9,30 m. E delimitată de un rînd de pietre de
stîncă necioplite (şirul interior al coridorului), de mărimi diferite, cîteva ajungînd
pînă la 50 cm lungime, ·aşezate una lîngă alta, atît cu latul cît şi cu faţa zgrun,
ţuroasă în sus. Unele au alunecat spre exterior, aşa încît astăzi marginea aces,
tei încăperi ovale nu mai e perfect continuă.
Podeaua încăperii e formată din lut galben deschis, amestecat cu mult nisip ,
aşternut pe un strat de pietriş foarte mărunt. În interiorul încăperii, şi anume în
partea de sud a ei, se găseşte o vatră de foc, avînd acum o formă rotundă, cu dia,
metrul crustei de 80 cm. Vatra se înfăţişează ca o crustă tare, bine arsă, crăpată
şi fărîmiţată pe toată suprafaţa ei. Marginile fiind foarte stricate, nu se poate afirma
în mod sigur că forma de odinioară a vetrei a fost tot rotundă, ca şi în prezent.
Gardina vetrei nu se poate constata. Vatra e aşezată chiar pe pavimentul de lut al
încăperii. Atît în jurul ei, cît şi sub cr�, pămîntul ars de foc e roşu pînă la o
adîncime de 3-4 cm.
Pe vatra încăperii au fost găsite numeroase fragmente ceramice împrăştiate,
precum şi cîteva vase in situ, care .se pot întregi. Printre acestea din urmă sînt de
menţionat : un chiup (care, în vechime, stătea în picioare, sprijinit de perete,
fără a fi. adîncit în pămînt), capace de vase, o oală cu lustru negru, un vas mare negru
cu butoni, o ceaşcă şi un chiup roşu de mărime mijlocie, cu << guler de susţinere ))
sub buză. Nu departe de vatra de foc a fost găsită o lamă de fier puternic mîncată
de rugină. In afară de aceasta, s'a mai descoperit în încăpere un singur obiect de
www.cimec.ro
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metal : o placă de fier cu un cui, probabil un fragment de cerc de vas. Urme mai
puternice de cărbune (lemn de brad) s'au descoperit într,un singur loc. Cărbunele
a ajuns, poate, acolo, de pe vatră.
În ceea ce priveşte accesul în încăperea nr. 1 , nu se poate afirma nimic preds,
deoarece nu există nici cea mai mică urmă de prag.
3. Partea interioară a locuinţei (încăperea nr. 2) e nu numai cea mai intere,
santă ca formă, dar şi cea mai importantă ca material arheologic. Ea are aspectul
unei potcoave închise printr'o li,
nie dreaptă. Latura de sud (cea
care închide potcoava) are o lun,
gime de 4,30 m şi se găseşte la
3,90 m spre nord de marginea încă,
perii nr. 1 . Laturile de est şi de
vest (braţele potcoavei) sînt lungi
de 3,80 m, iar latura de nord
(curba potcoavei) e lungă de 5 m.
Fig. 2. - Cosor şi pilă de fier de la Rudele.
Braţele potcoavei nefiind absolut
paralele, lăţimea încăperii nr. 2 se
:micşorează de la sud spre nord de la 3,80 m pînă la 3,60 m. Lungimea ei, mă,
surată pe ax, e de 4,60 m. Colţurile de sud,est şi sud,vest se găsesc la o distanţă
de 2,60 m de marginea primei încăperi, iar vîrful curbei potcoavei se apropie
pînă la 1 ,60 m de aceasta.
Ca şi în cazul coridorului şi al încăperii nr. 1 , marginea încăperii nr. 2 e
formată din pietre de stîncă ; ele sînt de mărime mijlocie, cele mai multe fiind
aşezate pe lat. La cele două colţuri, cu 20-25 cm în afară, se află cîte o piatră.
Cea de la colţul sud,vestic are o formă pătrată şi poartă urme destul de evidente
de cioplire. Pragul încăperii a putut fi lîngă colţul ei de sud,est, unde două pietre
sînt mai plate şi mai adîncite în pămînt. Deschi,
derea presupusului prag e de 1 m.
Spre mijlocul încăperii se văd urmele unei
vetre de foc slab conservate (nu i s'a putut
preciza forma). Pe ea s'au găsit bucăţi de căr,
bune de lemn de brad.
În încăperea nr. 2 , dar mai ales în jumă,
tatea ei vestică, s'au găsit numeroase vase in situ,
dintre care � nţionăm cinci capace, două cupe
de culoare c�uşie, două ceşti, un vas mare cu
butoni, din pastă poroasă, alt vas de acelaşi tip, Fig. 3 . - Vas mic cu butoni de la Rudele.
de mărime mijlocie, dquă vase mai mici lucrate
în aceeaşi tehnică, un vas negru cu toartă aplicată, un chiup mare de culoare
roşie şi un vas roşu cu << guler de susţinere 1> sub buză. Din poziţia vaselor se
poate vedea că ele stăteau, cu excepţia vasului mare cu butoni, pe o poliţă
lipită de peretele dinspre apus al încăperii.
Împreună cu vasele s'au mai găsit în aceeaşi înc ăpere două << lustruitoare 1>,
iar ca obiecte de metal un cosor, o pilă (fig. 2) şi o unealtă necunoscută,
toate din fier.
*

E încă prea devreme pentru a ne pronunţa asupra caracterului locuinţei

săpate şi, cu atît mai mult, asupra caracterului întregii aşezări de la Rudele. Totuşi,
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cîteva din constatările făcute permit chiar d e pe acum unele concluzii, iar altele
îşi vor dovedi, probabil, însemnătatea în viitor.
Caracterul dacic al locuinţei este absolut sigur. El e dovedit atît de forma
construcţiei, cît şi de materialul aflat în săpătură, mai ales de ceramică. Aceasta poate
fi împărţită în trei categorii :
1 . Ceni.mică din pastă poroasă, de culoare neagră sau cenuşie, pe alocuri
roşie,cărămizie, impură, cu multe pietricele, lucrată fie la roată, fie cu mîna. Din
această categorie fac parte oale şi castroane de diferite forme şi mărimi, cu buzele
îngroşate sau simple. Aceste vase sînt prevăzute uneori cu butoni (fig. 3), iar
alteori cu o linie adîncită în chip de ornament. Cele mai multe sînt foarte

Fig. 4 .

-

Vas mare, capace şi ceaşcă de la Rudele.

sfărîmate, aşa încît forma lor e greu de precizat. Ceramică de acest fel s'a găsit
şi în locuinţele de pe Dealul Grădiştei.
2. Vase de culoare cenuşie, ajungînd la exterior pînă la negru (glazură),
din pastă de bună calitate, rezistentă, bine arsă, lucrate numai cu roata. Forme :
ca pace de dimensiuni mijlocii, oale cu buza evazată drept, oale cu toartă lipită
(în formă de ureche), oale cu toartă trilobată şi ceşti dacice, dintre care una de
formă elegantă cu fund inelar (fig. 4 ).
3. Chiupuri din pastă de culoare roşie,cărămizie, bine arsă, amestecată cu
puţin nisip, lucrate lă roată. S,au,găsit chiupuri simple şi chiupuri cu << inel de susţi,
nere 1> sub buză. Cele simple au ca ornament o linie adîncită, uşor ondulată, înca,
drată de două linii drepte, fie în relief, fie adîncite.
Ceramica este deci tipic dacică, de factură mai nouă, ca şi la cetăţi sau în
locuinţele de pe terasele Dealului Grădiştei. Există însă şi forme mai puţin frecvente
.
(chiupurile cu << inel de susţinere 1> şi vasele cu butoni).
Nu s,a găsit nici o urmă de chirpici, ţiglă sau cărămidă, ceea ce dovedeşte că
locuinţa a fost construită fie din lemn (care a putrezit), fie din pereţi de nuiele lipiţi
cu lut (care, nefiind arşi, nu s'au păstrat) şi acoperită cu şindrilă sau cu paie.
Cu toată abundenţa ceramicii, caracterul aşezării apare modest şi chiar sără,
căcios. Obiecte de fier s'au găsit doar cîteva, iar material feros de construcţie
(cuie, scoabe) nu s,a găsit deloc. Aceasta înseamnă că bîrnele folosite la construcţie
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se îmbucau fără a fi prinse în cuie, fiind aşezate doar pe un rînd de pietre de temelie,
pentru a nu putrezi, ca şi în cazul locuinţei rotunde de pe terasa I I a Dealului
Grădiştii 1•
Locuinţa de pe Rudele n,a fost distrusă de incendii. Urmele de cărbune
sînt foarte puţine şi destul de slabe, iar vasele nu poartă nici ele urme de foc.
Locuinţa a fost probabil părăsită de ocupanţii ei atunci cînd armata romană se
apropia de cetatea de pe Dealul Grădiştii. E posibil, totuşi ca armata invada,
toare să nu fi trecut pe la Rudele, a căror poziţie geografică e izolată şi care nu
constituie în nici un fel o cale de acces spre cetate.
Afirmaţiile de mai sus, incontestabil valabile pentru locuinţa săpată în cam,
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Profilul secţiunii drumului antic din Preluca Brînduşiţa (Rudele).

pania 1 956, pot suferi, fireşte, modificări în urma dezvelirii complete a aşezării
de pe Rudele.
*

Sondaj e in apropierea locuinţei. Paralel cu lucrările de dezvelire a locuinţei
din movila nr. 3, am efectuat şi cîteva sondaje atît în preluca Brînduşiţa, cît şi în
prelucile învecinate. Dacă sondajele din poienele La Săruni şi Poiana Mare, ca
şi cel de pe terasa de sub marginea de nord a Brînduşiţei, n'au dat nici un rezultat,
cele executate chiar în poiana cu movile au scos la iveală urme arheologice.
Trasîndu,se cîteva secţiuni în afara locuinţei, spre sud, s'au găsit lespezi
de piatră de stîncă şi cîteva fragmente ceramice, mai ales de chiupuri.
S,a executat o secţiune cu orientarea nord,sud şi prin movila presupusă
din stînga drumului, mergîndu,se pînă la 50 cm adîncime. s,au găsit doar cîteva
zeci de fragmente ceramice mărunte, cele mai multe în partea de sud (dinspre smîrc)
a secţiunii. Într,un cuvînt, nu s'a descoperit material pentru confirmarea ipotezei
existentei
' unei locuinte.
s ,a executat, ·d� asemenea, o secţiune transversală a drumului care străbate
poiana de la est la vest. Secţiunea, lungă de 7 m şi lată de 0,80 m, s,a trasat cam
la mijlocul poienii. s,au găsit cîteva fragmente ceramice, printre care două din
buza unui vas. Se pare că drumul acesta exista în antichitate, cînd a fost construit
prin înălţare deasupra nivelului de atunci (fig. 5).
N . GOST AR şi H. DAICOVICIU

I I I . CERCETĂRILE DE PE DEALUL GRĂDIŞTII

Lucrările pe terasele Dealului Grădiştii au început în ziua de 7 august şi
au durat, cu mici întreruperi, pînă la 1 5 septembrie 1 956. În acest interval s,a conti ,
1

Cf. raportul preliminar pe 1 954, SCIV , ! 95 5 , p. 1 95 , p l . l.
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nuat dezvelirea terasei V , d e p e platoul c u şase terase, ş i s'a început dezvelirea
sanctuarului vechi de · pe terasa XI.
1.

Terasa V (platoul c u şase terase )

1

Cercetarea terasei V a fost începută în campania de săpături precedentă

(1955)

2•

Dintre cele şase terase ale platoului, situat imediat la vest de << Cisternă 1>
(Tău), terasa V este cea mai spaţioasă, atrăgînd privirea celui ce urcă astăzi cărarea
ce duce la Cetatea cea mare. Încă înainte de a începe dezvelirea, se putea observa
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�
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Profilul secţiunii locuinţei de pe terasa V.

că terasa noastră este naturală, fiind puţin amenajată de mîna omului. Spre norocul
nostru, arborii atît de deşi pe terasele Dealului Grădiştii lipseau aproape total
pe această terasă şi de aceea dezvelirea ei s,a putut face în întregime fără dificultăţi.
Terasa V, de formă ovală, are axul longitudinal orientat pe direcţia nord,vest
sud,est, mărginindu,se la est cu terasa VI, la vest cu terasa IV, iar la nord şi sud
se termină în cîte o pantă destul de abruptă, care coboară la nord spre << Cisternă 1>,
iar la sud spre terasa inferioară.
Ţinînd seama de forma şi dimensiunile mari ale acestei terase, precum şi
de urmele de locuire ce se vedeau la suprafaţă, nădăjduiam să găsim o clădire de
dimensiuni mari. Rezultatele însă au fost sub aşteptările noastre.
Din punct de vedere stratigrafic, şi aici, ca pe toate terasele Dealului Grădiştii
de altfel, întîlnim un singur nivel de locuire situat imediat sub pămîntul vegetal
format din frunzele copacilor care împăduresc azi dealul (fig. 6). Sub acest strat
de humus modern, a cărui grosime variază între 0,5 şi 0, 1 5 lt!lm, urmează un strat
de pămînt galben (sol brun de pădure ; punctele 2-3 pe profil), c!lre conţine
urmele de cultură şi a cărui limită superioară constituie linia nivelului antic. Sub
stratul de pămînt galben urmează stînca nativă (micasist). Pe toată suprafaţa terasei
nu s'au constatat urmele vreune1 deranjări ulterioare.
La dezvelirea terasei V ne,a surprirrs cantitatea neobişnuit de mare de lipi,
tură înroşită, apărută în abundenţă imediat sub stratul subţire de humus modern,
sau pe care uneori îl întrepătrunde, ajungînd la suprafaţa solului actual mai ales
în centrul terasei. Lipitura înroşită se întinde pe aproximativ 1 7 m lungime şi
1 5 m lăţime (vezi pl. I), iar adîncimea ei este de 0,40-0,50 m în centrul terasei,
ajungînd pînă la 0,02-0,03 m spre margini.
După ce masa de lipitură înroşită, amestecată cu cenuşă, cărbune sau resturi
de lemn incomplet carbonizat, a fost înlăturată cu multă grijă, s'a putut constata
conturul clădirii.
1 Vezi planul platoulu i . SCIV , VI, 1 95 5 , p. 1 96,
fig. 1.

" Vezi raportul preliminar pe 1 955 în MateriaLe,
III, 1957, p. 2 5 9.
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Aproximativ în centrul terasei a fost con struită o locuinţă de formă rotundă,
cu un diametru de 6 m. O clădire rotundă a fost descoperită tot pe acest platou,
pe terasa I I, în campania de săpături 1 954 1 • Spre deosebire de locuinţa de pe terasa
. II, aceea de pe terasa V n�a fost construită din bîrne de lemn suprapuse, ci din pari
groşi de lemn înfi.pţi cu 0,90-1 m în pămînt, fapt care s�a putut observa cu uşu,
rinţă în secţiunea făcută prin mijlocul locuinţei (fig. 6). Distanţa între pari era de
un metru. Deci din metru în metru pe întreg perimetrul clădirii au fost înfi.pţi
adînc în pămînt stîlpi de lemn, uniţi între ei prin împletitură de nuiele şi apoi
lipiţi cu lut galben amestecat cu multă pleavă. S�a realizat astfel un perete gros de
0, 25-0,30 m. Aceşti pereţi au fost apoi făţuiţi cu un strat subţire de lut fără pleavă
frumos netezit, dînd aspectul unei tencuieli care acum se prezintă ca o pojghiţă
subţire ce se desprinde cu uşurinţă de lipitura propriu�zisă. Pe unele bucăţi de lipi�
tură s�au putut observa straturi suprapuse de tencuială şi urmele nuielelor din
împletitura pereţilor. Lipitura constituie în jurul pereţilor o masă compactă,
roşie (fig. 6), de aproximativ 3,5-4 m.
Mai mult de jumătate din conturul locuinţei a putut fi. urmărit datorită
pereţilor rămaşi încă în picioare. R__ţsturile pereţilor păstraţi aveau 0,25-0,30 m
înălţime. In p � rtea de sud a locuinţei, spre panta ce coboară la terasa inferioară,
pereţii nu s�au păstrat din pricina îndi:nării terasei în această porţiune, ceea ce a
uşurat scurgerea apei, antrenînd totodată şi alunecarea urmelor arheologice.
Pe lîngă aceasta, se pare că partea de sud a locuinţei n�a fost arsă în aceeaşi măsură
ca şi partea de nord şi de aceea pereţii nu s�au păstrat, ci pulverizîndu�se s�au conto�
pit cu masa de pămînt galben şi au fost spălaţi de apele ce coborau de pe terasele
superioare. In sprijinul acestei ipoteze vine faptul că pe partea de sud a locuinţei
s�au găsit bucăţi de lut galben amestecat cu pleavă, dar neînroşite.
Qiametrul clădirii de pe terasa V este, aşa cum am arătat, de 6 m, spre deose�
bire de clădirea rotundă de pe terasa Il, care are un diametru de 1 2 ,5 m. Am arătat
şi deosebirile în ceea ce priveşte tehnica construirii celor două clădiri. Era firesc
ca o locuinţă ai cărei pereţi sînt construiţi din gard de nuiele să nu poată susţine
un acoperiş mai mare, chiar dacă acesta este făcut din şindrilă (pe întreaga supra,
faţă a terasei n�am descoperit nici un fragment de ţiglă). Pînă acum la toate locuin�
ţele descoperite pe Dealul Grădiştii nu s�au găsit ţigle de acoperiş, ceea ce denotă
că toate clădirile erau acoperite cu şindrilă, cum sînt de altfel acoperite şi astăzi
majoritatea locuinţelor din Munţii Orăştiei.
Tehnica construirii locuinţelor din gard de nuiele lipit cu lut este cunoscută
şi la alte clădiri de pe terasele Dealului Grădiştii.
Podeaua clădirii este alcătuită dintr�o lipitură de lut cu multă pleavă, perfect
păstrată aproape pe întreaga suprafată,
' fiind puternic arsă din pricina acoperişului
aprins care a căzut peste ea. În unele părţi este aproape neagră, acolo unde probabil
a venit în contact direct cu grinzile aprinse ale acoperişului. Podeaua s�a distrus
numai în partea de sud a locuinţei, acolo unde lipsesc şi pereţii, probabil tot din
cauzele arătate.
În exteriorul pereţilor, de jur împrejurul clădirii, pe o suprafaţă de 1-2 m2,
s�a găsit o altă lipitură de lut cu pleavă, însă de data aceasta mai puţin consistentă,
mai subţire şi de aceea mai rău păstrată decît aceea din interiorul locuinţei. Ambele
podele, atît cea din interior cît şi cea din exterior, au fost aşezate pe un pat de lut
galben, amestecat cu pietre de rîu sau de stîncă locală, bine bătut. Podeaua exterioară
se găseşte aproximativ cu O, 1 0-0, 1 5 m mai jos decît cea interioară. Foarte
•

Vezi SCIV , VI,

1 95 5 ,

p.

1 98 , f ig.

3.
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probabil c ă avem de�a face c u pridvorul casei, apărat de streaşină, aşa cum sînt şi
astăzi pridvoarele din jurul caselor de ţară.
Clădirea pare să fi avut o singură intrare, situată pe partea de sud (latura
rău conservată) şi a avut un prag format dintr�un bloc de calcar cochilifer. Pragul
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Planul locuinţei de pe terasa V (Dealul Grădiştii).

n�a fost descoperit la locul său, ci alunecat pe panta terasei (vezi pl. I). În pereţii
păstraţi nu s�a constatat nici o deschidere. În afara acestui fapt, pentru situarea
intrării pe partea de sud a clădirii pledează şi faptul că intrările clădirilor înveci�
nate de pe acelaşi platou (terasa II şi IV), cu care clădirea noastră formează un
aliniament, << stradă )), au intrările tot pe laturile lor de sud, orientate spre terasa
inferioară, pe unde pare să fi trecut drumul antic.
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În interiorul clădirii nu s'a constatat nici un perete despărţitor, ceea ce ne
îndreptăţeşte să afirmăm că locuinţa a constat dintr'o singură încăpere. A existat
însă o vatră de foc (pl. 1), ridicată cu cîţiva centimetri faţă de nivelul podelei
casei. Vatra de foc are mai multe lipituri (făţuieli) suprapuse, făcute din lut fără
pleavă. În jurul ei s'a găsit multă cenuşă.
Inventarul locuinţei rotunde de pe terasa V este destul de sărac, fiind format
din ceramică (puţină, faţă de abundenţa din alte locuinţe), obiecte de fier, printre
care menţionăm : cîteva chei, seceri, vîrfuri şi călcîie de lance, << mîţe >> , topoare
şi două fierăstraie (fig. 7), precum şi cîteva obiecte de bronz.

Fig. 7.

-

Fierăstrău de mînă de la locuinţa de pe terasa V a Dealului Grădiştii.

Cea mai interesantă dintre descoperirile făcute pe terasa V rămîne << trusa
medicală >> găsită în vara anului 1 955 1 •
Deşi a fost dezvelită întreaga suprafaţă a terasei, nu s'a constatat nici un
fel de clădire anexă. Singurele obiecte descoperite în afara locuinţei au fost
cîteva fragmente de tevi de teracotă, care au putut face parte dintr'o conductă
ce aducea apă de 1� cisternă pe platoul cu şase terase. Nu s,a putut urmări
traseul conductei.
Locuinţa de pe terasa V a luat sfîrşit, ca şi celelalte locuinţe de pe acest
platou, printr,un puternic incendiu, foarte probabil în timpul celui de,al doilea
război dacic (105-106).
2.

1. CRIŞAN

Sanctuarul vechi de pe terasa XI

Terasa XI poate fi numită pe drept cuvînt terasa sanctuarelor. În afară
de rotonda mare, sanctuarul mic rotund şi cele două sanctuare patrulatere, terasa
XI adăposteşte şi sanctuarul vechi, sezisat încă din campania de săpături din 1 95 1 .
Prin sondajele efectuate atunci, la sud,vest de izvor 2, s,a dezvelit traseul unei
construcţii de lemn, care avea la bază un strat de piatră locală, iar la 1 ,60 m
sub acesta, la aproximativ 2,85 m faţă de nivelul actual, s'au descoperit opt
discuri de piatră de conglomerat cochilifer cu diametru! de 1 ,27 m. Atunci
se presupunea existenţa unui sanctuar cu 15 discuri dispuse pe trei rînduri,
datînd� dintr'o epocă anterioară amenaiării terasei XI.
In campania 1 956 s,a început dezvelirea locului unde s'a sezisat sanctuarul
vechi. Deşi nu s'a dezvelit întregul sanctuar, totuşi putem afirma - deocamdată
ipotetic - că sanctuarul vechi de pe terasa XI avea 52 discuri de calcar dispuse
pe patru şiruri, fiecare şir fiind alcătuit din 1 3 discuri. Dintre cele 52 discuri
presupuse, s'au dezvelit 32 (vezi planul sanctuarului, planşa Il). În afară de
acestea, între şirul doi şi trei s'au descoperit încă patru discuri care par să fie
deplasate de la locul lor iniţial. Cele patru discuri (haşurate pe plan) se găsesc
la nivele diferite faţă de suprafaţa sanctuarului şi la înălţimi deosebite între ele,
deci nu poate fi vorba de un alt şir, chiar dacă sînt aşezate oarecum în linie.
1 Vezi r a po r tu l prel i miuar re 1 955 în Materiale,
III, 1 957, p . 260.

p.

2

Vezi raportul preliminar pc 1 95 1 , SCIV, III, 1 952,
2 90, fig. R -- 9.
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Diametru! discurilor variază între 1 , 10 m şi 1 ,50 m, iar grosimea lor
între 0,20 şi 0,25 m. Multe dintre discuri sînt roase datorită calcarului din care
sînt făcute. Distanta între discurile aceluiasi sir este de 1 , 10-1 ,25 m, iar distanta
între şiruri de 1 , 9 0-2, 10 m. De obicei mij io � ul discurilor are o adîncitură circula�ă
făcută de apa care s�a scurs de pe stîlpii aşezaţi pe aceste discuri de calcar. Stîlpii
au fost din lemn şi au avut un diametru de aproximativ 0,50-0,80. Ei au fost
arşi şi n�a mai rămas din ei decît cărbune, însă conturul se vede clar (în unele
cazuri). Conducîndu�ne după acest contur, ajungem la discurile de calcar. În
Q Disc de piatr� dl c.1/car
� OiM dtpl�trJ de c�/c�rdept�SJt

1!11 fJ/oc de calcar
Sftlpi de andezit
• Sfl7pi de lemn
()()p11 ..8)
'P � Cu te

GiU�IiiJ

® Medalton

� ����
o o

io o o o
l® o o o o o
! • • � ���
�
�
o
oo ooo
o o o ooo

�---+--'r-��

m

o

1

2

Pl. li.

s

-

4

s ...

m

Planul sanctuarului vechi de pe terasa XI (Dealul Grădiştii).
"

afară de aceştia, pe latura de vest a sanctuarului au mai fost sezisaţi şapte stîlpi
avînd aproximativ acelaşi diametru, iar doi pe latura de est, care probabil alcă�
tuiau împrejmuirea sanctuarului. Latura de sud pare să fi fost închisă de un
zid alcătuit din blocuri de calcar construit în maniera obişnuită a zidurilor dacice
{v. pl. II).
În interiorul sanctuarului, pe primul disc al şirului doi (în colţul de sud,vest
al suprafeţei noastre) a fost descoperit un medalion de lut ars (fig. 8) de formă
cvasi rotundă, de 10,3 cm, lat de 9,4 cm şi gros de 1 ,5 cm. Medalionul are
pe suprafaţă o figură feminină puţin reliefată. Spatele este neted, fără nici un
ornament, iar marginile sînt zimţate. Lutul din care este confecţionat medalionul
are multe pietricele de micaşist, ceea ce denotă că este luat de undeva de pe
Dealul Grădiştii sau din imediata apropiere, unde roca dominantă este micaşistul.
De la început ne,a izbit marea asemănare a acestui medalion cu o monedă.
Cea mai apropiată analogie o constituie un denar republican roman al lui Tiberius
Claudius Nero din anul 80 î.e.n. 1. Medalionul nostru imită destul de fidel
moneda. Chipul feminin ar putea fi, dacă apropierea noastră este justă, bustul
Dianei. Pe monedă, Diana poartă o diademă care pe medalionul nostru a fost
schematizată, dînd aspectul unei viziere de cască. La fel a fost schematizat şi
arcul şi tolba pe care Diana de pe monedă le poartă pe umeri. În afară de
1

E. Babelon, Monn. de la rep. rom. , voi. l p . 3 94, 5 .
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aceste amănunte, aversul monedei este destul de bine imitat, în afara inscripţiei
care lipseşte total. Moneda este înconjurată cu un cerc de perle în relief, care
pe medalionul nostru este reprezentat printr�un cerc de linii incizate. Marginile
monedei sînt zimţate, ceea ce a imitat şi medalionul nostru.
Medalionul descoperit în sanctuarul vechi prezintă o importanţă deosebită,
constituind un element de datare. Chiar dacă aceasta nu se poate face cu pre�
cizie, totuşi pe baza medalionului putem afirma că sanctuarul nostru datează
din prima jumătate a secolului I î.e.n. , deci din epoca lui Burebista, lăsînd în
acest fel un spaţiu de timp necesar ca denarul
emis în anul 80 î.e.n. să fi ajuns în Dacia şi să
fie imitat în lut. Se pune întrebarea la ce a ser�
vit acest medalion ? Ţinînd seamă de locul unde
a fost găsit, răspunsul cel mai plauzibil ar fi că
obiectul reprezintă un << ex voto >> al unei divinităţi
din panteonul dacic, corespunzînd prin << interpre�
tatio >> cu zeitatea romană Diana ( Bendis). To�
tuşi, nici alte răspunsuri nu sînt excluse. (Ne
gîndim la un model pentru o lucrare ce urma să
fie executată în metal - phaleră, << ex voto >>, sau
ceva similar).
Ceea ce pare să fie sigur e că medalionul
nostru nu imită direct denarul roman, ci mai
curînd o imitaţie dacică a lui (imitaţii dacice după
denari republicani romani se cunosc tocmai din
Fig. 8. - Medalion de lut ars din sanc
sec. I î.e.n. ).
tuarul vechi de pe terasa XI (Dealul
La 1 ,50 m deasupra sanctuarului vechi s�au
Grădiştii).
descoperit urmele unui sanctuar cu stîlpi de ande�
zit. Stîlpii sînt de aceeaşi formă ca şi stîlpii înguşti ai sanctuarului mic
rotund de pe aceeaşi terasă XI, dezvelit în anul 1 952 1 . În total s�au descoperit
1 7 stîlpi aşezaţi în linie. Toţi stîlpii au capetele rupte, cu excepţia unuia care
a rămas întreg, dar a fost răsturnat. Stîlpul întreg este terminat într�un cep, ceea
ce confirmă presupunerea făcută în acest sens în legătură cu stîlpii rotondei mari.
Dimensiunile stîlpilor sînt următoarele : înălţimea 0,20-0,40 m ; lăţimea 0, 1 90,20 m, iar grosimea 0,2 1 m. Distanţa între stîlpi este constantă, măsurînd 0, 1 5 m.
La acest sanctuar nu s�a observat alternanţa stîlpilor înguşti cu stîlpi mai laţi,
obişnuită la sanctuarul mic rotund sau la rotonda mare ; de asemenea, nu s�a
observat nici o grupare intenţionată a stîlpilor, ceea ce ne face să credem că
sanctuarul n�a fost pus în legătură cu fenomene urano�solare. Deoarece în săpătura
noastră am descoperit numai 1} stîlpi, nu putem spune nimic în legătură cu
forma sau dimensiunile acestui sanctuar mai recent. Rămîne însă stabilit că
sanctuarul cu stîlpi de andezit este ulterior sanctuarului cu discuri de calcar,
deasupra căruia a fost construit după amenajarea terasei şi lărgirea ei, şi că
sanctuarul cu stîlpi de andezit întîlnit acum este contemporan cu sanctuarul mic
rotund şi cu rotonda mare de pe aceeaşi terasă.
La nivelul sanctuarului cu stîlpi de andezit s�au descoperit numeroase cuie
de fier de dimensiuni şi forme variate. Printre acestea, în colţul de sud�est al
secţiunii noastre, s�au descoperit cinci << ţinte >> cu disc de dimensiuni necunoscute
pînă acum (pl. III). Cele cinci << ţinte >> de fier sînt bine păstrate şi au capul,
=

1 Vezi raportul preliminar pe 1 95 2 , SCIV, IV, 1953, p. 1 5 3 , fig. 4 .
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în forma unui uriaş disc cu diametru! de 0,30 m. Discurile sînt foarte frumos
ornamentate, în relief, cu palmete, rozete cu spitele răsucite, un patrat uşor
stelat şi un brîu circular în motiv de spic. În centr� se află trei cercuri concen,
trice cu un buton în mijloc. Ornamentarea este aceeaşi la toate cinci << ţintele •},
cu deosebire că la unele brîul în motiv de spic este mai lat sau mai îngust,

Pl. III.

.... Discul unei ţinte de fier de la sanctuarul

de pe Dealul Grădiştii.

ceea ce denotă că au existat mai multe tipare cu acelaşi model. Foarte probabil
că aceste << ţinte •> ornamentau uşile ( ?) sanctuarului.
Deasupra sanctuarului cu stîlpi de andezit, la aproximativ 10-20 m, deci
la 1 m adîncime fată de nivelul actual, s'a identificat un alt nivel de locuire
destul de slab cont� rat. Aici pămîntul pare mai bătătorit şi se văd urme de
arsură şi cărbune. Pe suprafaţa acestui al treilea nivel s'au descoperit patru blocuri
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de calcar de formă patrulateră, dispuse aproximativ în patrat. Probabil că este
vorba de temelia unei construcţii de lemn, a cărei destinaţie este greu de precizat.
Epoca căreia îi aparţine acest nivel pare să fi e cea romană, aşa cum arată cîteva
fragmente ceramice şi cărămizi patrulatere de mozaic descoperite aici.
Aşadar, pe locul unde s,a sezisat sanctuarul vechi au existat trei nivele şi
anume : 1 , nivelul sanctuarului vechi cu discuri de calcar ; 2, nivelul sanctuarului
cu stîlpi de andezit şi 3 , nivelul roman.
La sud de sanctuarul vechi se conturează un zid de blocuri, al cărui rost
ŞI plan vor putea fi precizate numai în campaniile viitoare.
CONCLUZ I I

De la început trebuie să accentuăm caracterul ipotetic al concluziilor noastre,
datorită faptului că dezvelirea sanctuarului nu s,a terminat, ea fiind făcută numai
parţial, urmînd ca în campaniile viitoare de săpaturi să - se stabilească întinderea
sanctuarului şi detaliile tehnice, precum şi lămurirea unor probleme rămase
deocamdată neclare. Printre problemele nerezolvate, amintim cele patru discuri
deplasate, descoperite între şirul doi şi trei, destinaţia şi epoca pavajului de pietre
de ţe marginea de vest a sanctuarului, despre care s,a presupus că ar reprezenta
traseul unei construcţii de lemn. Apoi mai putem aminti şi zidul care închide
latura de sud a sanctuarului. Cu toate acestea, în urma dezvelirii parţiale făcute,
putem trage următoarele concluzii :
1 . Sanctuarul vechi de pe terasa XI este mult mai mare decît s,a presupus
în urma so11dajului din 1 95 1 ; el are rmtru şiruri de discuri de calcar, cu aceeaşi
destinaţie ca şi discurile similare de andezit de pe terasa X. Fiecat:e şir al sanc,
tuarului nostru este alcătuit din 1 3 discuri, deci în total 52, cu un diametru
mediu de 1 ,30 m. Epoca căreia îi aparţine acest sanctuar este mai veche şi
coincide foarte probabil cu epoca lui Burebista, după cum s,a putut stabili şi
pe baza medalionului de lut descoperit în sanctuar.
2. În epoca de reînflorire a statului dacic în sec. I e.n . , cel mai tîrziu pe
timpul lui Duras,Diurpaneum şi Decebal, s,a refăcut, înălţîndu,se, toată terasa
XI şi s,a început înlocuirea vechilor sanctuare de calcar prin sanctuare de andezit.
Acum s,a lărgit şi terasa X. În această perioadă de mari construcţii a fost
ridicat şi sanctuarul cu stîlpi de andezit peste sanctuarul nostru vechi acoperit.
Opera de construcţii iniţiată în sec . l.e.n. a fost întreruptă de războaiele cu romanii.
Am mai arătat că unele dintre sanctuare n,au fost terminate, aşa cum este cazul
sanctuarului mare de pe terasa X.
3. După cucerirea romană, toate sanctuarele au fost distruse, iar pe locul
lor s'au ridicat barăci de lemn ale ·- unităţii romane care staţiona aici, aşa cum
este aceea de pe terasa X şi aceea de pe terasa XI, pe locul sanctuarului cu
stîlpi de andezit.
Săpăturile din 1 956 au adus contribuţii preţioase la fixarea în timp a dife,
ritelor faze de construcţie a sanctuarelor de pe Dealul Grădiştei, ceea ce dove,
cleşte încă o dată stadiul dezvoltat de cultură materială şi spirituală la care au
ajuns dacii în sec. I e.n.
C. DAICOVICIU
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APXEOJIODP·IECKHE PACKOIIKH

B

rP3.UHIIIT.H MYHl..J:EJIYJIYH

KPATKOE CO.UEP)I(AHME
Bo BpeMH apxeonorHt.IeCKOH 3KClleAHL\HH 1 956 r. KOJIJieKTHB pacKOllOK B rp3AHUITH MyH
qenynyii npecJieAOBaJI HeCKOJlbKO [\eJieH . 0AHa H3 HHX 3aKJIIOt.IaJiaCL B OTKpblTHH BO BpeMH pa3BeAKH
HOBblX apX(OJIOrHt.IeCKHX noceJieHHH B ropHOM MaCCHBe, OKpymaiOIL\eM rp3AHUITH MyHt.Ienynyii.
BamHeHUIHM pe3yJILTaTOM pa3BeAKH 6biJIO OTKpbiTHe noceneHHH noA sepUIHHOH ropbi MeneiiH H
Ha xonMe PyAeJie ( 1 300 M) .
0AHO H3 llOCeJieHHH Ha XOJIMe PyAeJie 6blJ10 paCKOllaHO ; BblHBHJIH lliHJlHIL\e, KOTOpoe pyKO
BOAHTeJib KOJIJieKTHBa Ct.IHTaeT 3arOHOM AJIH OBe[\.
0AHOBpeMeHHO 6blJIO 3aKOHt.IeHO BCKpblTHe )J{HJIHIL\a Ha Teppace V' y XOJIMa llHJiyJl rp3AHUITeii,
oKa3aBUierocH cKpOMHbiM coopymeHHeM H3 KOJILeB H npyTLeB . HaiiAeHHbiH B TeKyll\eM ro.Icy CKYA
HLIH HHBeHTapb 3aCTaBJIHeT aBTOpa BCe me CBH3biBaTb 3H�t.IeHHe 3TOrO )J{HJIHIL\a C Ha6opOM MeAH
l\HHCKHX HHCTpyMeHTOB, 06HapymeHHblX 3AeCb BO BpeMH 3KClleAHL\HH 1 955 r. (Ta6JIH[\a 1 H
.
pHC. 6 H 7) .

Oco6eHHoe 3Hat.IeHue HMeeT not.ITH nonHoe o6HameHHe Apyroro, 6onee ApesHero CBHTHJIHIL\a
Ha Teppace XI XOJIMa llHJIYJI rp3AHUITeH . 0HO COCTOHT H3 55 BbiCTpOeHHbiX B 4 pHAa KpyrJiblX OCHO
BaHHH H3 H3BeCTHHKa. ropa3AO rny6me pacnOJIOllieHHOe, t.IeM ApyrHe CBHTHJIHIL\a Ha 3TOH Teppace,
yKa3aHHOe CBHTHJIHIL\e AaTupycrcH 3noxoii Eype6HCTbi (cepeAHHOH 1 s . AO H . 3 .) , t.ITO noATBepm
_a;acr H rJIHHHHbiH MeAaJibOH, HaiiAeHHbiH Ha OAHOM H3 KaMeHHbiX OCHOB3HHH H npeACTaBJIHIOIL\HH
C060H rpy6y10 HMHT3[\HIO 060pOTHOH CTOpOHbl pecny6JIHK3HCKOrO AeHapHH 80 r. AO H . 3 . (pHC. 8) .
Il03AHee, BepOHTHO B 1 B . H . 3, 3TO ApeBHee CBHTHJIHIL\e CMeHHJIOCb ApyrHM CO CTOJI63MH H3 3HAe3HTa .
CpeAH H3HAeHHblX 3AeCL Bell\eH 3acnymHB310T BHHM3HHH 5 meJie3HbiX MHUieHeH C llOKpblTbiM OpHa
MeHTOM AHCKOM (Ta6JIHL\bi I I H III) .

OE'MICHEHME PMCYHKOB
P11c. 1 . - IIJiaH miiJIIIll.la B PyAeJie.
P11c. 2. - )l(eJie3Hbiiî: HanRJibHHK R caAOBbiiî: Hom R3 PyAeJie.
P11c. 3 . - He60JibWOii cocyA c KHonKaMR ri3 PyAeJie.
PRc. 4. - IioJibWOiî: cocyA, KpbiWKII R qawKH R3 PyAeJie.
P11c. 5 . - Ilpo4JRJib pa3pe3a aHTRtJHoiî: AOporn B IlpeJiyKa IipbiHAYIDRI.Ia (PyAeJie).
P11c. 6. - IlpoclmJib pa3pe3a mRJIIIll.la Ha Teppace V.
PRc. 7 . - PytJHaR: niiJia 113 )i<HJil!ll.la Ha Teppace V B ,llHJIYJI rp3AHWTeiî:.
Pile. 8. - MeAaJibOH 113 o6ommeHHOll rJIIIHbl 113 ApeBHero CBR:TIIJIR!lla Ha Teppace XI (,UR:JIYJI rp3AHWTeiî:) .
Ta6JIIII.Ia 1 . IlJiaH >I<HJlllll.la Ha Teppace V (.UHJIYJI rp3AIIWTeiî:).
Ta6JIRI.Ia I l . IlJiaH APeBHero CBR:TWIH!lla Ha Teppace XI (,UR:JIYJI rp3AIWJTeiî:) .
Ta6JIRI.Ia III. .lliiCK meJie3HOll MIIWeHII 113 CBR:TIIJIH!lla Ha ,llHJIYJI rp3AHWTeiî:.
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CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE GRĂDIŞTEA MUNCELULUI
R E SUM E

Les fouilles du chantier de Grădiştea Muncelului ont poursuivi plusieurs objectifs au cours
de la campagne de 1 956, dont celui de decouvrir des stations archeologiques nouvelles dans le
massif . montagneux entourant Grădiştea MunceluTui. Le resultat le plus important de ces recher,
ches a ete la decouverte de plusieurs stations situees en,dessous du sommet du Mont Meleia et
sur la colline de Rudele (1300 m).
L'un des etablissements de la colline de Rudele a dej a ete fouille et on y a decouvert
une habitation consideree par le chef de l'equipe d ' archeologues comme etant une bergerie.
On a termine en meme temps l'exhumation de la demeure situee sur la terrasse occidentale
de la colline de Grădiştea, modeste construction de pieux et de branchages entrelaces. Etant donne
le maigre inventaire qui y a ete trouve cette annee, c'est encore la trousse medicale (pl. 1 et fig.
6 et 7) decouverte en 1 955 qui fait l'importance de cette habitation.
L'exhumation presque complete, sur la terrasse XI de la colline de Grădiştea, d'un autre
sanctuaire plus ancien, compose de 52 socles ronds en pierre calcaire, alignes sur 4 rangees, revet
une importance tout particuliere. Le sanctuaire, bien plus profond que les autres qui ont ete
decouverts sur la meme terrasse, date de l'epoque de Burebista (vers le milieu du 1"• siecle av.
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notre ere), ce qui est egalement confirme par le medaillon en terre cuite trouve sur l'un des sccles
et qui n'est qu'une grossiere imitation de l'avers d'un denier republicain de l'an 80 av. notre ere.
(fig. 8). Cet ancien sanctuaire a ete ulterieurement remplace, probablement au J« siecle de notre ere,
par un sanctuaire a ' colonnes d'andesite. Parmi les objets qui y ont ete trouves, il convient de
noter cinq clous en fer, dant la tete, en forme de disque, est joliment omee (v. pl. I I et I II).
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Plan de l'habitation de Rudele.
Fig. 2. - Serpe et lime en fer de Rudele.
Fig. 3. - Petit vase a boutons, de Rudele.
Fig. 4. - Grand vase, couvercle et tasse, de Rudele.
Fig. 5. - Profil de la section du chemin antique de Preluca Brînduşiţa (Rudele).
Fig. 6. - Profil de la section de l'habitation de la terrasse V.
Fig. 7. - Scie a main trouvee dans l'habitation situee sur la terrasse V de la Colline de Grădiştea.
Fig. 8. - Medaillon en terre cuite du sanctuaire ancien de la terrasse II (Colline de Grădiştea).
Planche 1. - Plan de l'habitation de la terrasse V (Colline de Grădiştea).
Planche II. - Plan du sanctuaire ancien de la terrasse XI (Colline de Grădiştea).
Planche III. - Disque d'un des clous en fer du sanctuaire de la Colline de Grădiştea .
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(r. Sibiu şi Făgăraş, reg. Stalin)

BIECTIVUL

principal al cercetărilor l,a constituit, şi în al treilea an de
activitate a şantierului, marea necropolă daco,romană de la Caşolţ. În
strînsă legătură cu acest obiectiv, la Caşolţ s,au efectuat noi săpături
în aşezarea contemporană şi în necropola hallstattiană de la << Trei Morminţi >>.
Ocazional s'au înregistrat în apropiere două descoperiri pe teritoriul satului
Bradu. Al doilea obiectiv al cercetărilor din 1 956 l,a format necropola daco,
romană de la Calbor, r. Făgăraş, descoperită anul trecut.
Lucrările s'au efectuat între 16 iulie şi 15 august la Caşolţ şi 16 şi 29 august
1956 la Calbor. La ele au participat : M. Macrea responsabil, E. Dobroiu,
N. Lupu, 1. Mitrofan, D. Radu, membri, şi G. Arion, L. David, C. Osz6.:ki,
1. Paul, M. Popa, M. Sfîrlea, studenţi.

O

A. CERCETĂRILE DE LA CAŞOLŢ ŞI ÎMPREJURIMI
1.

Necropola daco-romană

În 1 956 s'au cercetat alţi 1 3 tumuli (XXXVIII-L), dintre care patru în
zona de sud,vest (1), patru în zona de centru (II) şi cinci în zona de nord,est (III)
a necropolei. Dintre aceştia, unul face parte din categoria tumulilor mari, nouă
din categoria tumulilor mijlocii şi trei din categoria tumulilor mici. Rezultatele,
pe care le înfăţişăm foarte pe scurt în cele ce urmează, au adus noi şi interesante
precizări privitoare la caracterul necropolei, ritul funerar şi la încadrarea istorică,
culturală şi etnică a necropolei.
La majoritatea tumulilor cercetaţi, în pămîntul mantalei nu s'au găsit decît
fragmente ceramice si
, cîteva silexuri. Resturile masive ale incineratiei si inven,
tarul funerar s'au găsit la baza tumulilor, la adîncimi ce variază d �pă inălţimea
lor, dar totdeauna la nivelul solului antic ..
lncinerarea s,a făcut pe un rug de lemne, construit pe locul unde apoi s,a
ridicat turnului. Urmele rugului se recunosc cu uşurinţă printr,un strat masiv
compact şi continuu de cărbune, cenuşă şi oase calcinate, afla� totdeauna la baza
tumulului şi obişnuit la centrul lui. Sub stratul acesta funerar, pămîntul este
înroşit sau puternic înnegrit pe o adîncime variabilă, în medie de 5 cm. Grosimea
totală a stratului funerar variază obişnuit între 10 şi 20 cm. Prezenţa pămîntului
ars de la baza stratului funerar şi uneori a unei pojghiţe subţiri de pămînt înroşit
la suprafaţa lui constituie indiciul cel mai sigur al arderii pe loc. Într,un singur
turnul (XLIV - 86) pămîntul înroşit nu a putut fi constatat, deşi cărbunii erau
prezenţi împreună cu foarte puţine oase. Bănuim că mormîntul a fost jefuit,
dacă nu avem de,a face, eventual, cu un simulacru de înmormîntare, un cenotaf.
16 .
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Vatra rugului are forma patrulateră, cu marginile rotunjite, sau ovală. Dimen�
siunile în cei 1 3 tumuli cercetaţi anul acesta sînt următoarele : 1 ,20 X 1 , 10 ;
' \ _,_.
.

T. XL VI - 242

•

·.::

.
t
•
•

. ·.

� �

.

: A
i

o ••

. ·
. . ·: :·. : .
.

· ,.

:.

.

.-. :-,·· : .
.
. . ·

.

.

.

Fig. 1 . - Caşolţ, necropola mare. T. XLVI (242). Plan de detaliu cu stratul funerar,
vatra rugului şi vatra focului ritual, de la baza turnulului.

1 ,30 X 1 , 3 1 ; 0,80 X 0,45 ; 1 ,30 X O, 70 ; 1 , 75 X 1 ,30 ; 1 ,50 X 1 ,20 ; 1 X 0,60 ; 1 ,30 X
0,90 ; 1 , 60 X 0,75 ; 1 ,40 X 1 ; 1 ,05 X 0,60 ; 1 ,50 X 1 , 20 ; 1 ,50 X 1 m. Se poate

presupune că şi rugul avea apro�
ximativ aceleaşi dimensiuni,
forma lui fiind însă probabil
patrulateră. În mulţi tumuli,
cărbunii s�au împrăştiat, pe o
suprafaţă mai mare sau mai
mică, şi în afara vetrei rugului,
fără a arde însă pămîntul pe
care au căzut. Vatra funerară,
deci şi rugul, era orientată în
axa lungă pe direcţia NE�SV
(şase tumuli), N�S (trei tumuli)
sau NV�SE (trei tumuli).
După observaţiile făcute,
era ridicat în unele cazuri
rugul
Caşolţ, necropola mare. T. XL ( 1 68). Vatra funerară
Fig. 2.
d
irect
pe so1 ul antic, fără a se
cu groapa şi vasele de ofrandă.
fi. făcut în prealabil o nivelare,
astfel că în săpătură vatra funerară apare plană, urmînd înclinarea ori�
ginală a terenului. În turnului XLVI (242) se constată o oarecare nive ..
Iare, constînd din raderea solului antic şi adunarea pămîntului rezultat
pe laturile lungi ale rugului, alcătuind nişte praguri arse, late la bază de
-
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1 2 cm şi subţiate spre vîrf, ca nişte coarne (fig. 1 ). In schimb, în alţi cinci
tumuli, la baza rugului s,a constatat cîte o groapă de formă ovală (fig. 2 şi 3),
săpată în solul antic, cu marginile mai mult sau mai puţin regulate, la fund alveo,
lată ca o albie. Adîncimea ei variază între 5 şi 25 cm şi este totdeauna plină cu
resturile incineraţiei. Ea corespunde aproximativ cu vatra rugului, care une·ori se
întinde puţin şi afară, are aceeaşi orientare
şi a fost săpată în scopul anume de a adă,
posti rămăşiţele incinerării. Într,un alt
turnul, cu vatra funerară plană, se găsea, pe
marginea de est a acesteia, o gropiţă mai
mică decît cele precedente, cu d iametru!
de 0,65 m,. adîncă de 0, 1 2 m. Presupunem
că ea servea pentru aprinderea rituală a
rugului, cu ajutorul silexurilor, dintre care
majoritatea s'au găsit în pămîntul movilei,
iar unul lîngă vatra funerară, pe solul antic .
În cinci tumuli studierea atentă a
oaselor calcinate, căzute pe vatra funerară
sau în groapa de sub rug, a permis deter,
minarea cu o oarecare probabilitate a pozi,
ţiei cadavrului pe rug. Din aceste obser,
vatii rezultă că orientarea cadavrului cores,
3. - Caşolţ, necropola mare. T. XLII (67).
pu'nde CU aceea a rugului, dar capul se Fig.
Groapa de sub rugul funerar cu vasele de ofrandă
află fie spre nor d , fie spre sud , fie spre
in situ.
sud,vest, întotdeauna chircit, culcat pe
stînga, o dată se pare spre dreapta, cu faţa spre E, V sau SV, după anotimpul şi
ora înmormîntării, probabil totdeauna spre soare. Într,un caz s,a putut stabili că
defunctul fusese pus pe rug cu
mîinile sub cap.
În timpul incinerării avea loc
un banchet funebru, dedus din exis,
tenţa vetrelor secundare de foc,
situate la oarecare depărtare de rug
(fig. 1), şi din prezenţa în aproape
toţi tumulii a numeroase vase sparte
intenţionat, fie pe vatra funerară,
deasupra resturilor incineraţiei, fie
alături de rug. Vetrele secundare
de foc au fost constatate în patru
tumuli, ele se găsesc pe solul antic,
au o formă circulară, cu diametru!
Fig. 4. - Caşolţ, necropola mare. T. XXXIX ( 1 34). Vatra
funerară cu vasele de ofrandă.
de 0,55 - 0,95 m şi nu conţin oase
umane calcinate.
După terminarea incinerării avea loc depunerea vaselor de ofrandă, constînd
din recipiente mai mari de tipul urnelor, oale de diferite dimensiuni, străchini,
castroane, farfurii, ceşti, căni etc. Ele erau depuse fie la mijlocul vetrei funerare
sau în gropile de sub rug, fie la o margine a acestora. Numărul lor variază aşa
precum diferită e starea lor de conservare (fig. 1-5). De obicei vasele mai mici
sînt mai bine păstrate. s,au scos şi două << urne >) Întregi, iar altele pot fi reconsti,
tuite. În ele se găseşte cu regularitate cîte o ceşcuţă, despre a cărei semnificaţie
·
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am vorbit în rapoartele din anii precedenţi. Vasele de ofrandă erau depuse tot,
deauna pe stratul funerar şi unele prezintă în partea inferioară urme de ardere
secundară, dovadă că jarul era
încă încins. În unele morminte
s,a putut preciza locul vaselor
de ofrandă pe vatra rugului.
Astfel în t. XXXIX (134) va,
sele mari s'au găsit în dreptul
pieptului sau ceva mai jos,
deci fuseseră puse în << braţele >>
defunctului. În schimb, frag,
mentele unei străchini cu trei
picioare se aflau în dreptul capu,
Fig. 5.
Caşolţ, necropola mare. T. XLVIII (272). Vatra rugului
lui, iar la picioare un castron
cu inventarul funerar in situ.
cu gura în jos. Se pare că aceeaşi
poziţie o aveau diferitele vase de ofrandă şi în alţi tumuli săpaţi în anii trecuţi,
ceea ce ar însemna că fiecare vas are o anumită destinaţie şi semnificaţie rituală.
-

T. XL IX - 266
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Fig. 6.

-

Caşolţ, necropola mare. T. XLIX (266). Planul cu descoperirile de la ba:�;a tumulului.
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Cu toate acestea, în unii tumuli nu s'au găsit vase de ofrandă, fie că ele nu
au existat, fie că mormintele au fost jefuite. Jefuirea în antichitate a fost con,
statată în cel mai mare dintre tumulii săpaţi (L-220). Indiciile jefuirii au apărut
numai cînd s,a ajuns la vatra funerară, care era rasă la centru pe o suprafaţă
circulară, de unde întreg inventarul funerar a fost sustras, rămînînd numai nume,
roasele fragmente ceramice răspîndite în jurul vetrei rugului. Se pare că unul

Fig. 7. - Vase mari de ofrandă din necropola mare de la Caşolţ.

dintre tumulii jefuiţi (XLIII-1 00) avusese şi o casetă de piatră, de vreme ce o
lespede de piatră a fost găsită în pămîntul movilei.
Un alt detaliu observat în doi tumuli (t. XXVIII-135) este strîngerea restu,
rilor incineratiei fie în jurul vaselor de ofrandă, fie într'o parte a vetrei rugului
(t. XLVI-24l ), sub forma unei moviliţe cu diametru! de 1 ,55 X 1 , 25 m la bază,
înaltă de 0, 1 8 m, alcătuită din pămînt, cărbune, cenuşă, oase, fragmente ceramice
şi alte obiecte de inventar. Ea acoperă o parte a vetrei rugului, atingînd şi vatra
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de foc rituală, ce se găsea în apropiere (fig. 1 ). Peste această moviliţă s,a
ridicat la început un turnul mai mic, indicat de nivelul inferior al mantalei, care
acor:erea provizoriu întreaga vatră a rugului, împreună cu vatra focului ritual,
abia mai tîrziu, poate după cîteva zile, completîndu,se construirea tumulului
în forma în care ni s,a păstrat. Faptul ridicării tumulului în două etape poate
fi explicat datorită unei ploi intervenite la sfîrşitul ceremoniei incinerării.

Fig. 8.

-

Vase din necropola mare de la Caşolţ.

Fig. 9.

-

Fibule de bronz din necropola
mare de la Caşolţ.

În sfîrşit, menţionăm faptul că sub mantaua tumulului XLIX (266), în afară
de vatra funerară principală, s,a dat şi peste o a doua vatră de rug, situată la marginea
tumulului şi avînd dimensiunile de 1 ,50 X 1 m (fig. 6). Orientarea ei este pe direcţia
N-S. Ea se află pe solul antic şi are aceeaşi compoziţie ca şi celelalte vetre funerare,
incluzînd şi oase umane calcinate. Lipsesc în schimb vasele şi orice fragment
ceramic din inventarul funerar, găsindu,se numai o fibulă de bronz şi cîteva
mărgele de sticlă. Din observaţiile făcute, rezultă că această vatră funerară a apar,
ţinut unui mormînt mai vechi distrus cu prilejul ridicării noului turnul.
Majoritatea tumulilor cercetaţi aparţin unor persoane mature. Pe baza
dimensiunilor vetrelor rugului, a examinării oaselor şi a inventarului funerar,
două morminte sînt probabil de copii (t. XXXVIII- 1 35 şi XL-168), iar trei
(t. XLI I I-100, XLVII-278, XLIX-266) sînt de femei.
Inventarul arheologic rezultat din cercetarea celor 1 3 tumuli este bogat şi
variat. Primul loc îl ocupă fireşte ceramica. Printre vasele întregi sau întregite se
găsesc << urne >> (fig. 7), apoi oale de diferite dimensiuni, căni cu toarte, străchini
şi castroane de diferite forme, farfurii, ceşti, capace şi diferite vase mai mici.
Străchini cu trei picioare întregi s'au găsit în cinci tumuli. Una, care are şi capac,
este de dimensiuni reduse (fig. 8/2 ). Unele vase sînt de factură romană, dar cele
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mai multe sînt de traditie mai veche, Latene sau daciCă. Deosebit de semnificative
sînt de pildă, în această' privinţă, vasul principal din fig. 7/1 şi văsciorul, care pare
să fi avut şi două toarte, din fig. 8/ 1 . Amintim şi fragmentele unui pahar de sticlă.
Numeroase sînt şi obiectele de podoabă, îndeosebi fibule de bronz (fig. 9) dintre
care abia trei aproape întregi, celelalte fragmentare, şi mărgele de sticlă sau pastă
vitroasă, una de tipul întîlnit şi în alţi tumuli, în formă de pepene. În număr
mare s'au găsit şi << dinţi de pieptene >>, ţinte, cuie şi scoabe de fie r. Din inventarul
funerar foarte bogat al tumulului XLIX - 266, aparţinînd probabil unei femei
sau fetiţe, fac parte şi o fibulă de bronz circulară, cu email (fig. 9/ 1 ), întîlnită acum
pentru prima dată, fragmente dintr,un pandantiv de bronz, de asemenea cu email,
şi o rotiţă de lut găurită, folosită probabil ca jucărie. Nu face parte din mobilierul
funerar al mormîntului o seceră de fier, găsită în mantaua t. XLV-288, la
0,25 m de la suprafaţă.
Monede s'au găsit numai două, una de la Traian, cealaltă de la Mare Aureliu.
Aceasta din urmă, nedeterminată încă mai precis, ar indica, după monedele cunos,
cute pînă acum, limita inferioară a perioadei de folosire a necropolei de la Caşolţ.
Cu toate acestea, se pare că durata necropolei se prelungeşte şi după domnia lui
Mare Aureliu, pînă cel puţin spre sfîrşitul sec. I I e.n. Indiciile în această privinţă
le constituie tocmai fibula circulară şi pandantivul de bronz cu email din turnului
XLV-288, care apar cel mai devreme la sfîrşitul sec. II şi devin frecvente mai
ales cu primele decenii ale sec. I I I.
2.

Aşez:area de la Pepinieră

Aşezarea a fost identificată încă din 1 954, la vreo 300 m sud de necropolă,
în actuala Pepinieră. Secţiunile executate atunci au scos la iveală material datînd
din mai multe epoci, din neolitic pînă în epoca romană, care stratigrafic nu putea

4

Fig. 10.

-

Caşolţ. Ceramică din aşezarea de la Pepinieră.

fi deosebit 1 • O examinare mai atentă a terenului ne,a dovedit însă că urmele de
cultură, constînd din fragmente ceramice, chirpici, zgură de fier, se întind şi la
nord şi nord,est de Pepinieră, în locul numit acum Tăietură, de o parte şi de alta
1 SCIV, VI, 3 - 4 , 1 955, p. 60 Y - 6 1 0 .
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a văii Higului. S�au executat trei secţiuni în stînga drumului spre Caşolţ. In ele
s�a constatat un singur strat de cultură, aparţinînd de această dată numai epocii
romane. El urmează îndată după solul actual şi are o grosime de abia 0,25-0,30 m,
de unde începe stratul viu. Majoritatea urmelor de cultură se găsesc la baza acestui
strat, în şi pe solul antic. În afară de ceramică s�au găsit, răspîndite, urme de chirpici
ars, pietre, slabe urme de cărbune, zgură de fier şi cîteva piroane de fier. La capătul
uneia din secţiuni a apărut şi o vatră de foc, probabil de formă circulară, fără
substrucţie de piatră. Ceramica (fig. 10) este în majoritate lucrată la roată şi similară
celei din necropolă. Menţionăm aflarea unui fragment de strachină cu trei picic are.
Există însă şi fragmente ceramice lucrate cu mîna, dintre care unele de autentică
factură dacică, ornamentate cu proeminenţe şi brîuri alveolate. Ele sînt lămuritoare
în privinţa etnicului populaţiei care locuia în această aşezare şi se înmormînta în
necropolă. Aşezarea era întinsă şi pare să fi fost alcătuită din colibe răsfi.rate pe
coasta însorită a dealului. Ea contrastează, prin caracterul ei modest probabil mai
mult p ăstoresc, cu monumentalitatea necropolei.
3.

Necropola Hallstattiană de la « Trei Morminţi »

In continuarea cercetărilor din 1955, s�au săpat în 1956 alţi şase tumuli
din această necropolă, numerotaţi în continuare de la I I I la VIII, obţinîndu�se
rezultate cu totul noi. În timp ce în doi tumuli săpaţi anul trecut s�au găsit
numai morminte de incineraţie, anul acesta s�a constatat că tumulii cercetaţi
adăposteau atît morminte de incineraţie, cît şi de inhumaţie. Un al doilea element
nou îl constituie apariţia casetelor de piatră, folosite atît pentru înmormîntările
de inhumaţie, cît şi p entru cele de incineraţie. O altă constatare este că tumulii, cu
excepţia unuia (t. IV), cuprind mai multe morminte, cîte două (t. III, VII, VIII)
sau trei (t. V, VI). Uneori, în acelaşi turnul se întîlnesc ambele tipuri de înmor�
mîntare (t. V, VI, VIII). Aproxi,
mativ la mijlocul movilei este situat
numai unul din morminte, celelalte,
în cazurile în care sînt mai multe,
aflîndu�se spre marginea tumulului.
In unii tumuli centrul rămîne corn,
plet liber, mormintele descoperite
aflîndu�se spre marginea movilei.
Din această dispoziţie rezultă că
tumulii aparţineau cîte unei familii,
locul de la centru fiind probabil
rezervat tatălui de familie, ceea ce
corespunde epocii de înflorire a pa�
triarhatului, cînd prestigiul bărba�
Fig. 1 1 .
Caşolţ, necropola hallstattiană. T. lll, caseta
nr. 1 , cu mormînt de inhumaţie.
tului a fost definitiv stabilit.
Toate mormintele, fie de inhu ,
maţie, fie de jncineraţie, în ca sete sau urne, se găsesc pe solul antic, la baza tumulilor.
Casetele au forma de pa�ulater (fig. 1 1 ), fiind construite din lespezi de piatră
locală sedimentară, friabilă, de culoare cafenie. Dimensiunile lor variază, laturile
lungi măsurînd între 1 şi 1 ,60 m, cele scurte între O, 74 şi 1 ,46 m, în timp ce înăl,
ţim ea este în medie de 0,40 m. La fund casetele sînt pavate cu cîte o lespede din
aceeaşi piatră, iar capacul era alcătuit din mai multe lesrezi aşezate orizontal.
Orientarea casetelor este p e direcţia NV�SE, cu excepţia casetei t. VI II, orientată
-
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cu axa lungă pe direcţia l\TE,SV. Prin forma, modul de construire, orientarea
lor şi natura pietrei folosite, aceste casete sînt identice · cu cele constatate în
necrorola mare.
Mormintele de inhumaţie se găsesc numai în casete. Scheletele sînt în poziţie
chircită, cu capul spre NV, culcate pe stînga, cu faţa spre est. Mîinile sînt îndoite
şi aduse în dreptul feţei sau al piep,
tului. Obişnuit casetele adăpostesc
cîte un singur schelet. Într,un caz
caseta conţinea două schelete (t. VI,
caseta nr. 2 ; fig. 1 2), iar într'o altă
casetă (t. VIII, caseta nr. 2) s'au găsit
trei schelete, toate chircite şi culcate
pe stînga, unul lîngă altul. În pă ..
mîntui de umplutură din caseta nr. 2 a
t. VI s'a constatat ocru galben. Sin,
gurul inventar întreg al mormintelor
de inhumatie constă din două vase
de ofrandă', găsite în două mor,
minte, în dreptul capului. Vasul Fig. 1 2 . Caşolţ, necropola hallstattiană. T. VI, caseta
nr. 2 , c u dublă înmormîntare de inhumaţie.
din caseta nr. 1 a t. VII (fig. 1 3 )
este de formă bitronconică, cu o
toartă uşor supraînălţată, iar în partea opusă cu o urechiuşă perforată orizontal ;
la fund cu umbo, convex spre interiorul vasului ; sub toartă, trei dungi verticale
în relief ; la baza torţii, de o parte şi de alta, cîte o proeminenţă circulară ; alte două
. .
.
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. . .

Fig. 1 3 .
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Caşolţ, necropola hallstattiană, T. III, caseta nr. l . Vas de ofrandă din mormînt de inhumaţie.

asemenea proeminenţe se găsesc pe partea opusă, mai jos de urechiuşă. Vasul
este din pastă cafenie, cu impurităţi, dar relativ bine arsă, cu slip. Al doilea vas
e identic celui descris mai sus.
:Mormintele de incineraţie se găsesc în casete de piatră sau în urne. La ambele
categorii incinerarea nu s,a făcut pe loc, ci în altă parte. Trei înmormîntări de inci,
neraţie s'au găsit în casete (t. IV, V, VIII). Singurul lor inventar îl formează cîteva
cochilii de scoică, alcătuind probabil cîte un şirag de mărgele. Un alt mormînt
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de incineraţie s'a constatat în t. VI, unde resturile cinerare au fost depuse ulterior
peste mormîntul dublu, de inhumatie, din caseta nr. 2 . In·mormîntări de incine,
raţie în urne s'au întîlnit două în t. V, alături de un mormînt de incineraţie cu
casetă de piatră, şi două în t. VII. In ambii tumuli urnele se află la marginea movilei.

1

Fig. 1 4 .

-

Bradu. Ceramică din aşezarea aparţinînd culturii Noa.

Vasele folosite ca urne sînt din pastă mai grosolană, de culoare roşie, neornamen,
tate. Ele nu au fost întregite încă.
Dintre cele două rituri de înmoriJ1Întare folosite în această necropolă, cel
de incineraţie pare să fie mai nou, el înlocuind treptat pe cel de inhumaţie.
Obiectele de inventar, îndeosebi cele două vase de ofrandă, confirmă datarea
necropolei la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului. Prin caracteris,
ticile sale, mai ales prin înmormîntările sub tumuli, prin folosirea celor două rituri
de înmormîntare, a casetelor de piatră, cît şi prin factura ceramicei, necropola
hallstattiană de la Caşolţ dezvăluie noi aspecte şi componente ale culturii Noa,
cunoscută pînă acum numai cu morminte de inhumaţie. In afară de Caşolţ, un
singur mormînt, de inhumaţie, cu cutie de piatră, aparţinînd acestei culturi, mai
este cunoscut pînă acum la Moreşti 1 • Probabil că şi mormintele din acest cimitir,
de pe Hulă, erau tot cu tumuli.
1 SCIV, VI, 3 - 4,

1 955, p . 658, fig. 10 şi 16.
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In sfîrşit, cercetările din 1 956 din necropola hallstattiană de la Caşolţ au scos
la iveală noi elemente de legătură între această necropolă mai veche, de la << Trei
Morminţi 1>, şi cea mare, din epoca romană, de pe
Dealul Bradului. În primul rînd se dovedeşte că în
acest teritoriu limitat ritul incineratiei are o veche
tradiţie, ca şi ridicarea de tumuli de�supra mormin
telor. In al doilea rînd, un alt element comun ambelor
necropole îl constituie folosirea cutiilor de piatră
pentru adăpostirea resturilor cinerare. Apariţia
acestor elemente materiale si a traditiilor funerare
comune în cele două necr�pole, situate la o atît
de mică depărtare una de alta, credem că nu
poate fi socotită întîmplătoare şi lipsită de semni
ficat, ie în ceea ce prives,te continuitatea de viat,ă Fig. 1 5 . Bradu. Topor cneolitic de
în această regiune şi perpetuarea unora dintre
piatră.
aceste tradiţii legate de ritul funerar al incineraţiei
de-a lungul mai multor secole, de la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul epocii
fierului pînă în epoca romană.
-

4. Aşezarea aparţinînd culturii Noa din satul Bradu

Această aşezare a fost descoperită la capătul de est al satului Bradu, în
spre Avrig, în dreapta şoselei naţionale Sibiu,făgăraş, în grădina din spatele
casei locuitorului Dumitru Vasile, cu prilejul săpării unei gropi din care se scotea
pămînt pentru cărămizi. Urmele aşezării au apărut la 1 ,80 m adîncime şi constau
din ceramică, cărbune, şi oase de animale. Ceramica este toată lucrată cu mîna
(fig. 1 4). O parte este confecţionată din pastă mai grosolană, de culoare roşia,
tică,cafenie, slab arsă. Unele fragmente sînt ornamentate cu dungi sau brîuri
în relief, sub buza simplă şi dreaptă, cu alveole imprimate cu degetul sau cu crestă,
turi oblice (fig. 1 4/2 , 7 ,8). Altele sînt din pastă neagră, de asemenea grosolană,
ornamentată cu striuri executate cu << mătura 1>. Caracteristice pentru cultura
Noa sînt fragmentele din pastă neagră mai fină, făcînd parte din aşa,zisele ceşti,
de formă bitronconică, ornamentate cu caneluri şi prevăzute cu torţi supraînălţate,
cu muchie şi butoni (fig. 14/3,5 ,6).
Aşezarea se află pe prima terasă a văii Oltului, în dreapta rîului, la
cea 4 km depărtare de necropola contemporană, cu care nu pare să aibă totuşi vreo
legătură. Ea se adaugă la puţinele aşezări aparţinînd culturii Noa, de la sfîrşitul
epocii bronzului şi începutul epocii fie rului, cunoscute pînă acum în Transilvania.
5. Topor eneolitic de piatră

A fost descoperit întîmplător, de locuitorul Aurel Paştiu, la NE de satul
Bradu, pe valea pîrăului Buhoi, la 30-�0 m de confluenta lui cu Valea Bradului.
'
E întreg şi bine păstrat. Execuţia e îngrijită. Lungimea este de 8, 7 cm, lăţimea
maximă de 5 , 7 cm, grosimea de 4,4 cm. Are forma amigdaloidă cu muchia rotun,
jită, mai lat la mijloc, cu tăişul drept şi gaura de înmănuşare, cu diametru! de
2 cm, la mijlocul corpului. Piatra este un andezit. El datează din epoca eneolitică
şi pare să fie în legătură cu aşezarea de tip Coţofeni de la Pepinieră, aflată la numai
cea 2 km depărtare de locul unde a fost găsit toporul.
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B . NECROPOLA D E LA CAI.BOR

Necropola a fost descoperită anul 1955, cînd s'au şi cercetat doi tumuli.
Anul acesta s'au săpat alţi şase tumuli (III-VI I I). Pe lîngă cei vreo 43 de tumuli
înregistraţi anul trecut, s'a identificat la capătul de nord,est al necropolei un nou
grup de şapte tumuli, astfel că numărul lor total se ridică la 50.
Mormintele prezintă aceleaşi caracteristici ca şi cele din necropola de la
Caşolţ. Incinerarea s'a făcut pe loc, fără nivelarea terenului. In general inventarul
funerar e mai sărac şi mai rău păstrat. Se constată de cele mai multe ori o deranjare
a mormintelor şi chiar jefui,
rea lor. Ceramica e foarte
fragmentară. Numai în t. VII
s'au găsit două vase de ofrandă
întregi, · o << urnă >> şi un cas,
tron cu trei picioare (fig. 16).
In afară de ceramică, se m ai
poate aminti un silex, cîteva
scoabe, cuie şi ţinte de fier şi
două mărgele. Monede nu
s'au găsit.
Prin caracteristicile ritu,
lui funerar si
' ale inventarului
funerar, nec ropola de la Cal,
bor se dovedeşte a fi în mod
cert contemporană şi identică
celei de la Ca şolţ. Ea aparţine
aceleiaşi populaţii, cu ace,
leaşi tradiţii funerare şi aceeaşi
cultură materială, chiar dacă
aceasta este mai săracă şi mai
rudimentară.
1

CONCLUZII

Cercetările din 1956 de
la Caşolţ şi Calbor au preei,
zat şi mai bine caracteristicile celor două necropole. Prin ritul specific al incinera,
ţiei şi prin factura mobilierului funerar, cele două necropole datînd din sec. II e.n.
se · atribuie populaţiei autohtone, adică dacilor din epoca stăpînirii romane. Atare
concluzie este acum si mai mult întărită prin ceramica de autentică factură dacică
descoperită în aşezare � contemporană de la Caşolţ.
Rezultatele obţinute în necropola hallstattiană de la << Trei Morminţi >>
deschid posibilitatea explicării genezei ritului de incineraţie cu tumuli la populaţia
autohtonă din epoca romană şi a unor elemente de cultură materială din necropola
de la Caşolţ prin moştenirile din culturile mai vechi ale Daciei.
Prin aceste rezultate se pun bazele unei mai bogate şi mai sigure documentări,
în timp şi spaţiu, a elementului etnic dacic din timpul stăpînirii romane. Cultura
materială şi spirituală din aceste două necropole prezintă, în condiţiile epocii din
care datează, atît în ceea ce priveşte ritul funerar - domeniu în care populaţiile
din întreg imţeriul roman şi,au putut păstra mai în voie tradiţiile lor mai vechi -,
cît şi în privinţa materialului arheologic, mai ales a ceramicii, trăsături atît de
Fig. 16. - Calbor. T. V I I . Vase d e ofrandă.
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specifice încît ea poate fi. acum identificată şi în alte descoreriri, mai vechi sau mai
recente, de pe teritoriul Daciei romane sau din afara graniţelor ei. Astfel, prin
particularităţile ritului incineraţiei, ca şi prin factura unei părţi a materialului
arheologic, necropolele de la Ighiu şi Moreşti se dovedesc a fi. similare celor de la
Caşolţ şi Calbor, aparţinînd aceleiaşi populaţii dacice din epoca romană. Simi,
Iare cu acestea sînt şi mormintele de incineraţie scoase la iveală prin săpăturile
din 1 956 în necropola oraşului Apulum. Elemente în parte comune cu necropolele
de mai sus prezintă apoi mormintele de incineraţie cu urne de la Soporul de Cîmpie,
Lechinţa de Mureş, Sighişoara şi Sîntana-Arad, toate atribuite populaţiei dacice.
În concluzie, cercetările arheologice de la Caşolţ şi Calbor au deschis cu
suficientă claritate şi certitudine drumul spre rezultate menite să completeze cu
date concrete şi să dea un conţinut mai bogat unui capitol important din istoria
Daciei sub romani, acela privitor la vieţuirea şi mai departe, în epoca romană, a
populaţiei autohtone a dacilor. Teoria exterminării radicale a dacilor în cursul
războaielor cu romanii pe timpul lui Decebal şi Traian şi a dispariţiei lor totale
în epoca romană, susţinută pînă nu de mult de unii istorici, pe baza unor retorice
aserţiuni ale unor scriitori din epoca tîrzie, se dovedeşte a fi. o legendă care se

spulberă.

M. MACREA, E. DOBROIU şi N. LUPU

APXEOJIOrl1qECKI1E PACKOIIKH B KAIIIOJIUE-KAJIBOPE
KPATKOE CO.IJ:EP)I{AHI1E

B AaKO-pHMCKOM HeKponone B Kawo�e 6LIJIO pacKonaHo ei.Qe 1 3 KypraHOB H no.rryqeHLI
HOBLie AaHHLie o6 o6pHAe aaxopoHemm . B Ka)I{AOM H3 nHTH KypraHOB y ocHoBamm norpe6aJibHoro
KOCTpHI.Qa 6Lma o6HapymeHa OBaJibHaH HMa Ha rny6HHe 5-25 cM OT aHTHqHoro rpyHTa. Han�:�q�:�e
3THX nqeHCThiX HM cocraBJIHeT Hosyro xapaKTepHyro qepTy norpe6aJihHoro o6pHAa s Kawom.\e. B
HeKOTOphiX norpe6eHHHX YAaJIOCb c HasecrHoii AOcrosepHOCTbiO onpeAeJIHTb nonomeHHe Tpyna
Ha KOCTpHI.Qe, a HMeHHO : Tpyn KJiaJIH B CKOpqeHHOM llOJIOil<eHHH roJIOBOH Ha BOCTOK, 3aUaA HJIH
roro-aanaA B aaBHCHMOCTH OT BpeMeHH roAa H qaca 3axopoHeHHH. B ApyrHx norpe6eHHHX yToqHHJIH
MeCTO >KepTBeHHhiX COcyAOB Ha norpe6anbHOM oqare : 60JILUJHe COCYAhl B f YI<ax llOHOHHHHa, MHCKa
Ha Tpex Ho>KI<ax B ronoBax, Kopqara ropJILIWKOM BHH3 B Horax . .II,pyroii OTMeqeHHOH asTopaMM qepToii
HBJIHeTCH pacnOJIO>KeHHe CJieAOB TpynoCO>IOI<eHHH JIH60 BOKpyr >KepTBeHHhiX COCYAOB, JIH60 B
cropoHe OT oqara KOCTpHI.Qa.
0TMeqaeTCH 6oraTbiH apxeOJIOrHqecKHH MaTepHan. IlOHBHJIHCb HOBhle COCYAbl AaHHHCI<OH
TpaAHI.\HH . CpeAH MeTaJIJIHqecHHX H3AeJIHH ecrb Kpyrnan 6poH30BaH clm6yna c 3MaJILIO H cl:>parMeHTLI
TaK>Ke yKpawennLie 3MaJibiO 6poH30BOH noABecHH . Haxo�Ha 3THX npeAMeTOB 3acTaBJIHeT AYMaTb,
qTO HeKpOUOJib cyi.QeCTBOBaJI, no KpaHHeH Mepe, AO KOHI.\a II BeHa, XOTH OAHa H3 HaHAeHHhiX B 1 956 r,
MOHeT npHHUAJie>KHT TpaHuy, a ApyraH - MapKy AspenHIO
. Tai<me B KawoJII.\e 6Lmo aanomeHo TpH :HOBLIX wyp4>a Ha CHHxpOHHOM neKpononro noceneHHH,
TO eCTb 3a npeAeJiaMH H BLIWe IlenHHHepbl. 3AeCh o6Hapymli.Jrn OAHH JIHlll b HYJILTypHbiH CJIOH
pHMCKOH 3llOXH. Cpa60TaHHble Ha Kpyry H BpyqHyiO KepaMHqecKHe H3AeJIHH CXOAHhl C HaHAeHHhiMH
B HeKponone . l..!To KacaeTCH 3THHqecKoro xapaKTepa o6HTaTeneH: noceneHHH, norpe6aslllHX CBOHX
yMepWHX B yKa3NIHOM HeKpOUOJie, TO 3HaMeHaTeJILHhlM HBJUieTCH HaJIHqHe cl:>parMeHTOB cpa60TaH
HOH apyquyro rJIHHHHoii nocyALI nOAJIHHHO AaHHHCHoro npoH3BOACTBa. 06 3TOM cBHAeTeJihCTsyroT
OpHaMeHTbl B BHAe BhinyKJIOCTeii H nqeHCThlX BaJIHKOB .
B raJibWTaTCKOM HeKponone, pacnonomeHHOM npH6Jni3HTeJibHO B 2 KM K 3anaAY OT AaKo
pHMcKoro HeKponoJUI, 6Lmo pacKonaHo ei.Qe wecrb KyprauoB H nonyqeHLI cosepllleHHO HOBLie
peayJILTaThi . Ecrh norpe6eHIDI KaH c TpynocommeHHeM, TaH H c TpynononomeHHellt, npHqeM o6a
o6pHAa Ha6JIIOAaiOTCH Aa>Ke B OAUOM H TOM >Ke HypraHe .IJ.pyrHM HOBhiM 3JieMeHTOM HBJifliOTCH
qeTblpexyrOJibHbie KaMeHHble HI.QHKH, HCllOJIL30BaHHLie KaK npH TpynoCO>K>KeHHH, TaH H npH Tpy
DODOJIO>KeHHH . IlonomeHHe Bcex KOCTHKOB cKopqeHHoe. Ilorpe6anbHLIH HHBeHTapb H oco6eHHO
QeJible COcyALI DOATBep)I{AaiOT AaTHpOBKY HeKpODOJUI KOHI.\OM 6pOH30BOro BeKa H HaqaJIOM
•

•
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H

>«ene3Horo . IIocne,ll;HHe pe3yJihTaTbi ycraHaBJIHBaiDT HOBbie 3JieMeHTbi CBH3H Me>«,ll;y 3THM 6onee
,ll;peBHHM MOrHJibHHKOM H pHMCKHM HeKponoJieM ; OHH npOJIHBaiOT CBeT Ha npOHCXO>I<)J;eHHe norpe6aJibHOro o6pH,ll;a )J;aKO-pHMcKoro HaceneHHH .
B Kan6ope nccne)J;oBaJIH rnecrb ,11;pyrHX KypraHOB H c ,ll;OcrosepHOCTblO ycraHOBHJIH aHanorHID
H CHHXpOHHOCTb TaMOIIIHero HeKponoJIH c HeKpononeM B KaiiiOJI�.ţe.
BbiBO,ll;bi pacKonoK 1 956 r. no)J;TBep>«,ll;aiDT, qTo MO>«Ho c ei..Qe 6onbrneH: )J;ocrosepHOCTblO
ycraHOBHTb npHHa)J;Jie>«HOCTb o6oHX HeKpononeH: - B KaiiiOJll.ţe H Kan6ope - K )J;aKHHCKOMY Hace
.ileHHID pHMCKOH 3llOXH . 3Ha.fl xapaKTepHbie qepTbl o6p.H,ll;a 3axopOHeHH.fl B 060HX HeKpOnOJIHX H
yqHTbiBaH )J;aKHHCKoe nponcxo>«)J;eHHe qacrn apxeonornqecKoro MaTepnana, MO>«HO yTsep>«,ll;aTb,
qTo K 3TOMY >«e THny npHHa)J;Jie>«aT H HeKpononn B I1rny Ii MopeiiiTH H qTo, cJie)J;oBaTeJibHO, no
cne,ll;HHe TaK>«e npHHa)J;Jle>l<aJIH ,ll;aKHHCKOMY HaCeJieHHlO pHMCKOH 3llOXH . 3TO ,ll;OKa3biBaeT, qTO
,ll;aKH He 6biJIH COBeprneHHO HCTpe6JieHbl BO BpeMH BOHH C pHMJIHHaMH H qTO, HanpOTHB OHH_ npo
)J;OJl>l<aJIH cyi..QecrsosaTb so speMH pHMcKoro BJia)J;biqecrsa, co)J;eucrsyH cno>«eHHID pyMbiHCKOH
HapO,ll;HOCTH H HapO,ll;HOrO e)J;HHCTBa pHMCKOH .IJ.aKHH .

OB'MICHEHI1E Pl1CYHKOB

PHc. 1 . - Kawom-1, 6on&woii HeKponon&. T. XLVI (242). IIo,�:�po6H&Iii nnaH norpe6aJibHoro cno11 c o'-!aroM
KOCTpHI.ll3 H o6pli,1:10Bb!M O'-!arOM y OCHOB3HHll KypraHa.
PHc. 2 . - Kawom-1, 6on&woii HeKponon&. T. LX ( 1 68). IIorpe6an&HbiH o'-!ar c HMOH H mepTBeHHbiMH
cocy,�:�aMH.
PHc. 3 . - Kawom-1, 6on&woii HeKponon&. T. XLII (67) . .SIMa, HaxO):Illl.ll3liCll no,�:� norpe6an&HbiM KOCTplfiLieM
c mepTBeHHbiMH cocy,�:�aMH in situ.
Pnc. 4. - Kawonu, 6on&woii HeKponon&. T. X X XI X ( 1 34). IIorpe6aJibHbiH o'-Iar c mepTBeHHbiMH cocy,�:�aMH.
Pnc. 5 . - Kawonu, 6on&woii HeKponoJib. T. XLVI I I (272) . 0'-!ar KOCTpHI.lla c norpe6an&HbiM HHBeHTapeM in situ.
Pnc. 6. - Kawonu, 6on&woii HeKponon&. T. XLI X (266). IInaH OTKpbiTHH B ocHoBamm KypraHa.
Pnc. 7. - Bon&wne mepTBeHHbie cocy,�:�br H3 6on&woro HeKpononll B Kawonue.
Pnc. 8 . - Cocy):lbi H3 6on&woro HeKpononll B Kawonue.
Pnc. 9 . - EpoH30Bbie !lm6ynbi H3 6on&woro HeKpononll B Kawo.rme .
Pnc. 1 0. - Kawonu. KepaMHKa H3 noceneHHH B IIennHHepe.
Pnc. 1 1 . - Kawonu, ran&wTaTcKHii HeKponon&. T. I I I , lllliHK N2 1 , norpe6eHHe c TpynononomeHneM.
Pnc. 1 2. - Kawonu, ran&wTaTcKnii HeKponon&. T. VI, lll.llli K N2 2, ,/:IBOHHoe norpe6eHne c TpynononomeHHeM.
Pnc. 1 3 . - KawonQ, ran&wTaTCKHH HeKponon&. T. I I I , lllliHK N2 1 . )KepTBeHHbiii cocy,�:� H3 norpe6eHHH
c TpynononomeHHeM .
Pnc. 14. - Epa,�:�y. KepaMHKa H3 noceneHHll Kyn&Typbi Hoa.
Pnc. 1 5. - Bpa,�:�y. 3HeonHTH'-IeCKHH KaMeHHbiH Tonop.
Pnc. 1 6. - Kan6op . T. V I I . )KepTBeHHbie cocy):lbi.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE CAŞOLŢ-CALBOR
R ESUM E

Dans la n�cropole daco-romaine de Caşolţ, les fouilles ont parte sur 1 3 nouveaux tumulus.
On y a fait de nouvelles constatations concernant les rites d'inhumation. Pour cinq tumulus, on
a remarque a la bas� de chaque b,ucher funeraire une fosse ovale, creusee a une profondeur de
5 â 25 cm du niveau du sol antique; La presence de ces fosses ovales represente une caracte·
ristique nouvelle du rite funeraire de Caşolţ. On a pu determiner pour quelques-unes de ces tombes
- et cela avec une certaine probabilite - la position du cadavre sur le bucher : accroupi, le visage
tourne vers l'Est, l'Ouest ou le Sud-Ouest, selon la saison et l'heure de l'enterrement. On a pu
pn!ciser pour d'autres tombes l'emp lacement des vases d'offrandes sur le foyer funeraire ; les grands
vases etaient places entre les bras du defunt, l'ecuelle a trois pieds pres de sa tete, et une ecuelle
renversee, a ses pieds. Un autre detail qu'on a pu remarquer, c'est l'accumulation des restes de
l'incineration soit autour des vases d'offrande, soit sur un câte du foyer du bucher.
L� mobilier archeologique est abondant. Il comprend de nouveaux vases de tradition
dacique. Parmi les objets en metal se trouvent egalement une fi.bule circulaire de bronze emaille,
ainsi que les fragments d'un pendentif, en bronze emaille lui aussi, objets qui determinent les
auteurs a estimer la duree de la necropole au moins jusqu'a la fin du n e siecle, quoique les
deux monnaies trouvees en 1 956 aient ete frappees l'une par Trajan et l'autre par Mare Aurele.
_
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Trois nouvelles fouilles ont ete effectuees encore a Caşolţ, dans l'etablissement contempo
rain de la necropole, a savoir, en dehors et au-dessus de la pepiniere de la localite. On y a trouve
une seule couche de culture datant de l'epoque romaine. La ceramique, faite au tour, mais aussi
a la main, est semblable a celle de la necropole. Ce qu'il y a de significatif, en ce qui concerne
le caractere ethnique de la population qui habitait cet etablissement et se faisait enterrer dans la
necropole, c'est la presence de fragments de ceramique fabriquee a la main, de facture dace et
ornee de proeminences et de ceintures d'alveoles.
Dans la necropole hallstattienne situee a 2 km environ a l'Ouest de la necropole daco·
romaine, on a fouille six autres tumulus et obtenu des resultats tout a fait nouveaux. Les tombes
sont en partie a incineration, en partie a inhumation, les deux rites etant presents dans le meme
tumulus. Des cistes de pierre de forme rectangulaire, utilisees aussi bien pour les enterrements
proprement dits que pour les inhumations apres incineration, representent un autre element
nouveau. Les squelettes sont toujours accroupis. Le mobilier funeraire, et surtout des vases conserves
entiers, confirment la datation de la necropole de la fin de l'âge du bronze et du debut de l'âge
du fer. Les recents resultats qui ont ete obtenus determinent de nouveaux elements qui rattachent
cette necropole, plus ancienne, a celle de l'epoque romaine, ce qui contribue a l'eclaircissement
de la genese du rite d'enterrement de la population daco-romaine.
Six autres tumulus ont ete fouilles a Calbor, et il en est resulte avec certitude que la
necropole qui s'y trouve est contemporaine de celle de Caşolţ et lui est identique.
Les conclusions qui resultent des recherches de 1 956 confirment avec plus de probabilite
encore l'attribution des deux necropoles, celle de Caşolţ et celle de Calbor, a la population dace
de l'epoque romaine. Compte tenu des caracteristiques du rite funeraire de ces deux necropoles
et aussi de la facture dace d'une partie du materiei archeologique, on peut affirmer que les necropoles
d'Ighiu et de Moreşti sont du meme type et que, par consequent, elles appartiennent aussi a
la population dace de l'epoque romaine. Ceci prouve que les Daces n'ont pas ete completement
extermines pendant les guerres avec les Romains, mais que, au contraire, ils ont continue a vivre
sous la domination romaine, en contribuant a la formation de la romanite et de la communaute
populaire de la Dacie romaine.
EXPLICATION DES FIGURES
Caşolţ, la grande necropole. T. XL VI (242). Plan de detail comprenant la couche funeraire,
Fig. 1 .
le foyer du bucher et l'âtre du feu rituel de la base du tumulus.
Caşolţ, la grande necropole. T. XL ( 1 68). L'âtre funeraire avec la fosse et les vases d'offrande.
Fig. 2.
Fig. 3. - Caşolţ, la grande necropole. T. XLII (167). La fosse situee sous le bucher funeraire et les
vases d'offrande i n situ.
Fig. 4. - Caşo!ţ, la grande necropole. T. XXXIX ( 1 34). L'âtre funeraire avec les vases d'offrande.
Caşolţ, la grande necropole. T. XLVIII (272). Le foyer du bucher avec le mobilier funeraire
Fig. 5.
-

-

in situ.

Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. I l .
Fig. 1 2.
Fig. 1 3 .
a inhuml!tion.
Fig. 1 4 .
Fig. 1 5 .
Fig." 16.
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-

Caşolţ, la grande necropole. T. XLIX (266). Plan et decouvertes faites a la base du tumulus .
Grands vases d' offrande de la grande necropole de Caşolţ.
- Vases de la grande necropole de Caşolţ.
Fibules de bronze de la grande necropole de Caşolţ.
Caşolţ. Ceramique de la station situee a l'actuelle pepiniere.
Caşolţ, la necropole hallstattienne. T. III, ciste n° 1, a sepulture a inhumation.
-- Caşo!ţ, la necropole hallstattienne. T. VI, ciste n° 2, a sepulture double a inhumation.
Caşo!ţ, la necropole hallstattienne. T. III, ciste n° 1. Vase d'offrande provenant d'une tombe

---

--

--

-

Bradu. Ceramique de la stati.on appartenant a la civilisation de Noa.
- Bradu. Hache eneolithique en pierre.
- Ca!bor. T. VII. Vases d'offrande.
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CAMPANIA

1956, atenţia cercetărilor a fost îndreptată spre cel de,al doilea

castru de pe teritoriul comunei Bumbeşti - castrul de pămînt din dreptul
km 83 pe şoseaua Tîrgu Jiu,Petroşani, unde aceasta trece peste pîrăul Vîrtop.
Lucrările de amplasare ale şoselei şi ale căii ferate, care trec prin acest
punct, au făcut ca o parte din castru - jumătatea de vest - să fie în mare parte
distrusă. Cealaltă jumătate - de est - a fost exploatată, din 1923 pînă azi, de
diversele cărămidării, aici funcţionînd în anii 1933-1945 chiar o fabrică de cără,
midă. De distrugerile masive ce au avut loc au scăpat foarte puţine porţiuni,
restrînse şi neregulate, cercetările devenind astfel extrem de dificile.
Din întregul castru se mai păstrează parte din laturile de vest şi de sud,
cîteva porţiuni pe latura de est şi un rest infim din centru, la rîndul lor, într,un
viitor foarte apropiat, expuse distrugerii totale, în urma exploatării cărămi,
dăriilor sezoniere, ce,şi continuă activitatea. Din cauza acestei situaţii, săpăturile
de salvare, executate în ultimele zece zile ale lunii septembrie 1 956, au trebuit
să fie întreprinse în cele mai periclitate puncte, cu scopul de a obţine maximum
de informaţii ; iar într'o foarte restrînsă măsură am încercat să executăm sondaje
de recunoaştere, cu scopul de a încadra şi controla datele obţinute.
Latura de nord este cu totul pierdută şi o dată cu ea şi o bună parte din
cuprinsul castrului. Din latura de est se mai păstrează trei porţiuni, dintre care
cea de lîngă colţul de sud,est e singura care ne,ar putea oferi documente arhe,
ologice utilizabile pentru studierea castrului. Celelalte două porţiuni, extrem
de reduse şi informe, au fost totuşi sondate, din primul moment, obţinîndu,se
puţine date - singurele de altfel - ce le,am mai fi. putut căpăta.
Cu ajutorul secţiunilor făcute, am reuşit să plasăm aceste două resturi pe
planul castrului, marcînd cu acest prilej latura de est, al cărei traseu nu l'am
mai fi. putut preciza ulterior, dacă nu am fi făcut acum această ultimă încercare.
Porţ_iunea dinspre nord a fost secţionată pe lungimea de 30 m pe direcţia
V 290°, traversîndu,se valul de incintă (S I). Pînă la - 100 cm pe val întîlnim
un pămînt castaniu, iar în panta exterioară pămînt roşcat. Puţinele fragmente
ceramice întîlnite au fost mai mult pe panta interioară. Sub acest strat de pămînt
castaniu, pînă la -200 cm se află un alt pămînt argilos, foarte tare şi fără fragmente
ceramice. Î n interior, pe o lăţime de 3 m, întîlnim un strat de pietriş la -20 cm
sub pămîntul castaniu. Terenul a fost atît de umblat, încît în partea vestică sec,
ţiunea se afla de la început în pămîntul argilos,cenuşiu. În capătul vestic, la
-10 cm, s'au găsit două monede de bronz, oxidate, şi un fragment de aplică
de bronz.
Cea de,a doua porţiune de pe latura de est, cam în mijlocul ei, a fost
secţionată o dată perpendicular pe valul de incintă (S I I), cu orientarea 290° V,
www.cimec.ro
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pe lungimea de 1 5 m, şi o dată paralel cu valul (S I I I), cu orientarea N 50°,
pe lungimea de 10 m. Pînă la -100 cm pămîntul e castaniu, conţinînd în panta
exterioară puţine fragmente ceramice şi metale (piroane). În panta interioară
( S III), spre nord, la -20 cm e un strat gros de 20 cm de pietriş aşezat pe
pămîntul cenuşiu, gros de 30 cm, cu puţine fragmente ceramice, sub care se află
un strat de · 30 cm de pămînt gălbui, peste pămîntul argilos,cenuşiu.
Colţul de sud,est, după cum am spus, prezintă posibilităţi de cercetare
mult mai prielnice. În această parte, se pare că terenul a suferit mai puţin de
pe urma activităţii cărămidăriilor. Înălţimea e mult mai ridicată decît în porţiunile
precedente, iar spaţiul a rămas mai mare. Pe latura de est, spre colţ, secţiunea
(S IV) orientată V 3 1 5° şi lungă de 18 m, a întîlnit pînă la -100 cm un pămînt
castaniu,roşcat, cu puţine fragmente ceramice, peste pămîntul argilos,cenuşiu.
În interior, sub un pămînt nisipos,cenuşiu, se întîlneşte un strat de pietre, peste
un strat gros de dărîmături - cărămizi, ţigle, olane, fragmente de vase - ames,
tecate cu cărbuni şi arsură.
Pe latura de sud, tot spre colţ, secţiunea (S V) lungă de 20 m, petpen,
diculară pe precedenta, a întîlnit pînă la - 100 cm un pămînt castaniu,
roşcat, cu puţine fragmente ceramice, peste un pămînt nisipos, fără fragmente
ceramice.
Tot în jumătatea de est, dar în centrul castrului, o secţiune (S VI), orientată
nord,sud, cu lungimea de 23 ril, paralelă cu şoseaua , a fost executată pentru a se
vedea dacă şi această porţiune, în curs de distrugere, ne poate oferi date mai
substanţiale în legătură cu planul castrului. În stratul de pămînt castaniu, gros
de 1 00 cm, s,a întîlnit la -40 cm, pe o distanţă de 6 m, un strat de pietriş,
care se termină la capătul de sud cu un grup de pietre de rîu alunecate în pantă,
ce avea în pămîntul cenuşiu dintre pietre fragmente de cărămidă, lăsînd impresia
unei rigole ; iar la capătul de nord, în caseta făcută, acest strat de pietriş s'a dovedit
a fi. aşezat peste o nivela r e de dărîmături, cu fragmente de cărămidă, care se con,
tinuă spre sud. În capătul sudic al acestei secţiuni a fost găsit un buton mic din
foaie de aur.
Paralel cu această secţiune, dar la vest de calea ferată, o ultimă secţiune
(S VII), lungă de 25 m, a întîlnit în partea sudică un zid gros de 1 m, din piatră
legată cu mortar. Pe o distanţă de 6 m, spre nord, se află la -30 cm un strat
de pietre, gros de 25 cm, într,un pămînt negricios, plin de arsură. Aci a fost
aflată o monedă de bronz mare, o pensetă de bronz, un opaiţ circular de lut
şi numeroase piroane, printre fragmentele de cărămidă · şi ţiglă.
Cercetările întreprinse aici au dat la iveală puţine materiale arheologice,
foarte rău · conservate şi în stare fragmentară.
Ceramica, bogată în fragmente, nu ne oferă forme de vase, aşa că o vom
prezenta după felul pastei, scoţînd în relief unele caracteristici ale formelor.
În cadrul ceramicii de import aflăm o proporţie mare de fragmente de amfore.
Ele sînt confecţionate dintr'o pastă roşcat,gălbuie, curată, compactă, acoperită
cu o fătuială de culoare deschisă. Buza e la unele exemplare răsfrîntă în afară,
(pl. 1/5 ), la altele uşor aplecată spre interior ; se păstrează un fund scurt conic,
din aceeaşi pastă şi cu acelaşi fel de făţuială. Pe o buză de amforă, din pastă
roşie, se disting imprimări ce par a fi. mai de grabă o ştampilă, decît motiv
orna mental.
Alături de aceasta şi într'o proporţie mai mare, se întîlneşte ceramica de
factură locală. Pasta e mai nisipoasă, cu impurităţi, de culoare mai mult castanie.
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PL !. - Materiale a rheologice din castrul de pămînt de la Bumbeşti (sec. Il),
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Vasele sînt de uz casnic şi au pereţii exteriori, în unele cazuri, înnegriţi de arderile
ulterioare.
Cele cîteva funduri plate şi groase, indică oale cu pereţii groşi. După frag,
mentele de buză păstrate, oalele aveau gîtul foarte scurt şi drept, iar corpul
bombat chiar de sub buză (pl. 1 /3, 4, 6, 7, 8, 1 2 , 13). Alături sînt şi capace
din pastă nisipoasă, castanie (pl. 1 /14).
Străchinile sînt mult mai slab reprezentate decît oalele. Buza străchinilor
e aplecată la unele exemplare spre interior şi fără decor, iar la alte exemplare e
aplecată spre exterior şi cu caneluri pe plan orizontal (pl. 1/10, 1 1 , 15, 16).
Cîteva fragmente de buze orizontale în afară arată prezenţa aici a cănilor cu
gîtul drept şi toartă cu caneluri (pl. 1 /9).
Printre fragmentele ceramice sînt doar cîteva din pastă cenuşie, dar nefiind
caracteristice, nu putem spune nimic cu privire la forma vaselor ; pasta e curată,
compactă şi bine frămîntată.
Fierul e bogat reprezentat prin cuiele şi piroanele cu secţiune rectangulară
şi cu capul plat. Singura armă e o lance îngustă, la care se mai păstrează o parte
din mînerul cu gaură de înmănuşare (pl. 1 / 1 ). Ca obiect de uz comun, avem
o lamă de cuţit, dreaptă.
Bronzul e reprezentat printr,un fragment de aplică, un fragment de stilum
şi o ţensetă (pl. I /2 ).
D in aur este numai o piesă : o sferă mică, executată dintr'o foaie subţire,
şi găsită în centrul castrului (S VI).
� onedele de aramă, în număr de trei, sînt toate foarte oxidate. Dintre
acestea, două, datorită stării rele de conservare, nu ne pot da altă indicaţie decît
că sînt din sec. II e.n. ; a treia, un sesterţ de la Faustina Senior, precizează jumă,
tatea sec. I l .
Secţiunile d e p e latura d e est a u avut scopul d e a fix a această latură şi
de a o lega de cea de sud. Colţul de nord,est nu a mai fost păstrat, aşa că nu
putem cunoaşte lungimea exactă a acestei laturi ; datorită porţiunilor rămase,
azi mai avem circa 100 m din această latură. Colturile de sud,est si sud,vest
limitează latura de sud la circa 90 m. Din latura de �est se păstrează ap roximativ
75 m, iar latura de nord e definitiv pierdută.
Cu prilejul secţionării laturii de est, s'a observat că valul de incintă are
la bază un pămînt argilos bătut, peste care a fost ridicat un pămînt castaniu.
Această latură fiind rău păstrată, iar valul mult nivelat, nu am găsit indicaţiile
brazdelor de pămînt ; sperăm ca în partea de sud să întîlnim o situaţie mai clară.
Î � colţul de sud,est am încercat să prindem turnul interior, dar cum săpă,
turile noastre aveau un caracter de salvare, nu am dezvelit această portiune, multu,
mindu,ne cu indicaţiile căpătate şi pe care le vom folosi în cercetările viitoa� e.
Secţiunea din porţiunea de vest, scăpată de amplasarea căii ferate, a scos
la iveală un fragment de zid de piatră legată cu mortar, de la o clădire din
cuprinsul castrului. Stratul gros de arsură din acest punct, ca şi cel întîlnit în
interior, în colţul sud,estic, dovedesc un incendiu puternic suferit de această
tabără militară.
Asupra timpului de folosire al castrului ne dau indicaţii cele trei monede :
ar fi deci din sec. Il, sau mai precis pînă la mijlocul sec. II, ţinînd seamă de
moneda mare de bronz de la Faustina Senior, aflată în stratul de arsură de lîngă
zidul întîlnit în partea de vest (S VII). Pe lîngă aceasta mai adăugăm şi materialul
ceramic, care prezintă caractetisticile sec. Il, proporţia mai mare a ceramicii
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de import, în raport cu cea de factură locală, care nu abundă, extrem de rare
fragmente de ceramică cenuşie.
Pe lîngă durata de folosire a castrului, cunoaşterea planului şi a organizării
lui, urmează să se cerceteze şi raportul dintre acest castru de pămînt şi cel de
piatră 1, situate numai la 1 km unul de altul, precum şi raportul dintre castrul
cercetat acum şi castrul de pămînt de la Mălăeşti, reg. Ploeşti 2, atît pentru cunoaş�
terea datelor tehnice de construcţie, cît şi pentru legăturile ce s�ar putea face cu
evenimentele istorice contemporane lor.
EXSPECTATUS BUJOR

APXEOJIOrllqECKllE PACKOITKll B EYMEEIIITll
KPATKOE CO.UEP)KAH11E

B 1956 r. 6biJIO npoH3Be,neuo uccne,nosauue 3eMJIHHoro castrum B EyM6eunu, pacnono>Keu
uoro ua 83 HM no mocce Tbipry-)l(uy-Ilcrpowauu, B Mecre, r,ne nMeeTCH MOCT qepe3 pe<IHY
BhlpTon u ua paccroHHHH JIHliib a 1 l<M OT HaMennoro castrum, o6cne,nosamwro B 1 955 r.
3eMJIHHOH castrum a 6onbrneii qacTH pa3pymeu Hal< npoxo,nH�eii qepe3 uero mocceiiuoii
H >KeJie3HOH ,noporoH, Tai< H l<HpllH'IHbiM 3aBO,nOM, B pe3yJibTaTe qero OCTaJIHCb JIHliib He3HatiHTeJlb
Hbie y<IaCTHH, yHa3biBaiO�He ua cpopMy castrum .
Pa3pe3 bl BOCTO'IHOH CTOpOHbl llOI<a3aJIH, 'ITO HpenOCTHOH BaJI uacbmau Ha rJIHHHCTOH 3eMJie,
ua HOTopoii 6bma uacbmaua HamTauosan ; 6opo3,nbi B 3eMJie ne OTMetieuo . B roro-aocroquoM yrny
6biJI o6uapy>Keu 3HatiHTeJibHbiH enoH o6>Knra, cpe,nu HOToporo llMeJiacb pHMCI<aH HepaMHI<a II B .
Cpe,nH MHOrO'IHCJieHHbiX cp parMeHTOB BB03HOH HepaMHI<H , B oco6eHHOCTH aMcpop H3 tiHCTOH MaCCbi,
BCTpetiaeTCH H llpOBHHQHaJibHaH HepaMHI<a ,nJIH ,noMarnuero o6uxo_na H3 nectiaHHOH MaCCbl l<OpHtiHe
BOrO QBeTa c pa3JIH<IHbiMH npnMeCHMI L Haii)leHHaH, cpe,nu MC�uoro enon o6>KHI'a B o,nuoM H3
3_nauuă 3ana,nuoi1: qacru, MOHeTa <t>aycTHHbi CTapmeii orpauuqusacr ,naTy noJib30BaHHH castrum
cepe,nuuoii II B .
OE'bRCHEH11E P11CYHKOB
Ta6n. 1 .

-

Apxeonom'lecKHe MaTepHam.I H3 3eMJVUioro castrum s EyM6eWTH (Il s.).

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE BU MBEŞTI
R�SUM�
Des fouilles ont ete entreprises en 1 956 au camp en terre de Bumbeşti, situe a hauteur
de la borne kilometrique 83, sur la route de Tîrgul Jiu a Petroşani, a l'endroit ou celle-ci traverse
le ruisseau de Vîrtop, a un kilometre seulement du camp de pierre etudie en 1 955.
Le camp en terre est detruit en grande partie, a la fois par la route et par la voie ferree
qui le coupent, ainsi que par l'exploitation intense des briqueteries, de sorte qu'il n'en reste plus
que de petites portions qui en indiquent la forme.
Les sections pratiquees sur le câte Est ont montre que le vallum de l'enceinte a, a la base,
de la terre argUeuse, recouverte d'une couche de terre brune. A l'angle Sud-Est, on a trouve une
forte couche calcinee renfermant de la cerami'que romaine du ne siecle. Parmi les nombreux
fragments de ceramique importee, notamment des amphores, en pâte pure, on a rencontre de la
ceramique provinciale, d'usage menager, dont la pâte est melee de sabie et d'impuretes de couleur
brune. Une monnaie de Faustina Senior, trouvee dans une epaisse couche calcinee appartenant
a un bâtiment situe du câte Ouest, limite la duree d'utilisation de ce camp jusque vers le milieu
du ne siecle.

Planche l.

EXPLICATION DES FIGURES
-

Materiei archeologique provenant du camp de terre de Bumbeşti (IIe siecle).

1 Gr. Florescu şi colaboratori, Săpdturile de salvare
de la Bumbe�ri, în Materiale, IV, 1 9 5 7 , p. 103.

2 Gr. Florescu şi colaboratori,
Sdpdturile arheo·
logice de la Măldeşti, SCIV, VI, 1 - 2, 1 95 5 .
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SĂPĂTURILE DE LA SOPORUL DE CÎMPIE
(r. Turda, reg. Cluj)

ĂPĂTURILE

întreprinse în vara anului 1 956 la Sopor, în centrul Cîmpiei
transilvane, au avut caracterul unor sondaje de informare asupra
cimitirului de incineraţie de aici, semnalat pentru întîia oara m
toamna anului 1 955, cînd s�au descoperit, cu prilejul unor lucrări de utilitate
publică, două urne cinerare cu interesant inventar funerar 1• Cercetările au urmărit
în primul rînd să aducă precizări în legătură cu încadrarea cronologică a acestui
cimitir şi să furnizeze, pe cît cu putinţă, informaţii referitoare la legătura lui
cu cimitirele contemporane din restul ţării, prin aceasta punîndu�se implicit şi
problema atribuirii sale etnice.
Lucrările de explorare, efectuate în colaborare cu Muzeul raional din Turda,
au durat abia zece zile, de la 16 pînă la 25 iulie, timp în care s�au săpat trei supra�
feţe, care totalizează 1 80 m 2 (A = 20 X 6 , B
10 X 3 , C
1 0 X 3 m), şi
s�a cercetat o cantitate de aproximativ 200 m3 de pămînt cu resturi arheologice 2•
Cimitirul se găseşte la poalele dinspre est ale dealului căruia localnicii îi
spun << Cuntenit •> sau << Hodaie •>, folosit în ultimele decenii ca păşune a comunei
Sopor. El se întinde pe o mică dîlmă de la marginea inferioară a pantei acestui
deal, în dreapta drumului ce duce la Cîmpia Turzii şi în imediata apropiere a
podeţului de beton de lîngă aşa numita << Moara lui Gogoman •>, unde se află
un grup de cîteva case aparţinătoare satului lacobeni. În acest punct se descope�
riseră de altfel şi cele două morminte menţionate (fig. 1 şi fig. 4 / 1 ).
În cuprinsul celor trei suprafeţe cercetate s�au dezvelit în total nouă mor�
minte, opt de incineraţie şi unul de inhumaţie, aproape toate prevăzute cu inventar
funeraf' (fig. 2-3 ) Din cele opt morminte de incineraţie constatate în săpătură,
şapte sînt înmormîntări cu urnă, iar unul înmormîntare în groapă (fără urnă ).
Rămăşiţele cinerare din acest mormînt (oase, cenuşă, cărbune) au fost aduse,
ca si în cazul mormintelor cu urnă, de undeva din altă parte, deoarece marginile
gro p ii de formă rotundă, nu prezentau ni�i cea mai mică urmă de ardere. În
suprafaţa C s�a constatat şi existenţa unui mormînt de inhumaţie fără inventar.
Urnele funerare erau depuse în gropi de formă cilindrică, cu diametru! cuprins
între 0,45 şi O, 70 m şi adînci de 0,85-1 ,05 m. Uneori gropile aveau fundul şi
pereţii căptuşiţi în mod intenţionat cu lut galben cleios. Şi în cazul cînd înmor�
mîntarea s�a făcut fără urnă, groapa în care erau aşezate resturile defunctului ars
pe rugul funerar ridicat în altă parte are de asemenea forma şi adîncimea gropilor
cu urnă. O singură dată urna cinerară s�a găsit acoperită cu o casetă de piatră

S

·

=

=

.

1 Inventarul acestor morminte a fost achiziţionat şi
publicat de directorul Muzeului din Turda, Ion Ţi 
găra , în Activitatea mu.:eelor, Cluj, 1, J 95 S ,p. 107 - 1 1 5.

2 Responsabilul
sondajelor a fost K. Horedt.
Săpăturile au fost conduse de către D. Protase şi 1 .
Ţigăra. L a cercetări au participat studenţii E. Hegyi
şi N. Vlassa.
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Planul general al săpăturilor.
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Suprafaţa A : plan de situaţie.
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Suprafaţa C : plan de situaţie.
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- 1 , valea şi dealul 1< Cuntenitului » cu locul săpăturilor ; 2, suprafaţa A : vederea săpăturii ;
3 - 5 , urne roşii : 3, mormîntul nr. 3 ; 4, mormîntul nr. 7 ; 5 , mormîntul nr. 5 .
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(M. 1 1 ), lungă de 1 , 20, lată de 0,80 şi înaltă de 0,50 m. Cele patru laturi ale
casetei erau formate din lespezi de piatră locală, foarte friabilă, puse în dungă,
iar ca acoperiş s'a folosit o lespede mai mare din aceeaşi piatră, aşezată orizontal,
care acoperea întreaga suprafaţă a cutiei. Deci, în cimitirul de la Soporul de
Cîmpie sînt prezente ambele rituri de înmormîntare : incineraţia, reprezentată
prin 1 0 morminte, şi inhumaţia, atestată pînă acum de un singur mormînt (M . 10) 1.
În cadrul ritului de incineraţie relevăm trei variante : a) morminte cu urnă
(M. 1-M . 8), b) morminte cu urnă aşezată în casetă de piatră (M . 1 1 ) şi c) morminte
cu groapă (fără urnă ) , în care sînt depuse rămăşiţele arderii (M . 9). Din aceasta
rezultă predominarea covîrşitoare a incineraţiei - zece din unsprezece morminte faţă de inhumaţie. s,a observat că poziţia urnelor în groapă este în general verticală
şi numai rareori urna stă culcată (M . 3 şi M . 7), poziţie care ar putea fi secundară,

Fig. 5 . - l, inel de bronz aurit (suprafaţa A) ; 2, fibulă de bronz (borde·
iul l ) ; 3, fibulă de fier (mormîntul nr. 8) ; 4, fi bulă de bronz (mormintul nr. 7)

cauzată de presiunea pămîntului de deasupra şi favorizată de lărgimea gropii, tot,
deauna cu mult mai mare decît diametru! vasului. La înmormîntările cu urnă s'a
mai constatat apoi că oasele, cenuşa şi cărbunele nu s'au pus niciodată şi în afara
vasului, ci totdeauna numai în interiorul lui. Vasele mici întîlnite pînă acum, un
pahar de sticlă (M. 6) şi o ceşcuţă de lut ars de culoare roşie (M . 1 1 ), care ar
putea fi considerate eventual ca recipiente pentru ofrande, au fost găsite de ase,
menea înlăuntrul urnei, aşezate cu gura în sus chiar pe oasele calcinate, şi nu
lîngă ea.
Conţinutul urnelor constă cu regularitate din oase calcinate, mai mult ori
mai puţin puternic, cărbune şi cenuşă, care ocupă doar jumătate din capacitatea
urnei. La aceste elemente se adaugă obiectele de inventar, prezente aproape în
fiecare mormînt, care au fost puse şi ele de obicei înăuntrul urnei, împreună
cu vasele pentru ofrande, şi numai rareori alături de ea (M. 7). Piesele de inventar
sînt destul de variate. În urna nr. 3 s'a găsit, bunăoară, o monedă de bronz (as)
de la Marcus Aurelius (cf. Strack, III, pl. XVI), în cea notată cu nr. 6 era
pus un pahar roman de sticlă (fig. 6/1 ), în urna nr. 7 s'a aflat un cuţit de fier,
iar lîngă ea, pe fundul gropii, o fibulă romană de bronz cu buton, netrecută prin
foc şi în bună stare de conservare (fig. 5 /4). Urna nr. 7 conţinea un cuţit de fier
----·-----

1 În numerotarea mormintelor lnglobăm şi pe
cele două descoperite anterior, În 1 95 5 , şi publicate

de Ion Ţigăra. Acestea poartă nr. 1 şi 2 .
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uşor curcat, o ceşcuţă roşie de lut şi cîteva cuie groase de fier, care ar putea fi
puse eventual în legătură cu cultul morţilor. Interesant este de observat că în
urna nr. 8 s'a găsit o fibulă romană de fier, trecută prin foc, cu aşchii de oase
calcinate lipite de ea (fig. 5 /3 ), indiciu că defunctul (în acest caz un copil) fusese
ars înveşmîntat pe rugul funerar.
După calitatea şi culoarea pastei, urnele cinerare găsite pînă acum la Sopor
pot fi împărţite în două grupe : unele din pastă roşie, fină , dură şi rezistentă,

Fig. 6.

-

Mormîntul nr 6 :

l,

pAhar de ·sticlă ; 2, capac (ceaşcă dacică) ; 3, urna.

bine şi uniform arse, iar altele de culoare brună, lucrate din pastă de calitate
inferioară, neuniform şi slab arse, dar totuşi de o tehnică relativ bună. Urnele
roşii, toate făcute cu roata, sînt de mărimi şi forme diferite (fig. 4/3-5) 1, uneori
lipsite de torţi, iar alteori prevăzute cu două (M . 3), sau chiar cu trei torţi (M . 5),
pe cîtă vreme cele brune, lucrate şi ele la roată, în afară de urna nr. 4 modelată
cu mîna, se caracterizează printr'o formă unitară, dînd aproape impresia unei
confecţionări << în serie >> : buza uniform evazată, fundul retezat (fără inel), burta
trasă proporţionat spre umeri, iar partea inferioară uşor subţiată (fig. 6/3). O
1

A se se vedea şi cele două urne descoperite incidental în 1 95 5 , Activitatea mu:teelor, Cluj , l, 1 95 5 , p. 1 08
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diferenţiere cronologică ori de altă natură între aceste două categorii de urne,
net distincte ca formă, pastă şi ardere, nu se poate face în stadiul actual al cer�
cetărilor şi nu se ştie în ce măsură ar putea fi. sau nu justificată. Cu toate acestea,
n�ar fi. cu totul exclusă putinţa existenţei unei diferenţieri de ordin cronologic
ori social în cadrul acestor două tipuri de vase.
Totdeauna urnele au fost acoperite, dar nu cu capace speciale, anume făcute
şi potrivite după dimensiunea gurii vaselor, ci cu farfurii, castroane, funduri de
oale etc. Semnificativ rămîne faptul că la urnele roşii, de calitate superioară, s�au
întrebuinţat drept capac castroane şi farfurii exclusiv din pastă roşie bună, pe

Fig. 7 . - 1 - J , fragmente ceramice prefeudale (bordeiul l ) ; 4 - 7 , cioburi de vase
din sec. X I I I - XIV
(suprafaţa B ) .

cînd la cele brune nu s�a pus niciodată drept capac un vas roşu, ci numai fragmente
de vase brune, de proastă calitate. O importanţă deosebită are vasul care acoperea
urna nr. 6, unde s�a utilizat nu un vas obişnuit, ci unul care iese din comun :
o ceaşcă dacică mare, cu două torţi, lucrată cu mîna (fig. 6/2). Î n această urnă
s�a găsit şi un pahar de sticlă roman (fig. 6/1. M ărimea se reduce la 1/2).
Dată fiind întinderea redusă a suprafeţei explorate şi numărul mic de mor�
minte descoperite pînă acum, nu putem încă preciza dacă înmormîntările erau
făcute după o anumită ordine în cadrul unui plan al cimitirului, deşi se pare
că unele indicii ar exista în acest sens, ori erau grupate după oarecare criterii
de ordin social sau de înrudire.
În spaţiile dintre morminte s�au găsit numeroase cioburi de vase romane
roşii, cenuşii şi brune, asociate uneori cu fragmente ceramice făcute cu mîna din
pastă grosolană şi ornamentate (un singur ciob) cu brîu alveolat. Tot în afara
mormintelor, în suprafaţa A (fig. 4/2), la adîncimea de 0,80 m faţă de nivelul
solului actual, s�au mai descoperit un inel de bronz aurit (fig. 5 / 1 ) şi o monedă
(sestertius) de la Antoninus Pius, emisă între anii 145 şi 147 e.n. (Cohen 2,
508
Strack, I I I, 994) .
În partea de sud�est a suprafeţei A, lîngă M . 4, s�a prins un bordei, al cărui
plan se apropie de forma unui romb cu latura de 3 m (fig. 2 şi fi.g 4/2). Groapa
bordeiului începe la 0,40 m sub nivelul actual al terenului şi pătrunde pînă la
adîncimea de 1 ,80 m, oprindu�se în stratul de lut galben virgin. Podeaua era
făcută din pămînt bine bătut şi cu lipitură. Vatra de foc, simplă, neîmprejmuită
=
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cu pietre, indicată de cărbunele, cenuşa şi pămîntul puternic ars, era aşezată pe
latura de nord, aproape de colţul estic, cu vreo O, 10 m mai sus decît nivelul
podelei. Intrarea, deşi n-a putut fi prinsă în săpătură, e de presupus că a fost
pe latura opusă vetrei, adică pe latura de sud. Găuri de pari ori de stîlpi de
susţinere nu s-au constatat. In pămîntul afînat şi fărîmicios din umplutura bor
deiului s-au găsit cîteva aşchii de cărămizi şi puţine fragmente ceramice romane,
multe oase de animale, cîteva pietre de mărime mijlocie şi o fibulă romană de
bronz cu cap în formă de ancoră, trecută prin foc (fig. 5 /2 ). Dacă la acestea mai
adăugăm şi cioburile de pronunţată factură prefeudală timpurie, găsite chiar
pe podea (fig. 7 /1-3), încheiem inventarul sărăcăcios al acestui bordeL Cît
priveşte materialul arheologic roman din pămîntul de umplutură, el trebuie să
fi căzut înăuntru, fie o dată cu prăbuşirea pămîntului din pereţii bordeiului, după
părăsirea acestuia, fie în urma unei nivelări a terenului. Fibula cu ancoră, puternic
arsă, a putut de asemenea ajunge în groapa bordeiului în aceleaşi împrejurări
ca şi restul materialului roman, în urma distrugerii unui mormînt de incineraţie,
unde ea era pusă ca piesă de inventar. Astfel, atît această fibulă, cît şi fragmentele
de cărămizi şi cioburile de vase romane e de presupus că sînt străine de epoca
în care era locuit bordeiul şi nu afectează datarea lui, decît în sensul unui terminus
post quem.
In colţul sud-vestic al aceleiaşi suprafeţe s-a prins colţul unui alt bordei
(fig. 2), la fel de adînc, care, după puţinul material ceramic recoltat în umplutura
lui, pare a fi de acelaşi tip şi din aceeaşi vreme ca şi cel precedent.
Nu dispunem încă de material destul de concludent pentru o datare mai
precisă a acestor bordeie. Dar, orientîndu-ne după planul şi dimensiunile bordeiului
săpat în întregime, după lipsa cuptorului de piatră din interior, după felul vetrei
de foc şi mai ales după cioburile negricioase-cenuşii, fără ornamente, aflate chiar
pe podină (fig. 7 /1-3), am putea afirma că aceste bordeie se datează la începutul
epocii prefeudale (sec. IV-VI). Existenţa acestor bordeie aici, explicabilă numai
în vremea cînd terenul nu mai era folosit pentru înmormîntări, dovedeşte că pe
locul cimitirului de altădată s-a ridicat în epoca prefeudală timpurie o aşezare
cu locuinţe-bordeie, aparţinînd probabil unei populaţii străine, care nu cunoştea
destinaţia de odinioară a locului de la marginea << Cuntenitului >> . Informaţii mai
precise şi în această problemă, care îşi are importanţa ei istorică în cadrul com
plexului de la Sopor, aşteptăm să obţinem în cercetările viitoare.
Pe terenul săpăturilor, dar mai cu seamă în cuprinsul suprafeţei B, pînă
la adîncimea de 0,30 m s-au găsit şi cioburi de vase, care, după formă, ardere
şi tehnica pastei aparţin aproximativ secolelor XIII-XV (fig. 7 /4-7).
Recunoaşteri. Cu ocazia unei cercetări de suprafaţă făcută de K. Horedt
la Frata, unde urma să se constate întrucît este îndreptăţită localizarea aşezării
Frata, amintită de Rogerius în Carmen miserabile, pe teritoriul localităţii actuale
care poartă acelaşi nume, s-a putut stabili că lipsesc orice fortificaţii în împre
jurimile satului actual. Frata amintită de Rogerius, după cum rezultă şi din conexul
textului, trebuie localizată undeva în apusul şi nu în centrul Transilvaniei. Tot
cu acest prilej s-a achiziţionat inventarul unui mormînt scitic, descoperit prin
1944 între Sopor şi Frata, inventar compus dintr-un akynakes de fier cu antene,
un vîrf de lance şi opt vîrfuri de s ăge ţi din fier, bronz şi os.
*

In ceea ce priveşte datarea cimitirului de incineraţie de la Soporul de Cîmpie,
care pare a fi de mare întindere, inventarul mormintelor cunoscute pînă acum,
www.cimec.ro
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monede (una de la Antoninus Pius şi alta de la Marcus Aurelius), fi.bule, podoabe,
ca şi întreg materialul ceramic arată limpede că el aparţine epocii stăpînirii romane
în D acia. Data de emisiune a celor două monede indică un terminus post quem
al existenţei cimitirului, care începe probabil numai în a doua jumătate a seca�
lului II e.n. Urna cu trei torţi, paharul de sticlă şi mai ales fi.bula în formă de
ancoră, frecventă îndeosebi în prima jumătate a secolului I I I e.n. sînt elemente
care pledează hotărît pentru continuarea înmormîntărilor în necropolă şi în
cursul acestui veac. Date mai precise în legătură cu începutul şi încetarea înmor�
mîntărilor în acest cimitir, a cărui limită cronologică superioară ar putea fi.
eventual împinsă mai înainte, rămîne să ne furnizeze săpăturile care vor urma.
Pentru cele două morminte descoperite în 1 955 s�a propus datarea lor la
sfîrşitul secolului III şi prima jumătate a secolului IV, pe baza analogiei urnelor
cu Lechinţa de M ureş, a cerceilor cu cei găsiţi în necropola de la Poieneşti şi
a pandantivului cu plăci romboidale 1. Inventarul mormintelor dezvelite în 1 956
nu cuprinde însă elemente care ar permite o datare atît de tîrzie a cimitirului.
O importanţă incontestabilă pentru problema atribuirii etnice a acestui
cimitir, pe lîngă fragmentul de vas decorat cu brîu alveolat şi în afară de urna
lucrată cu mîna, o prezintă ceaşca dacică folosită drept capac de urnă. Ea
art;.ncă de la început o lumină sigură asupra caracterului etnic al populaţiei îngropate
aici. Dacă ţinem apoi seama de poziţia relativ retrasă a cimitirului, în interiorul
Cîmpiei ardelene, departe de marile artere de comunicaţie şi de centrele urbane
ale vremii, precum şi de ritul de incineraţie practicat, acest cimitir trebuie atribuit
fără ezitare populaţiei băştinaşe dacice din epoca romană. În acest cimitir, prin
găsirea ceştii dacice, s�a constatat, în condiţii sigure şi pentru prima oară într�un
cimitir din epoca romană în Transilvania, prezenţa ceramicii primitive dacice
lucrată cu mîna. De aici rezultă importanţa acestei descoperiri, care arată nece�
sitatea continuării pe scară largă a dezvelirii cimitirului de la Soporul de Cîmpie,
ce promite să aducă informaţii de mare valoare referitoare la existenţa populaţiei
autohtone în Dacia din timpul dominaţiei romane.
D. PROTASE şi I. ŢIG ĂRA

PACKOIIKI1 B COIIOPYJIE .UE KhiMIII1E
KPATKOE conEP:>KAHHE

B 1 955 ro.uy 6biJIH cnyqaifHo OTHpbiTbi .UBe norpe6aJII>Hbie ypHbi, B pe3yJILTaTe qero pacHOnHaMH,
npoH3Be.ueHHbiMH JieTOM 19 56 r . , 6biJI o6Hapy>KeH B Conopyne , B QeHTpe TpaHCHJI�>BaHcHoii paBHHHbi ,
MOrHJibHHI< TpynOCO>K>KeHHH C HHTepeCHblM norpe6aJILHblM HHBeHTapeM .
Bcero 6biJIO pacHonaHo 1 1 3axopoHeHHH, H3 HOTOpbiX l O Tpynocom>KeHHH H 1 Tpynonono>Ke
Ime . Cpe;:m Tpynoco>K>KeHHif TpH BapuaHTa : a) 3axopoHeHHH c ypHaMH, 6) 3axopoHeHHH c ypHoii,
HOJIO>KeHHOH B HaMeHHbiH Hl..l.IH I<, H B) 3aXOţ)OHeHHH·, npH I<OTOpblX norpe6aJII>Hbie OCTaHHH HOJIO>KeHbl
npHMO B HMY 6e:-1 ypHbl . Y CTaHOBJieHHO HeCOMHeHHOe npe06Jia,AaHHe TpynoCO>K>KeHHH Ha.L( Tpy
!lO!lOJIO>KeHHeM .
Co.uep>KHMoe ypHbi cocroHT H3 o6ommeHHbiX Hocreif, ynrn H nenna, 1< HOTopbiM HY>KHO
11pH6aBHTb H pHMCI<He npe,AMeTbl Hal< 6pOH30Bbie H >KeJie3Hbie cpH6yJibl, >KeJie3Hbie HO>KH H rB03.L(H ,
L'TeHJIHHHbie H H3 >K>KeHHoif rJIHHbi craHaHbi, a TaH>Ke H 6poH30BYIO MOHeTY BpeMeH MapKa ABpenHH .
Tiorpe6aJILHbie ypHbi .UBYX BH.UOB : HpacHbie, nyqrnero HaqecrBa , H 6ypbie H3 MeHee Haqecr
HeHHOif MaCCbi, noqTH BCe C.L(eJiaHHbie Ha roHqapHOM Kpyre . YpHbl BCer.ua llOI<pb!Tbl, HO He COOT
BeTCTBYIOI..l.IHMH Hpblliii<aMH , a TapeJIHaMH, MHCI<aMH H AOHblliii<aMH OT COCY.UOB H T.U. ,UJIH llOI<pbiiiii<H
o.uHoif u:-1 ypH 6LIJia ucnoJIL30BaHa 6oJILrnaH .uaKHHCHaH nenHaH qarna c .UBYMH pyqHaMH .
Bcne.ucrBHe He3HaquTeJILHOCTH o6cne.uoBammif nnoma.uu HeJIL3H yToqHHTI> o6mee upocrpaH
CTBo MOrHJibHHKa, Hal< H HeJih3H 3H3Tb , 6biJIH JIH C.L(eJiaHbl 3aXOpOHeHHH B 3TOM HeHpOUOJie B Hai<OM1

Activitatea muzeelor, Cluj, l, 1 95 5 , p. 1 1 4.
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m:16o onpe,ll;eJieHHOM nopH,Il;Ke . Bce me KameTcH, llTO MonmbHHK 3TOT secLMa 3HallHTeJibHoro pa3Mepa.
B paHHHe speMeHa <I:>eo)J;aJIH3Ma pacnono>KHJIOCb Ha)J; 3THM MorHJibHHKOM noceneHHe c 3eM
JIHHKaMH, npHHa)J;Jie>KaBrnee, nO-BH,Il;HMOMY, qymecrpaHI�aM, He 3HaBWHM npe>KHee Ha3HalleHHe
3Toro Mecra .
"l!To KacaeTCH )J;aTHpOBKH MOrHJibHHKa TpynocommeHHH B Conopyne )J;e KbiMnHe, TO MOI'HJib�
HblH HHBeHTapb (MOHeTbl, <i:>H6yJibl) HCHO llOKa3biBaiOT, llTO OH npHHa)J;JiemHT KO BpeMeHH pHMCKOI'O
I'OCllO)J;CTBa B ,Uai<HH. Eonee TOliHble CBe)J;eHHH O HallaJie H KOHQe MOI'HJibHHKa 6y)J;yT llOJIYlleHbl npH
)J;aJibHeHWeM HCCJie)J;OBaHHH.
flpHCYTCTBHe )J;aKHHCKOH JienHOH KepaMHKH, cpe,ll;H KOTOpOH H HCllOJib30BaHHaH B KalleCTBe
llOKpblWKH )J;JIH ypHbl )J;aKHHCKaH qarna, OCBei.QaeT 3THHlleCKOe npOHCXO>K)J;eHHe 3aXOpOHeHHblX
3)J;ecb JIIO)J;eii . 3aTeM caMo, OTHOCHTeJibHO yKpOMHoe, nocpe,ll;H TpaHCHJibBaHcKoii paBHHHbi , B,ll;aJIH
OT nyTeH C006I.QeHHH H ropO,Il;CKHX QeHTpOB TOrO BpeMeHH, llOJIO)I{eHHe MOI'HJibHHKa, a TaKme
o6pH,Il; 3axOpOHeHHH, )J;OKa3biBaiOT, llTO MOI'HJibHHK OTHOCHTCH KO BpeMeHH pHMCKOI'O BJia)J;billeCTBa
B ,Uai<HH (II-III BB . H . 3.)
TaKHM o6pa30M 6biJIO snepsbre c )J;ocrosepHOCTbiO ycraHosneuo npHcyTcTBHe )J;aKHHCKOH
JienHOH KepaMHKH B MOI'HJibHHKe pHMCKOH 3llOXH B TpaHCHJibBaHHH, llTO HBJIHeTCH BeCLMa 3HallH
TeJibHblM <l:>aKTOM )J;JIH HCTOpHH ,UaKHH .



OE'bRCHEHHE PHCYHKOB

PHc. l . - 06mHiî: nJiaH pacKonoK.
PHc. 2 . - IlJiomaAh A. 06mHii nJiaH.
PHc. 3 . - IlJiomaAL C. 06mHiî: nJiaH.
PHc. 4. - l , AOJIHHa H ropa KyHTeHHTYJIYH c MecroM pacKonoK ; 2, wwmaAb A : BHA Ha pacKon;
3-5, KpacHbie ypHhi ; 3, norpe6eHHe N� 3 ; 4, norpe6eHHe N� 7; 5, norpe6eHHe N� 5 .
PHc. 5 . - l , 6pOH3osoe no3oJiol.!eHHoe KOJihllO (nJiomaAL A) ; 2 , 6pOH30BaR qm6yna (3eMJIRHKa ! ) ;
3, >KeJie3HaR qm6yna (norpe6eHHe N� 8) ; 4, 6pOH30BaR qm6yna (norpe6eHHe N� 7) .
PHc. 6. - Ilorpe6eHHe ."(� 6 ; 1 , CTeKJIRHHhiii craKaH; 2, KphiWKa (AaKHikKaR qawa) ; 3, ypHa.
PHc. 7 . - 1-3, AOcPeOAaJihHbie cl>parMeHThi KepaMHKH (3eMJIRHKa 1 ) ; 4-7, qepenKH cocyAOB X I I I-XIV BR .
(IIJIOJl.l3Ab B ) .

LES FOU ILLES DE SOPORUL DE C ÎMPIE
R ESUM E

Les fouilles effectuees a Sopor, au cceur de la plaine de Transylvanie, pendant l'ete de
l'annee 1 956, ont mis au jour une necropole a incineration, pourvue d'un mobilier funeraire tres
interessant. Les recherches ont eu le caractere de sondages d'information portant sur cette necro�
pole dont l'existence a ete revelee par la decouverte fortuite, en 1 955, de deux urnes funeraires.
Les fouilles ont eu pour objet 1 1 tombes, dont 10 a incineration et une a inhumation. En
ce qui concerne le rite d'incineration, on y releve trois variantes : a) tombes a urne, b) tombes
a urne placee dans une ciste de pierre et c) tombes a fosse (sans urne) dans laquelle se trouvent
deposes les restes funeraires. On constate par consequent la nette predominance de l'incineration
sur l'inhumation.
Le contenu des urnes consiste en os calcines, charbon et cendres. A cela s'ajoutent des objets
romains, tels que fibules en bronze ou eh fer, couteaux et gros clous en fer, verres et gobelets
en terre cuite, ainsi qu'une monnaie en bronze du temps de Marc�Aurele.
Les urnes funeraires sont de deux sortes : rouges, de qualite superieure, et brunes, d'une
pâte moins bonne ; presque toutes sont travaillees au tour. Les urnes etaient toujours recouvertes,
non pas de couvercles speciaux, mais d'assiettes, d'ecuelles, de fonds de pot, etc. Pour l'une de
ces urnes on avait employe comme couvercle une grande tasse dacique, a deux anses, faite a
la main.
L'etendue de la surface exploree jusqu'a present etant assez reduite, les dimensions de la
necropole ne peuvent pas etre precisees. On ignore egalement si les enterrements etaient faits
selon un certain ordre, suivant un plan etabli pour cette necropole. Il semblerait neanmoins que
la necropole ait ete assez etendue.
Au�dessus de la necropole a incineration s'est etablie, a la premiere periode de l'epoque
prefeodale, une station faite de cabanes presque hypogees, appartenant probablement a une popu�
lation etrangere qui ignorait la destination anterieure de ces lieux.
2�
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Quant a la date de la necropole a incirieration de Soporul de Cîmpie, l'inventaire des
tombes connu jusqu'a present (monnaies, fibules) prouve clairement qu'il s'agit de l'epoque
de la domination romaine sur la Dacie. Les recherches futures fourniront sans doute des
donnees plus precises au sujet du debut et de la fin de cette necropole.
La presence de la ceramique dacique travaillee a la main, dont fait egalement partie
la tasse servant de couvercle d'urne, jette une lumiere precise sur la caractere ethnique de la
population enterree a cet endroit. De plus, la necropole situee relativement a l'ecart, a l'interieur
de la plaine transylvaine et eloignee des grandes voie de communications ainsi que des centres
urbains de l'epoque, et, en outre, le rite d'incineration pratique, prouvent que cette necropole
appartenait a la population indigene dace de l'epoque de la domination romaine en Dacie
(II-II I• siecles de notre ere).
On a constate dans des conditions irrefutables, et pour la premiere fois dans une
necropole transylvaine de l'epoque romaine, la presence de ceramique dacique, faite a la
main, circonstance d'une importance historique tout particuliere pour la Dacie.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 . - Plan general des fouilles.
Fig. 2. - Surface A : plan de situation.
Fig. 3.
Surface C : plan de situation.
Fig. 4.
1 , vallee et colline de "Cuntenitul" avec indication de l'emplacement des fouilles ; 2, surface
A: vue des fouilles ; 3 - 5 , urnes rouges : 3, tombe n° 3 ; 4, tombe n° 7 ; 5, tombe n° 5 .
Fig. 5 .
1 , Anneau d e bronze dore (surface A) ; 2, fi bule e n bronze (hutte 1 ) ; 3, fi bule e n fer (tombe
n° 8) ; 4, fi bule en bronze (tombe n° 7).
Fig. 6. - Tombe n° 6 : 1, verre ; 2, couvercle (la tasse dacique) ; 3 , urne.
Fig. 7. - 1 - 3, fragments de ceramique prefeodale (hutte 1 ) ; 4 - 7, tessons de vases des XIII• - X IV•
siecles (surface B).
-

-

-
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BIECTIVUL

principal al cercetărilor arheologice efectuate de acest şantier
în campania anului 1 956 {,a constituit cimitirul oraşului roman Apulum.
Ştirile de pînă acum referitoare la cimitirul celui mai mare oraş al
Daciei romane, cunoscute fie din descoperirile întîmplătoare, fie din unele rezultate
ale săpăturilor arheologice întreprinse de B. Cserni, înainte de primul război
mondial, pe teritoriul oraşuh:i antic, nefiind, în multe privinţe, îndeajuns de lămu,
ritoare, mai ales în ceea ce priveşte fixarea topografică a descoperirilor, cercetările
efectuate de noi au urmărit, în primul rînd, obţinerea unor informaţii cît mai
precise cu privire la topografia cimitirului, durata folosirii lui, riturile funerare
şi populaţia care se înmormînta în el. În acest scop, în funcţie de locul liber de
culturi sau de clădiri actuale, am început săpăturile pe locul numit << Podei >), care
se întinde între actuala Cetate, unde se găsea castrul legiunii XIII Gemina, şi car,
tierul Partoş, unde se localizează colonia Apulum.
Concomitent, s'au efectuat şi unele recunoaşteri în împrejurimile oraşului
Apulum, de,a lungul drumurilor antice spre Ampelum şi Brucla, în teritoriul
satelor Şard şi Ighiu. Rezultatele acestor recunoaşteri ne,au determinat să efec,
tuăm, în limita sumelor avute la dispoziţie, săpături de scurtă durată, în două
puncte de pe teritoriul comunei Ighiu, în necropola tumulară de incineraţie, cunos,
cută mai demult, şi în castrul roman de pămînt, nou descoperit, din imediata
apropiere a acestei necropole.
Lucrările s'au efectuat în două reprize, între 16 august şi 6 septembrie şi
între 2 şi 1 9 octombrie 1 956. La lucrări au participat : M. Macrea, responsabilul
colectivului, D. Protase, care a avut conducerea efectivă a săpăturilor de la Apulum,
I. Mitrofan, Al. Popa, de la Muzeul regional Alba Iulia, şi Gh. Anghel, student.

O

1. NECROPOLA ORAŞULUI APULUM *
'

.

La Alba Iulia, săpăturile s'au desfăşurat pe platoul numit de localnici
<< Podei >), situat la sud de Cetate, deasupra cimitirului ortodox actual şi a grădi,
nilor cu vie din dreptul gării (fig. 1 ). Numai o singură secţiune (nr. VIII) a fost
deschisă în afara << Pcdeiului >), la poalele lui dinspre gară, pe parcela lui Gh. Oancea,
în unghiul format de drumul care pleacă din şoseaua naţională spre « Platoul
romanilor >) şi linia ferată îngustă ce duce la Zlatna. Cercetările au durat în total
32 zile, timp în care s'au excavat circa 220 metri de şanţ, repartizaţi pe opt secţiuni
şi o suprafaţă de 54 m2•
•

28"

Raportul asupra săpăturilor efectuate aici a fost întocmit de către D. Protase.
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Alba Iulia. Planul general al săpăturilor de pe « Podei
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În afară de secţiunea nr. VIII, care n�a dat rezultate pozitive, în cuprinsul
săpăturilor de pe << Podei >> au fost dezvelite 30 morminte de inhumaţie şi 1 2 de
incineraţie, prevăzute în bună parte cu obiecte de inventar funerar.
Mormintele de i n h umaţie, orientate în toate direcţiile şi dispuse fără nici
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� Monedă

Fig. 2.

-

Alba Iulia. Suprafaţa A : plan de situaţia mormintelor.

o ordine, pot fi grupate în două mari categorii : 1 ) morminte care au avut cosciug
de lemn, de la care au rămas doar scoabe şi cuie de fier, şi 2) morminte cu sarcofag
clădit din cărămizi romane.
Unele dintre mormintele din prima categorie au deranjat alte morminte,
semn al îngropărilor succesive pe acelaşi loc, şi, după cum arată inventarul lor,

2

1

Fig. 3 .

-

Alba Iulia. Morminte din vremea stăpînirii romane în Dacia : 1 , incineraţie ; 2, inhumaţie
cu sarcofag de cărămidă.

în aceeaşi epocă. Scheletele nederanjate aparţinînd acestei grupe de morminte,
20 la număr, sînt fără excepţie culcate pe spate, cu faţa în sus şi cu picioarele întinse,
avînd mîinile fie aduse pe bazin, fie aşezate de�a lungul corpului sau, în cazuri mai
rare, numai o mînă pusă pe bazin, iar cealaltă lăsată în lung pe lîngă trup. Inven�
tarul mormintelor cu cosciug (fig. 6/2--6 şi fig. 7), a căror �dînc.:ime variază între
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0,50 şi 1 ,80 m, este în general sărăcăcios, dar relativ variat, şi constă din următoarele
obiecte roman e : lucerne, o cheie de fier, un ac de păr din os, vase întregi sau frag,
rr entare, o statuetă fragmentară de piatră reprezentînd un vultur şi o monedă de
bronz d e la Hadrian (Cohen 2, 11, 1021
Strack, II,527).
Mormintele cu sarcofag de cărămidă (fig. 3/2 şi fig. 4), în număr de zece,
cu excerţia unuia singur (nr. 8), erau toate jefuite, foarte probabil încă din anti,
chitate, fapt indicat de răvăşirea parţială ori comrletă a scheletului şi uneori şi
de deteriorarea sarcofagului. Şi în cazul acestor morminte, a căror adîncime osci,
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Fig. 4. - Alba Iulia. Mormînt de inhumaţie cu sarcofag de cărămidă, datînd din
timpul stăpînirii romane în Dacia.

lează între 0,80 şi 2,30 m, nu există o regulă de orientare faţă de punctele cardinale.
Ca material de construcţie la sarcofagele descoperite în săpăturile noastre s'au
întrebuinţat numai cărămizi romane de diferite dimensiuni, fără ştampile, legate
fie cu mortar, fie cu lut scos chiar din groapa mormîntului. Nu am întîlnit sarcofage
de piatră ori din piatră şi cărămidă, aşa cum se semnalează în alte necropole
romane din Dacia 1. Interesantă este constatarea că sarcofagele în construcţia
cărora s'a folosit ca liant mortarul au cu regularitate fundul şi capacul de
cărămizi puse alăturea, pe un singur rînd, în poziţie orizontală, pe cîtă vreme
cele la care s'a utilizat drept liant lutul nu sînt prevăzute cu fund şi capac
de cărămidă. În aceste din urmă sarcofage scheletul era aşezat direct pe pămînt.
Nu ar fi. exclus ca fundul şi capacul acestor morminte (nr. 3 1 ,38, 4 1 , 42) să
fi. fost făcute din scînduri sau loazbe de lemn, care, putrezind complet, nu
au lăsat nici o urmă sezisabilă în săpături, aşa cum nu au lăsat de altfel
1 Oct. Floca, în Sargetia, Il, 1 94 1 , p. 3 7 şi urm.
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nici cosciugele de lemn în mormintele din prima categorie, de la care s�au
păstrat numai piroane şi scoabe de fier. Sarcofagele de cărămidă în construcţia
cărora s�au observat interesante variante, ce nu pot fi arătate amănunţit în
cadrul unui sumar raport preliminar, au formă de paralelipiped şi dimensiuni
ce variază (în exterior) de la 0,85 X 0,45 X 0,35 m pînă la 2,30 X 0,80 X 0,55 m,
în funcţie de vîrsta şi talia defuncţilor. Sub raportul inventarului, probabil bogat
iniţial, ceea ce ar explica de altfel şi jefuirea lor, în aceste morminte s�au găsit
numai cîteva fragmente ceramice, iar în două din ele (nr. 3 1 şi 42) s�a descoperit
cîte o monedă de bronz, una a împăratului Traian
(cf. Strack, I, pl. IV-IX) şi alta a Faustinei, soţia
lui Mare Aureliu (Cohen2 , III, 207). Mormintele cu
sarcofag de cărămidă, aşa cum rezultă din explo�
rarea de pînă acum, se masează în partea de sud a
teritoriului cercetat, în secţiunea nr. VII, iar mor�
mintele de inhumaţie cu cosciug de lemn şi cele
de incineraţie lipsesc deocamdată cu totul în
această parte.
M ormintele de incineratie,
în număr de 1 2 ,
'
sînt fără urne ş i asemănătoa re pînă la u n punct
celor descoperite în ultimul timp la Moreşti 1• Ră 
măşiţele funerare au fost găsite totdeauna aşezate
în gropi de formă, adîncime şi întindere variabile.
Mormintele aparţinînd acestui rit au groapa în ge,
neral de formă elipsoidală, în medie lungă de 1 ,40 m,
lată de aproximativ 0,60 m şi adîncă de 0,55 -0,70 m
Oase umane
faţă de suprafaţa actuală a terenului. Excepţie face l -:#] CJriJune
1
�""'1
ca/ci
un singur mormînt (nr. 29), care este mai adînc r:Al Ptimi'nt ars � nste
( 1 , 10 m). Adîncimea propriu�zisă a gropii mormin � cJrămiziu � PJmint galben
O
!) 10 15 20 cm.
telor, adică socotită de la nivelul de la care au fost
sezisate în săpătură, este relativ mică şi uniformă,
ea fiind cuprinsă doar între 0,20 şi 0,30 m. Prin Fig. 5 . Alba Iulia. Mormint de in·
cineraţie din vremea stăpînirii romane
pămîntul înroşit de pe margini, gropile mormintelor
in Dacia.
se anunţă în săpătură, aproape cu regularitate,
la 0,45-0,50 m sub nivelul actual al terenului. Pămîntul din pereţii gropilor,
uşor albiate, se înfăţişează sub forma unei cruste de pămînt ars, groasă de 3-5 cm,
bine înroşită de foc, înroşire care de cele mai multe ori conturează precis
forma şi dimensiunile mormintelor. Arderea pămîntului de pe marginea gropilor
formează dovada peremptorie că focul rugului a mistuit trupul celor morţi pe
locul unde s�au găsit rămăşiţele cinerare, care nu au putut fi aduse de la un rug
funerar ridicat în altă parte şi înmormîntate în locul unde au fost descoperite de
noi. Înlăuntrul acestor morminte, niciodată răspîndite alături de groapă, s�au
găsit oase umane calcinate şi cărbune, iar în unele s�au aflat şi obiecte de inventar.
Cenuşă nu s�a constatat. Este demn de relevat faptul că, în afară de două�trei
excepţii, în toate mormintele oasele erau cantitativ puţine, ceea ce ne�a făcut să
ne gîndim Ia eventualitatea unor simple locuri de ardere si nu Ia adevărate mor�
minte de incineratie. Această bănuială de moment a fost Însă cu desăvîrsire înlă,
turată prin descop erirea a două morminte (nr. 9 si 15), în care de asemen � a oasele
calcinate erau puţine, dar în care s�au găsit, in situ, � biecte de inventar. În mormîntul
-

1

SCJV, IV, 1 - 2, 1 95 3 , p. 1 80 cu fig. 2 şi p. 283 - 28 4 ,
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nr. 1 5 s'au aflat două văscioare întregi, aşezate unul lîngă altul cu gura în sus,
şi un inel de argint cu urme de intens contact cu focul (fig. 6/ 1 ), iar în mormîntul
nr. 9 s,au descoperit o farfurie aproape întreagă, fragmente din alte vase de lut
şi o monedă de bronz de la Antonin Piui (Cohen 2, II, 9 86 Strack, III, 1 1 20),
toate cu urme de arsură. Precizăm că pămîntul de pe marginile gropii acestui
mormînt era de asemenea bine ars, avînd culoarea roşie,cărămizie, dovadă că arderea
cadavrului se făcuse pe locul unde se găsea mormîntul. ln ceea ce priveşte dimen,
siunile acestor morminte, ele sînt în realitate mult prea mici pentru o vatră funerară

4

c · u d�
lrl2ZZZl'1l VZ2ZZ7lZla

•

wzwP2tZ«&&M�

®

: . :·

: "' :

.

�··

6

-=

Fig. 6. - Alba Iulia. Obiecte din mormintele de inhumaţie cu cosciug de lemn (2 - 6).

normală, iar rugul funerar, care în mod cert s,a înălţat deasupra lor, trebuie să
fi fost mult mai mare, ocupînd o suprafaţă ce depăşea întinderea mormintelor
constatată în săpături. Cu toate acestea, în afara mormintelor, precis conturate
de pămîntul înroşit al gropilor, nu s,a întHnit nici cea mai firavă răspîndire de oase
umane calcifiate, cenuşă sau cărbune, cum ar fi normal să se întîmple în asemenea
cazuri. Explicaţia că rămăşiţele incinerării s'au găsit exclusiv în groapă poate să
rezide numai în faptul că în groapa mormintelor, care a servit ca loc de aprindere
a focului şi oarecum de tiraj la rugul funerar, s'au adunat cu grijă toate rămăşiţele
cinerare, iar puţina cenuşă, măruntele bucăţi de cărbune sau sfărîmăturile de oase,
care ar mai fi putut rămîne eventual pe alături de groapă, s'au descompus fără
urmă în cursul timpului sub acţiunea agenţilor chimiei din pămînt. Inventarul
mormintelor cu arderea pe loc, în afară - fireşte - de cărbune şi oase calcinate,
este extrem de sărăcăcios. În aproape toate mormintele nu s'au găsit decît
puţine fragmente ceramice, iar in trei dintre ele (nr. 9, 29, 33) s,a descoperit şi
www.cimec.ro
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cîte o monedă de bronz şi un inel de argint. Cele trei monede sînt emise sub
împăraţii Traian (cf. Strack, 1, pl. IV-IX), Hadrian (Cohen 2, II, 1 269) şi Antonin
Piul (Cohen 2, II, 986 Strack, III, 1 1 20).
O observaţie care se cere a fi relevată rezidă în faptul că două din mormintele
de incineraţie (nr. 30 şi 33) prezentau unele particularităţi. Ele erau prevăzute cu
gropi mai mici, apropiate ca formă mai mult de un cerc decît de un elipsoid, cu
diametru! maxim de 0,65 şi 0,72 m, şi aveau adîncimea medie de 0,75 m în raport
de suprafaţa actuală a terenului.
Marginile gropii la aceste două
morminte erau lipsite de dunga
roşie, groasă, de pămînt ars, con,
statată totdeauna la celelalte
În in,
morminte de incineratie.
'
teriorul gropilor s'au găsit oase
calcinate şi cărbune, precum şi o
slabă pigmentaţie cu pămînt ars
de culoare cărămizie. Obiectele
de inventar lipseau cu desăvîr,
şire. Dată fiind lipsa arsurii de
pe pereţii gropilor acestoc două
morminte, dovada neîndoiel, Fig. 7. Alba Iulia. Vase romane-provinciale din mormintele de
nică a arderii cadavrului chiar
inhumaţie cu cosciug de lemn.
p e locul de îngropare, s'ar pu,
tea să ne găsim în faţa unor morminte de copii mici, a căror incinerare,
necesitînd mai puţin combustibil şi un timp mai scurt, n'a produs decît o slabă
înroşire a pămîntului de pe marginea gropilor, care uşor a putut să dispară în
cursul vremii. Rămîne ca cercetările viitoare să aducă mai multe precizări în
această privinţă.
O situaţie aparte pare să aibă mormîntul nr. 22, adînc de 0,60, lat de 0,62
şi lung de 1 m, în care nu s'au găsit cărbuni şi cenuşă, ci numai vreo cîteva aşchii
foarte mărunte de oase bine calcifiate şi mai multe fragmente ceramice provin,
cial,romane. Marginile gropii erau însă puternic arse, pămîntul din ele avînd de
jur,împrejur o culoare cărămizie. Lipsa cărbunelui şi a unei cantităţi mai mari
de oase ar putea fi explicată eventual printr'o jefuire a mormîntului.
În spaţiile dintre morminte s'au găsit fragmente de vase provincial,romane,
lucerne şi şase monede, cinci de bronz şi una de argint, de la Hadrian, Mare Aureliu,
Septimiu Sever, Iulia Domna, Elagabal şi Alexandru Sever.
Din punct de vedere stratigrafic, mormintele de incineraţie se găsesc mai
sus decît cele de inhumaţie cu cosciug de lemn, pe care uneori le încalecă, cum
e cazul mormîntului nr. 9, care se suprapune peste scheletul nr. 10, pe care parţial
J,a deranjat, şi al mormîntului nr. 15, aşezat deasupra scheletului nr. 1 6. Totuşi,
după cum arată monedele, ambele categorii de morminte sînt contemporane,
datînd din epoca stăpînirii romane în Dacia.
Mormintele de inhumaţie cu cosciug şi cele de incineraţie, situate mai la
nord, se pare că au o poziţie periferică în cadrul întregului cimitir, deşi, pe baza
monedelor, ele sînt contemporane cu mormintele cu sarcofag de cărămidă, care
s'au găsit mai spre sudul zonei cercetate, unde mormintele cu cosciug de lemn
şi cele de incineraţie sînt, cel puţin pînă acum, cu totul absente. Din această
dispunere topografică a mormintelor în porţiunea cercetată a necropolei şi din
faptul că ele sînt contemporane, se desprinde constatarea că în cimitirul oraşului

1
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Apulum zonele de înmormîntare s,ar putea să fi fost rezervate după criterii de
ordin social : cei bogaţi se înmormîntau mai la centru în sarcofage arătoase, clădite
din cărămidă, iar săracii se incinerau ori se înhumau modest mai la margine.
Prezenta
cu inventar foarte sărac, mai redus
' mormintelor de incineratie,
t
la număr şi situate spre marginile cimi irului, ne face să emitem ipoteza că ele
ar putea să aparţină populaţiei băştinaşe dacice, care exista la Apulum în vremea
dominaţiei romane. De aceea, socotim necesară continuarea şi extinderea pe viitor
a săpăturilor în necropola de la Alba Iulia, în vederea obţinerii de date conclu,
dente în această importantă problemă istorică.
II. CERCETĂRI ŞI RECUNOAŞTERI
ÎN ÎMPREJURIMILE ORAŞULUI ALBA IULIA

1 . Necropola de la lghiu e situată la circa 1 ,5 km vest de comună, în direcţia
satului Ighiel, pe panta dinspre nord a dealului Butuci, care coboară lin spre
valea Ighielului (fig. 8). E alcătuită din mai multe morminte tumulare, dintre

997
o

.& /'lecropol;i de

'W Cim/t/r rom<Jn de

� Carieri ro

- - - Drum
1

2

i"'nlwmafie

nă

ma

3

rDmiln

inh;,matit�

de piatrli '
4 km

Fig. R . - Schita î mprejuri milor oraşului Apulum.

care 18 au fost cercetate în 1 943 de Muzeul din Alba Iulia 1 . Rezultatele săpăturilor
nu au fost încă publicate. La marginea de sud a necropolei se mai recunosc pe
teren alţi patru tumuli, foarte aplatizaţi, dar intacţi. Necropola cuprindea deci
sigur 22 tumuli, la care se pot adăuga alţi cîţiva nimiciţi prin scurgerea apelor
de ploaie.
Daicoviciu,
1 C.
1 94�. p. 1 3 5 .

ACM I,

1 942,

p.

101 ;

1 943, p. 1 83
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Între 3 1 august şi 6 septembrie 1 956 am săpat din această necropolă doi
tumuli, cu scopul de a face observaţii mai precise cu privire la caracterul mormin,
telor si al ritului funerar.
Tumulul 1 (fig. 9) are
TI
o formă aproape circulară, cu
diametrele de 7 ,45 X 8, 1 5 m.
Înăltimea
actuală e de circa
,
0,30 m. A fost dezvelit în
întregime. s,au constatat două
morminte de incineraţie, fie,
care cu cîte o casetă de piatră,
situate la marginile de sud şi
de nord ale tumulului.
Caseta nr. 1 (fig. 10/2)
este mai mare, de formă pa,
ralelipipedică, construită din
lespezi de piatră calcaroasă,
sumar cioplite. Lespezile erau
crăpate, în parte descom,
puse, şi pe latura de NE răs,
turnate spre exterior. Cutia
măsoară în interior 1 ,47 X
0,45 m. Înălţimea ei e de
Fig. 9.
Necropola de la lghiu. Planul tumulului I .
circa 25 cm. Alături, mai sus,
s,au găsit alte două lespezi
mai mici din aceeaşi piatră. S e pare că mormîntul a fost jefuit î n vechime şi
cu acest prilej capacul casetei a fost înlăturat. La fundul cutiei, la O, 7 5 m
adîncime fată de orizontala
dusă prin punctul cel mai
înalt al tumulului, s,a dat
peste stratul funerar, gros de
1 5-20 cm, alcătuit la bază
din pămînt ars la roşu, apoi
din mult cărbune şi oase
calcinate mărunte. Din stra,
tul funerar s,au putut culege
cîteva obiecte de inventar,
constînd din tinte mici de
fier, cîteva << c �ie >> cu capul
tăiat şi un piron de fier (fig. 1 1 ).
Stratul funerar se întinde şi
în afara cutiei de piatră. Lîngă
ea s,a găsit un alt piron de
fier, iar ceva mai departe,
pe linia solului antic şi în
pămîntul movilei, mai multe
Fig. 10. - Necropola de la lghiu. Casetele de piartă din tumulii I şi II. fragmente dintr,un vas mai
mare, din pastă roşie, moale
(fig. 1 1 /3 - 4). Buza este dreaptă şi revărsată în afară, iar fundul este convex
spre interiorul vasului şi are inel de fund.
-
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Caseta nr. 2 (fig. 10/3) este mai mică, măsurînd în interior 0,60 X 0,35 m,
şi e alcătuită din lespezi din aceeaşi piatră. Stratul funerar se găseşte la 0,40 m
adîncime şi are aceeaşi compoziţie ca şi în mormîntul nr. 1 , extinzîndu,se de ase,

�

�

5

Fig. 1 1 . - Necropola de la lghiu. Inventarul tumulului I.

menea si în afara cutiei. Nu a avut nici un fel de inventar. Este un mormînt
de copii .
Din observaţiile făcute, rezultă ca mcinerarea cadavrelor s'a făcut pe loc,
pe un rug de lemne. Turnului cuprinde două morminte, unul de om matur, celălalt

o

2"'

...._
._
_...._
... ___.

� Solul
� v;u

411

� Pimint Fnegrit
� 11

1r.s la

# Cer.1mică

'""fU

� Pietre din �vtis
., sepulcr.1/.1

- Y<1tr.1

'-' f"vner.1r.i'

Fig. 1 2. - Necropola de l a Ighiu. Tumulul I, profilul diagonalei C - A.

de copil. După dispunerea lor în turnul, incinerarea se pare că s'a produs con,
comitent. Terenul, în pantă pe direcţia S-N. (fig. 1 2), nu a fost nivelat, dar
în interiorul casetei nr. 1 s'a constatat o mică adîncitură săpată în solul antic.
Caseta de piatră a fost construită după terminarea incinerării, de aceea lespezile
care o alcătuiesc nu prezintă urme de foc şi întrerup stratul funerar, adîncindu,se
în solul antic. Majoritatea resturilor incinerării au fost strînse la mijlocul vetrei
de ardere, în interiorul cutiei. La sfîrşit, peste ambele morminte s'a ridicat turnului
de pămînt.
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Tumulul II (fig. 13) are o formă circulară regulată, cu diametrele de 7,75 X
7,80 m. Înălţimea actuală e de circa 0,40 m. Cuprinde un singur mormînt, cu
casetă din aceeaşi piatră de carieră. Aceasta se găseşte aproximativ la mijlocul
tumulului şi are o formă patrulateră, fiind alcătuită din patru lespezi rp ai bine
păstrate (fig. 10/1). Dimensiunile în interior sînt de 1 ,20 X 0,55 m. Inălţimea
cutiei e de 0,35 m, iar grosi,
mea lespezilor de O, 15 m. Cu,
�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T. II
tia avea şi capac, din care s,a
1
păstrat, în colţul de SV. numai
o lespede despicată în două.
Stratul funerar se află la 0,65 m
1
adîncime şi are aceeaşi compo,
ziţie ca şi în turnului 1. Grosi,
mea lui e de 10- 1 5 cm şi se
întinde iarăşi şi în afara cutiei.
În interiorul cutiei, însă, căr,
D
bunii, şi oasele calcinate au
apărut mai sus. Se pare că şi
acest mormînt a fost jefuit în
vechime. In cutie nu s'au găsit
ca obiecte de inventar decît un
mic fragment ceramic, un cui
de fier şi jumătatea unei mo,
nede de bronz. După ridicarea
lespezilor, s'au mai găsit două
piroane de fier (fig. 15). Cu
acest prilej s,a putut constata
că la cele patru colţuri ale cu
Fig. 1 3 .
Necropola de la Ighiu. Planul tumulului I I.
tiei se găsea cîte o piatră de
formă rotundă, înfiptă în solul
antic. Lespezile cutiei se spri
jineau pe ele. Nici una dintre
pietre nu prezintă urme de ar
dere, dovadă că şi în acest
turnul caseta a fost construită
Fig. 1 4 . - Necropola de la lghiu. Turnului Il, profilul
după terminarea incinerării. La
diagonalei A - C.
capătul de vest al cutiei de
piatră s,a constatat iarăşi o gropiţă, servind probabil la aprinderea rugului.
Î mprăştiate în jurul casetei, pe solul antic, s'au găsit mai multe fragmente ceramice
(fig. 1 5 / 1-4). Toate sînt din pastă cenu-şie, curată sau cu puţin nisip şi bine arsă.
Fac parte din patru vase deosebite. Unul este un vas mai mare, de felul celor
zise de provizii, cu buza dreaptă, largă, revărsată înafară, ca la chiupuri (fig. 1 5 /2 ).
Altul face parte dintr'o oală, cu pereţii subţiri, ornamentată pe umeri cu trei
dungi adîncite. Al treilea este un capac, ornamentat tot aşa cu trei dungi largi,
circulare. Ultimul este o strachină, cu buza dreaptă, pereţii oblici şi fundul plat.
Moneda, găsită în gropiţa amintită de la marginea cutiei, a fost intenţionat
tăiată în două. Ea este atît de oxidată încît nu poate fi determinată. În săpăturile din
1943 s'au găsit monede de ale Antoninilor, care datează necropola în sec. I I e. n.
Prin caracteristicile ritului funerar şi în parte ale inventarului din morminte,
necropola de la lghiu se situează alături de necropolele tumulare de la Caşolţ
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şi Calbor. Ea se atribuie elementului autohton din Dacia romană. Întrucît această
necropolă se află la o depărtare de numai 500 m de o carieră de piatră (vezi
mai jos), presupunem că cei care se înmormîntau aici erau lucrători la această
carieră, ceea ce explică atît prezenţa nelipsită din fiecare turnul a cutiilor de piatră,
cît şi lucrarea lor mai îngrijită.
2. Cariera şi aşezarea romană de la lghiu. Cariera se află la 500 m est de
necropolă, pe versantul de est al dealului numit Baie. Tot acest versant e plin
cu gropi şi movile artificiale, peste care s'a întins acum vegetaţia. Piatra, care se
exploatează şi astăzi pe versantul de vest al dealului, e un calcar destul de moale,

3

•
6

7

Fig. 1 5 . - Necropola de la lghiu. Inventarul tumulului I l .

care se despică şi se ciopleşte uşor. În antichitate ea se exploata pentru nevoile
oraşului Apulum.
În imediata apropiere a carierei se află urmele unei aşezări romane, pe panta
de NE a dealului Baie, ca şi mai spre est, dincolo de un pîrăiaş, pe panta prelungă
a dealului din faţă. În arătură se găsesc numeroase fragmente de ceramică romană,
cărămizi, ţigle şi piatră de construcţie. Aici s'au descoperit în trecut două inscripţii
romane (CIL, III, 1 235, 1242), capietlut>i de coloane, un trepied de bronz, iar
în 1 943 s'au identificat subtsructiile unei villa rustica 1•
3. Drumul roman. Ipoteza p e care am exprimat,o cu alt prilej 2 după care
drumul imperial Apulum,Brucla nu urma traseul şoselei actuale, ci ocolea pe
la vest dealul Bilag, avînd traseu comun cu drumul Apulum,Ampelum pînă la
Şard, de unde cel dintîi trecea pe la lghiu şi apoi mai departe spre Cricău şi
Galda de Jos, pare să fie confirmată prin faptul că locuitorul Gh. Nemeş din
lghiu, săpînd acum cîţiva ani temelia unei case, situate la capătul de vest al
satului, înspre lghiel, a dat peste << un drum pietruit >>, lat de circa 2,5 m, pe
1 C. Gooss, Chronik, p. 80, J. Hampel, AA., XV,
1895, p. 437, I. Berciu, Revue de TTansilvanie,

X, 1 944, p. 136 şi Apulum, Il, 1 943 - 1945, p. 437.
e SCŞC!uj, V, 3 - 4, 1 95 4 , p. 507 şi urm.
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lghiu. Planul castrului roman de pămînt de pe Măgulici.
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care numai cu mare greutate 1-a putut sparge. Aceste urme apartin probabil dru
mului roman spre Brucla, care a mai fost semnalat pe teritoriul lgh tului şi altădată 1 .
Se pare de altfel că în antichitate si Mureşul avea alt curs de cît cel de astăzi ,
ocolind dealul Bilag şi primind apele Ampoiului undeva la SE de Şard.
4. Castrul roman de pămînt de la lghiu nu era cunoscut pînă acum în lite
ratura arheologică. E situat pe vîrful dealului Măgulici (cota 492), la circa 1 km
.

Fig. 1 7.

-

Ighiu. Castrul roman,

profilul secţiunii I.

sud de necropolă şi de cariera de piatră. Pe teren se distinge bine linia valului
de pămînt, înalt pînă la 1 ,50 m cu şanţ în exterior. Castrul are forma unui patru
later, cu laturile lungi, orientate aproximativ pe direcţia E-V, de 50 m, iar cele
scurte 4 1 m (fig. 1 6). Colţurile sînt rotunjite.
Valul prezintă o întrerupere numai la mijlo
cul curtinei de vest, unde era o po �rtă, largă
de circa 5 m, avînd în faţă un titulus. Şan,
ţul exterior se recunoaşte bine pe laturile de
N şi V, lipsind pe cele de S şi E, unde panta
este mai abruptă. În interior terenul nu este
bine nivelat şi nu prezintă urme de con,
strucţii. Mai spre vest, la 64 m depărtare de
latura castrului, pe panta din şaua care face
legătura cu celelalte înălţimi ale munţilor
Trascăului, există un alt val de pămînt, lung
de 68 m şi orientat pe direcţia N-S. La cele
două capete, valul face CÎte O cotitură Şi conFig. 1 8 . - Ighiu. Ceramică romană din
castrul de pămînt.
tinuă pînă în dreptul colţurilor de N şi S ale
castrului, unde se pierde. Lungimea laturii de S
este de 32 m, a celei de N de 52 m. Înălţimea lui abia atinge pe alocuri 0,50 m.
S-au executat două sectiuni
prin valul castrului, una pe latura de N, alta
'
pe latura de V, şi o a treia secţiune prin valul de la vest de castru.
Din profilul secţiunii 1 (fig. 1 7 ) rezultă că valul în forma lui actuală are
o lăţime de cea 9 m. La baza lui s-a putut distil:�ge humusul antic. Înălţimea actuală
a valului, faţă de nivelul antic, e de 1 ,20 m. In faţă se distinge şanţul, în formă
de ic, cu escarpa dinspre zid mai prelungă, iar cu cea dinafară mai scurtă. Lăr
gimea lui e de 2 , 70 m, iar adîncimea, faţă de nivelul antic, de 1 ,20 m. Valul e
alcătuit din pămîntul scos din şanţul din faţă, care a fost săpat în solul neumblat.
La cele două capete ale valului, între metrii 3-4 şi 8-9 ai secţiunii, pe solul
antic s-au găsit mai multe fragmente de ceramică romană (fig. 18), ceea ce constituie
indiciul că în timpul cînd castrul era în funcţiune şi valul în picioare, aceste spaţii
erau libere şi se umbla pe ele, nefiind acoperite decît după prăbuşirea valului.
1 C. Gooss, Programm Schăssburg, 1873 - 1 874, p. 3 9.
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În faţă presupunem o bermă largă de aproximativ 2 m. Valul de pămînt se ridica
aproximativ între metrii 4 şi 7 , avînd grosimea de circa 3 m, în care se include
şi drumul de rond. În val nu am observat urme de lemn, dar în interior am con,
statat, în dreptul metrului 3,60, urme de lemn putrezit şi cărbune, provenite
fie de la scările de lemn pe care se urca la drumul de rond, fie de la nişte bîrne
care ar fi întărit faţa internă a valului. Înălţimea originară a valului de pămînt
o apreciem la cea 2 m.
Tot în secţiunea I, în dreptul metrului 1 ,60 şi la 0, 10 m adîncime, în inte,
riorul castrului, s'a găsit şi un frumos vîrf de lance romană (hasta) din fier,
bine păstrat (fig. 1 9). Lungimea lui e de 2 1 ,5 cm, vîrful se termi,
nă în formă de frunză, de,a lungul căreia se mai distinge pe una
dintre feţe o nervură mediană. La capătul opus prezintă o gaură
de înmănuşare, adîncă de 9 cm, cu diametru! la gură de 2 cm.
s,a păstrat şi cuiul cu care se fixa de vîrf tija de lemn a lăncii.
Forma acestui vîrf de lance e cea obisnuită în sec. I-I I e.n. 1•
Castrul de pămînt de pe Măgulici are o poziţie dominantă,
cu larg cîmp de vedere în toate părţile. El este orientat spre vest,
spre munţi, unde se găseşte singura lui poartă. Al doilea val de pă,
mînt, situat tot la vest, avînd şi el un mic şanţ în faţă, e larg
de 1 ,5 m şi adînc de 0,30-0,50 m. Rostul lui era de a dubla apă,
rarea în această parte, de unde venea ameninţarea.
� .
Castrul a fost construit probabil în cursul războaielor de
cucerire a Daciei, cînd trupele romane au înaintat pe drumul de
acces spre ţinutul aurifer. Judecînd după urmele de cultură, foarte
puţine, constatate în cursul săpăturilor, durata funcţionării lui a
fost scurtă.
5 . Cimitirul roman de la Sard. O asezare romană era cu,
Fig. 1 9. - Ighiu.
noscută la Şard mai de mult, p ;in numero�se descoperiri, printre Vîrf
de lance din
care substrucţii de ziduri, inscripţii (CIL, III, 1084, 1 107, 1 1 14, castrul roman
1 24 1 , 7819, Klio, XI, p. 504), capitele, cărămizi cu ştampila le, (mărimea 1 :2).
giunii XIII Gemina (CIL, I II, 1629, 1
1 629, 20
8065, 25,
1 629, 24 8065, 34 c, 8065, 20 d), apoi obiecte de fier, de os şi de bronz,
precum şi monede imperiale romane 2• O recunoaştere făcută la 19 august 1 956,
după indicaţiile studentului Gh. Anghel, ne,a permis să identificăm locul unui
cimitir din epoca romană pe teritoriul acestui sat. El se află la vreo 3 km NE
de sat, la capătul de est al dealului Lazuri, mai jos de stînca numită Bisericuţa.
Pe această pantă, în vii şi în locurile cultivate, se văd peste tot la suprafaţă numeroase
oase umane, cărămizi, ţigle, bucăţi de mortar şi fragmente ceramice romane, pro,
venite de la morminte de inhumaţie răvăşite. După informaţiile primite, s'ar fi
găsit aici şi urne cu oase calcinate şi cărbune, apoi o monedă şi ţigle cu stampila
legiunii XIII Gemina.
'

=

=

=

CONCLUZII

La Apulum rezultatul cel mai important al săpăturilor constă în localizarea
pe teren a cimitirului roman al oraşului şi constatarea a trei categorii de morminte,
aparţinînd, fără îndoială, unor categorii sociale deosebite. Cele de tipul roman
obişnuit, cu sarcofage de cărămidă, care se masează spre centrul cimitirului,
1 P.

29

-

Couissin, Les armes romai nes, 1 926, p. 360 şi urm.

2

C. Gooss, Chronik, p. 106.

c. 722
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aparţin coloniştilor romani, orăşenilor bogaţi care constituiau clasa stăpînitoare
în importantul şi prosperul centru urban de la Apulum. In schimb, mormintele
de inhumaţie fără sarcofage, ca şi cele de incineraţie, ambele categorii foarte
sărace în inventar, dar datate pe baza monedelor în sec. I I e.n., întîlnite de,a
valma la marginea de nord a cimitirului, sînt ale unei populaţii modeste, de oameni
săraci sau sclavi, separaţi şi în cimitir de stăpînii lor. Ritul funerar deosebit prac,
ticat de aceştia ne face să presupunem că ar fi de origine etnică deosebită. Pre,
supunem că cei care se inhumau aici sînt şi ei veniţi din restul imperiului. In schimb,
mormintele de incineraţie, în bună parte deranjate, trădează unele analogii cu
mormintele de acelaşi rit funerar din necropolele de la Caşolţ, Calbor, lghiu
şi Moreşti, atribuite populaţiei autohtone. Se deosebesc de acestea numai prin
lipsa deocamdată a tumulilor. Indeosebi forma unora dintre gropile pline cu
resturile incineraţiei aminteşte de aproape pe cele de la Caşolţ şi Moreşti. De
aceea mormintele de incineraţie de la Apulum pot fi atribuite cu oarecare pro,
babilitate tot elementului autohton, dacic. Se aşteaptă de la cercetările viitoare
mai multe precizări în această privinţă.
In împrejurimile oraşului Apulum, cercetările noastre au avut de asemenea
rezultate importante. In afară de descoperirea unui nou castru roman de pămînt,
datînd din epoca războaielor de cucerire, săparea celor doi tumuli din necropola
de la lghiu a permis, sub rezerva publi'cării întregului material din săpăturile
din 1 943, precizarea caracteristicilor mai importante ale acestei necropole. Prin
forma tumulară a mormintelor, prin detaliile ritului funerar şi, în parte, prin
materialul de inventar, necropola de la lghiu se plasează în aceeaşi categorie cu
necropolele de la Caşolţ, Calbor şi Moreşti, îmbogăţind documentarea noastră
p t ivitoare la existenţa dacilor în epoca romană pe pămîntul provinciei.
M. MA CREA şi D. PROTASE

APXEOJIOrifl-IECKHE PACKOIIKH B AJIEE IOJIHH

H EE OKPECTHOCT.HX

KPATKOE CO.llEP)l(AHHE

JleToM 1 956 r. npOH3Be�eHHbiMH B An6e lOJIHH pacKonKaMH 6biJIO acKpbiTO MHoro norpe6eHHH o6IIIH ţ:H Jro HeKponomi ropo�a AnynyM H B HrHy, r�e 6hiJI o6cne�oaaH He60JibiiiOH JeMJI.HHOH
C 1Strc ffi H paCKOllaHbi �Ba KypraHa HaCblllH B �aBHO yme H3BeCTHOM MOrHJibHHKe.
B An6e IOmm pacKonKH npOH3BO�HJIHCb Ha nnoll..la�H, Ha3biBaeMoii << I1o,.1eii �>, pacnonomeHHOH
K 10ry OT KpenOCTH, Bbiiiie HbiHeUIHero npaBOCJiaBHOrO KJia�6H�a. EbiJIO BCKpbiTO 30 norpe6eHHH
C TpynOllOJIOllieHHeM H 1 2 C TpynOCOlliil<eHHeM . 3axopoHeHH.H C TpynOllOJIOllieHHeM MOlliHO pa3�eJIHTb
Ha �se rpynnhi : 1 ) JaxopoHeHH.H B �epeB.HHHOM rpo6y H 2) 3axopoHeHH.H B cKnene H3 pHMCKoro
o6olli>KeHHOro KHpllHI.Ja . 06e rpynnhi norpe6eHHH OTHOC.HTC.H K TOMY me BpeMeHH (II-III BB . H. 3.).
I1orpe6eHEH c TpynocollillieHHe,)l 6e3 ypu - 12. UoKOHHHKH 6biJIH COllillieHbi Ha Mecre norpe6eHH.H,
r�e 6biJI nocraaneH norpe6aJibHhiH Kc crep .
lfHBeHTapb norpe6eHHH C TpynonOJIOil<eHHeM COCTOHT H3 CJie�yiOlJ..IHX pHMCKHX npe�eTOB :
060llillieHHbiX rJIHH.HHbiX CBeTHJlbHHKOB, llieJie3HbiX KJIIO'IeH, KOCT.HHbiX IllllHJieK �Jl.H BOJIOC,
KepaMHKH, KaMeHHOH 6eJrnaaoii craTy3TKH opna H 6pOH30Bhix MOHeT apeMeH Tpa.HHa, A�pHaHa
H <l>aycrHHhi Mna�III eii . B norpe6eHH.HX TpynocollillieHHH 6biJIO o6HapymeHo MaJIO HHBeHTap.H :
KepaMHKa, cepe6p.HHOe KOJibQO H TPH MOHeThi HMnepaTopoa Tpa.HHa, A�pHaHa H AHTOHHHa IlH.H .
I1orpe6eHH.H TpynocOllillieHH.H pacnonollieHhi HHor�a noaepx norpe6eHHH Tpynononome
HHH, XOT.H H OTHOC.HTC.H K O�HOH H TOH llie 3llOXe. Ilorpe6eHH.H B CKJiene H3 KHţ:nH'IeH cocpe�OTO
'IeHbi B QeHTpe HeKpOllOJI.H , B TO BpeM.H KaK norpe6eHIUI TpynoCOllillieHH.H H TpynonOJIOii<(HH.H B
�epeB.HHHOM rpo6y paCllOJIOllieHbi 6JIH)l{e K ero Kpa.HM . 11.3 3TOrO MO)l{HO, O'leBH�HO, C�eJiaTb BbiBO�,
'ITO B HeKpOllOJie ropo�a AnynyM 6hiJIH Bbi�eJieHbi 30Hbl norpe6eHH.H B 3aBHCHMOCTH OT COQHa.'lb
HOrO llOJIOllieHH.H : 6oraTbiX XOpOHHJIH 6JIH)l{e K QeHTpy, B KpaCHBbiX CKJienax H3 KHpllH'IeH, a
6e�HhlX ClliHraJIH HJIH cKpOMHO norpe6anH no6JIIDKe K Kparo .
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HeMHOrOQHCJieHHbie aaxopoHeHHH c TpynocommeHHeM c aecJ>Ma 6e):{HbiM HHBeHTapeM, pac
nonomeHHl:.le no OKpaHHaM HeKpOllOJIH , MOiKHO OTHeCTH MeCTHOMy �aKHHCKOMY HaCeJieHHJO, npo
iKHBaBliieMy B AnynyMe ao apeMeHa pHMCKoro ana�blqecraa .
B MrHy, Ha rope,. Ha3biBaeMoif MarynHq, 6biJI BhiHBJieH MaJieHJ>KHH pHMCKHH aeMJIHHOH
castelum, paHee HţH3BeCTHhiH apxeonorHqecKoif JIHTepaType. OH HMeeT 50 x 41 M, oKpymeH
3eMJUIHbiM BaJIOM BbiiiiHHOH B HeKOTOpbiX MeCTax �O 1 , 5 M, a C Tpex CTOpOH H pBOMj Ha 3ana�HOH
cropoHe o6HapymeHbi cne�bi aopoT c titulus nepe� HHMH .
TaM me a MrHy, a MorHJIJ>HHKe ypOQHIJ..ta ByTyQH, yme �aBHO H3BeCTHOM H a 3HaQHTeJII>HOH
qaCTH 06CJie�OBaHHOM, 6biJIH paCKOllaHbl �Be KypraHHbie HaCblllH C QeJibJO llOJiyqeHHH 6onee TOQHbiX
CBe�eHHH OTHOCHTeJibHO norpe6aJibHOrO o6pH�a H HHBeHTapH, a TaKiKe H HCTOpHQeCKOH �aTHpOBKH
:noro MOrHJII>HHKa.
B nepaoM KypraHe 6hiJIO o6HapymeHo �Ba aaxopoHeHHH c TpynocommeHHeM, npHqeM B
I<a�oM HMencH HIJ..tHK H3 KaMeHHhiX nnHT. Bo BTOpOM I<ypraHe 6biJIO o6HapymeHo JIHliib o�Ho no
rpe6eHHe, pacnonomeHHOe B QeHTpe KypraHa, TaKme B I<aMeHHOM HI.I..tH Ke.
Bo BCeX CJiyqaHX TpynoCOiKiKeHHe npOH3BO�HJIOCb Ha MeCTe, Ha OTKpbiTOM KOCTpe, B03�BHr
HyTOM Ha ,npeaHeM ypoaHe nOQBhi . KaMeHHhie HIJ..tHKH 6biJIH cpa6oTaHbi nocne TpynocommeHHH,
Tai< KaK COCTa13JIJIJOIJ..tHe ero llJIHTbl He HMeJOT CJie�OB COllpHKOCHOBeHHH C orHeM . I1orpe6aJIJ>HbiH
HHBeHTapb OQeHb 6e�eH H COCTOHT H3 �parMeHTOB COCy�OB pHMCKOrO H MeCTHOro npOH3BO�CTBa,
yi<pameHHH:, H3 MeJII<HX H KpynHhiX rB03�eH: H mene3HhiX cKo6 . B I<ypraHe II o6HapymeHa H nono
BHHa 6pOH30BOH MOHeThi, no6biBaBliieH B orne H OQeHb llJIOXO COXpaHHBliieHCH .
I1orpe6anJ>HhiH o6pH,Il B HrHy aHanorHQeH, annoTJ> �o HeKOTOpbiX MeJIKHX �e-raneii MOrHJib
HHI<aM B Kamom.te H Kan6ope.
Cy�H no HepHMCKOMY. norpe6aJIJ>HoNiy o6pH�y H no o6HapymeHHOMY HHBeHTapJO, MOrHJibHHK
3TOT �ai<HHCKHH, pHMCKOH 3llOXH H, nO-BH�HMOMy, npHHa�e>KHT �ai<aM, pa6oTaBIIIHM Ha pacnono
iKeHHbiX n6JIH3H KaMeHOJIOMHHX. MorHJIJ>HHK B HrHy HBJIHeTCH TpeTbHM o6cne�oaaHHbiM �aKHHCKHM
KypraHHbiM MOrHJibHHKOM BpeMeH pHMCKOrO BJia�biQeCTBa B ,UaKHH .
OE'b.HCHEHHE PHCYHKOB

Puc. 1 . - An6a lOJJH.fl. 061UHH BH.tl pacKonoK Ha llo.QeH.
Puc. 2. - An6a lOJJH.fl. llnorua.Qb A: rmaH norpe6eHHH.
Puc. 3 . - An6a lOJJH.fl. llorpe6eHH.fl speMeH pHMcKoro sna.Qbi'IeCTBa B ,UaKHH : 1, Tpynoco>K>KeHne ;
2, Tpynonono>KeHHe B cKJien H3 KHpnH'Ia.
Puc. 4. - An6a lOJJH.fl. llorpe6eHHe c Tpynonono>KeHHeM B cKJien H3 KHpnuqa speMeH pHMcKoro sna.Qbiqecrsa B ,UaKHH.
Puc. 5 . - An6a IOnH.fl. llorpe6eHHe c Tpynoco>K>KeHHeM speMeH pHMcKoro BJJa.Qbi'IeCTsa B ,UaKHH.
Puc. 6. - An6a lOJIH.fl. Bemu H3 norpe6eHHH c Tpynonono>KeHHeM B .QepeB.fiHHOM rpo6y (2-6).
PHC. 7. - An6a lOJIH.fl. PHMCKO-npoBHHl.IHaJibHble COCY.Qbl H3 norpe6eHHH C TpynonoJIO>KeHHeM B ,QepeBIIHH0:\1 rpo6y.
Puc. 8 . - Ha6pocoK oKpeCTHocrei;i ropo.Qa AnynyM.
Puc. 9 . - MorHJibHHK B Hruy. llnaH KypraHa 1 .
Puc. 1 0 . - MorHJibHHK B lirHy. KaMeHHbie .fllUHKH H3 KypraHOB 1 H II.
PHc. 1 1 . - MorHJibHHK s lirHy. liHBeHTapb KypraHa 1 .
PHc. 1 2 . - MorHJibHHK B Hruy. KypraH 1 , pa3pe3 n o .QHaroHaJIH C-A
PHc. 1 3 . - MorHJJbHHK B Hruy. TinaR KypraHa Il.
Puc. 1 4 . - MorHJibHHK B lirHy. KypraH I I . Pa3pe3 nJ .QRaroHanH A-C
PRc. 1 5 . - MorHJibHHK s lirHy. liHBeHTapb KypraHa II.
PHc. 16. - lirHy. IInaH 3eMJJ.f!Horo castrum H a rope � M3rynH<m * ·
PHc. 1 7. - Hruy. PHMCKHH castrum . P&3pe3 1 .
PHC. 1 8 . - liruy. PHMCKa.fl KepaMHKa H3 3eMJI.fiHOro Castrum
Puc. 1 9 . - Hruy. HaKOHe'IHHK KOnb.fl H3 pHMcKoro castrum (1 :2).

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE D'ALBA IULIA ET DES ENVIRONS
RE SUM E

Les travaux, effectues pendant l'ete 1 956 sur ce chantier, se sont deroules a Alba Iulia,
ou plusieurs tombes de la vaste necropole de la viile d'Apulum ont ete decouvertes, et a lghiu, ou
l'on a pu identifier un petit castellum {camp romain en terre) et fouiller deux tumulus apparte�
nant a la necropole deja connue depuis assez longtemps.
A Alba Iulia, les fouilles ont ete effectuees sur le plateau dit de « Podei )), situe au Sud de la
forteresse, surplombant le cimetiere ortodoxe actuel. 30 tombes a inhumation et 12 a incine�
ration y ont ete mises au jour. Les tombes a inhumation peuvent etre rangees dans deux grandes
categories : 1° tombes ayant contenu des cercueils en bois et 2° tombes a sarcophages faits de bri�
ques romaines. Les deux categories de tombes datent de la meme epoque (118-llle s. d e notre ere).
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Les tombes a incineration, au nombre d e 1 2 , ne contiennent pas d'urnes. Les morts etaient incineres
sur place, a l'endroit meme de l'enterrement, par-dessus lequel le bucher funeraire avait ete eleve.
Le mobilier des tombes a iQhumation se compose d'objets romains : lampes en terre cuite,
clefs en fer, epingles a cheveux en os, ceramique, une statuette sans tete en pierre representant
un vautour et des monnaies en bronze de Trajan, Hadrien et Faustina Junior. Les objets trouves
dans les tombes a incineration sant peu nombreux : de la ceramique, un anneau . d'argent et trois
monnaies emises par les empereurs Trajan, Hadrien et Antonin le Pieux.
Les tombes a incineration se trouvent au-dessus des tombes a inhumation, bien qu'elles
datent de la meme epoque. Les tombes a cistes de briques sant massees vers le centre de la necro
pole, tandis que celles a incineration et celles a inhumation dans des cercueils de bois sant situees
sur les câtes lateraux. Cela pourrait signifier que dans la necropole de la viile d' Apulum des zones
d'enterrement etaient reservees, selon le rang social des defunts : les riches etaient enterres au centre
de la necropole, dans d'imposants sarcophages en briques, alors que les pauvres etaient incineres
ou modestement inhumes sur les câtes du cimetiere.
Les tombes a incineration a mobilier modeste, peu nombreuses d'ailleurs et situees un
peu a !'ecart, pourraient etre attribuees a la population aborigene dace, qui existait a Apulum a
l'epoque de la domination romaine.
A lghiu, sur la colline dite de « Măgulici », an a pu identifier un petit camp romain en terre,
inconnu jusqu'a present des publications archeologiques. Il mesure 50 X 41 m et est entoure
d'un vallum de terre, haut par endroits de 1 m 50 et defendu sur trois de ses câtes par un fosse.
Les vestiges d'une parte, portant une inscription (titulits) ont ete reconnus sur le câte occidental.
Toujours a Ighiu, dans la necropole de « Butuci >>, deja connue et en bonne partie etudiee
depuis assez longtemps, deux tumulus ont ete fouilles en vue d'obtenir des renseignements plus
precis sur le rite et l'inventaire funeraires, ainsi que sur les circonstances historiques se rapportant
exactement a cette necropole.
Le premier tumulus renfermait deux tombes a incineration, chacune pourvue d'une ciste
en dalles de pierre. Dans le second tumulus, an n'a decouvert qu'une seule tombe situee au centre
de la butte et contenant egalement une ciste en pierre.
Chaque fois, l'incineration avait ete effectuee sur place, sur un bucher en plein air eleve
au niveau du sol antique. Les cistes ont ete construites apres incineration, car les dalles dant
elles sant faites ne presentent pas de traces de feu. Le mobilier funeraire est tres pauvre et consiste
en fragments de vases de facture romaine ou locale, en objets de parure, en pointes, clous et
crampons de fer. Dans le second tumulus, an a trouve aussi une moitie de monnaie en bronze,
qui a subi l'action du feu et est en tres mauvais etat de conservation.
Le rite funeraire d'Ighiu est analogue a celui des necropoles de Caşolţ et de Calbor, a
quelques petits details pres.
Par le rite funeraire, qui n'est pas romain, aussi bien que par le mobilier decouvert, cette
necropole appartient aux Daces de l'epoque romaine, probablement a ceux qui travaillaient a
la carriere de pierre du voisinage. La necropole d'Ighiu est la troisieme necropole a tumulus etudiee
jusqu'ici et ayant appartenu aux Daces, durant la domination romaine sur le pays.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 .
Fig. 2.
Fig. 3.
mation a ciste
Fig. 4.
sur la Dacie.
Fig. 5 .
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 1 1.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 1 4 .
Fig. 1 5 .
Fig. 16.
Fig. 1 7 .
Fig. 1 8 .
Fig. 1 9.

- Alba Iulia. Plan general des fouilles de « Podei ».
Alba Iulia, surface A. Plan de situation des tombes.
Alba Iulia. Tombes de l'epoque de la domination romaine en Dacie ; 1, incineration ; 2, inhu
en briques.
- Alba Iulia. Tombe a inhumation 8 ciste en ·briques datant du temps de la domination romaine
-

-

-

-

--

-

-

Alba Iulia. Tombe a incineration de l'epoque de la domination romaine sur la Dacie.
Alba Iulia. Objets des tombes a inhumation, a cercueil de bois (2- 6).
Alba Iulia. Vases romains provinciaux des tombes a inhumation, a cercueil de bois.
Croquis des environs de la viile d'Apulum.
Necropole d'Ighiu. Plan du tumulus I.
Necropole d' Ighiu. Cistes en pierre des tumulus I et II.
Necropole d' lghiu. Inventaire du tumulus I.
Necropole d'Ighiu. Tumulus I, coupe suivant la diagonale C- A.
Necropole d'lghiu. Plan du tumulus II.
Necropole d' Ighiu. Tumulus II, coupe suivant la diagonale A - C.
Necropole d' Ighiu. Inventaire du tumulus II.
Ighiu. Plan du camp romain en terre, de Mil.gulici.
Ighiu. Camp romain ; coupe de la section I.
fghiu. Ceramique romaine du camp de terre.
Ighiu. Pointe de lance provenant du camp romain (moitie de la grandeur naturelle).
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ERCETĂRILE

arheologice de la Gilău s'au desfăşurat în cadrul problemei
<< Formarea poporului şi a limbii romîne )) , Săpăturile s'au efectuat în două
etape, între 1 1 şi 24 septembrie şi 2 şi 24 octombrie 1 956, pe teritoriul cas,
trului roman din parcul Şcolii profesionale silvice (fost castelul Rak6czi) şi au
avut ca scop lămurirea urmelor de cultură şi locuire constatate mai întîi cu pri,
lejul cercetărilor executate aici în anul 1 95 1 , a căror încadrare cronologică a
rămas nelămurită îndeajuns 1 .
În acest scop s'au săpat şanţuri şi suprafeţe de verificare pe latura de sud
a castrului, unde s'au deschis două casete, I şi I I, de cîte 10 X 6 m şi 1 0 X 3 m,
în valul interior al zidului de incintă. Pentru ridicarea planului general s'au mai trasat
trei secţiuni : secţiunea D pe latura de est, lungă de 23 m, dar care ulterior s'a
dovedit a fi în interiorul castrului, secţiunea E pe latura de nord, de 28 m, şi secţi,
unea F pe latura de est, de 23 m.
În caseta I s'a constatat deranjarea vechiului agger de două gropi care pătrund
adînc pînă sub nivelul antic. Una din ele, de formă neregulată, era plină cu dărî,
mături şi moloz provenit din zidul de piatră. Întrucît spre fundul acestei gropi
s'a găsit un fragment de vas din epoca feudală, cu smalţ gălbui,verzui, rezultă că
ea a fost practicată în epoca construirii castelului feudal din imediata apropiere a
castrului, cu scopul de a scoate din zidul antic materialul de construcţie (după cum
s'a constatat şi în 1 95 1 ), şi deci nu prezintă interes pentru istoria aşezării şi a castrului
antic. În schimb, a doua groapă, constatată tot la capătul dinspre interior al valului,
datează din epoca antică. Marginile gropii sînt neregulate, aproximativ de forma
unui oval prelungit ; ea pătrunde pînă la 1 ,30 m sub nivelul actu�l al terenului,
străpungînd agger,ul. Pînă la linia de pantă a agger,ului groapa era plină cu pămînt
sfărîmicios, amestecat cu mult cărbune şi cenuşă, oase de animale, iar mai sus urmau
dărîmăturile zidului de piatră şi apoi, humusul modern. În pămîntul de umplutură
al gropii, ca şi mai sus, în stratul de dădmături, s'au găsit obiecte romane de bronz
(fig. 1/1 ,2,5,6, 10), de fier şi de os (fig. 1/7,8), precum şi un bogat material ceramic
constînd în parte din fragmente de bună factură romană, lucrate la roată, iar o
altă parte, proporţional cea 1/4, din fragmente ceramice de factură primitivă,
lucrate cu mîna, printre care însă erau şi cîteva lucrate cu roata. Printre materialul
ceramic provenit din groapă· (la 1 ,20 m adîncime) se aflau şi două vase de forma
ceştilor dacice (fig. 1/1 1 , 1 5 ).
În caseta I I gropile în agger lipsesc. Materialul arheologic este însă identic
cu cel din caseta I. Semnalăm doar un mîner de bronz, reprezentînd un cap de
cîine (fig. 1/4 ).
1

SClV,

lll, 1 95 2 , p. 3 1 8 şi M. Rusu, Cercetări arheologice la Qilău, În Materiale, Il, 1 956, p. 686 şi
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Materiale arheologi� din castrul de la Gilău .
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Deoarece pe teren nu se poate observa conturul laturii de est (aşa cum se
observă pe celelalte laturi, vezi fig. 3), s,a trasat o secţiune (D) pentru a se găsi
zidul de incintă. Secţiunea este lungă de 23 m şi a fost adîncită pînă la pămîntul
viu, la 2,50 m. În urma săpăturilor, s,a putut stabili precis că zidul de piatră apărut
în această secţiune nu este cel al laturii de est a castrului, cum am presupus iniţial,
ci un zid al unei construcţii din interiorul castrului. Nu am putut preciza dimensi,
unile şi rostul acestei construcţii, cu zidul neobişnuit de gros (1 ,20 m), deoarece

� Humus
� modern

� Lut brun 
� i'n chis

� Humus

� Strat de

tLLLl dartmături

� antic

� Strat compact
� de chirpici

� Lut §'!lb!n amestecat
� cu pam1nt negru

Fig. 2.

-

� S trat de msip

� �� ptetrt�
� Strat qe cen_uşă ames - .

� tecata cu carbune

Profilul secţiunii D, Gilău 1 956.

nu s'au urmărit laturile ei, aceasta neintrînd în obiectivele fixate de colectiv pentru
această campanie de săpături. Cert este că observaţiile făcute confirmă şi pentru
interiorul castrului existenţa a cel puţin două faze în istoria lui. Din prima perioadă
aceea a castrului de pămînt, avem atestat un drum, făcut din pietriş amestecat cu
nisip de culoare galbenă, lat de 6 m, pe margini avînd două şanţuri pentru scurgerea
apei şi probabil două bărăci ale soldaţilor. Bărăcile aveau lăţimea de 4,50 m, iar
pereţii lor erau făcuţi din lemn, cu temelia adîncită cea 0,60 m în pămînt, în formă
de şant, astăzi umplut cu lutul provenit din' lipitura peretilor si
. care prin ardere a
devenit de culoare cărămizie sau neagră. În una din aceste b ărăci s'au găsit fragmente
ceramice aparţinînd la cinci vase întregi (fig. 1/12, 1 3 , 1 7 , 18, 20), două
lucerne (fig. 1, 9 , 1 6), un umbo de fier şi numeroase nituri de bronz provenind
probabil de la o lorica. Toate obiectele găsite aici au fost puternic arse cu prilejul
incendiului care a distrus baraca. La o altă baracă, printre diferitele fragmente
ceramice s,a găsit şi o ulcică cu două torţi {fig. 1/1 9).
Zidul de piatră întretaie stratul de chirpici provenit de la dărîmarea unei
bărăci, el este deci ulterior şi aparţine fazei a doua a castrului de piatră. Menţionăm
că temelia zidului e formată din blocuri de rîu legate cu nisip şi nu cu pămînt ca
la temeliile zidului de incintă. Mai amintim că în dreptul metrului 10 (vezi profilul
secţiunii, fig. 2) la 1 ,20 m adîncime, sub un strat de lut galben, dar deasupra stratului
www.cimec.ro
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4

de chirpici compact, s'au găsit două monede : un sesterţ de la Hadrian şi un altul
de la Antoninus Pius, din anul 148 e.n. Monedele, fiind găsite în stratul de nivelare

Fig. 3.

-

1,

latura

de vest a castrului de la Gilău ; 2, zidul de incintă de pc
latura de nord.

al castrului de pămînt, indică termenul post quem al construirii castrului de p iatră.
ÎP această secţiune, pe lîngă materialul arheologic obişnuit, s'au găsit şi numeroase
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fragmente de ţiglă purtînd ştampila Al S =Ala Siliana (fig. 1/3), numele corpului
de trupă ce staţiona în castru. Din ceramica de factură dacică, publicăm doar
o buză de vas, ornamentată cu un brîu alveolar (fig. 1/14). În stratul de humus
antic, sub dărîmăturile din epoca romană, s'au găsit numeroase fragmente ceramice
neolitice, aparţinînd culturii Tisa.
Pentru precizarea sistemului de apărare de pe latura de nord, s'a trasat
sectiunea E, lungă de 28 m. În interiorul castrului s'a constatat valul de pămînt,
co�pact, tasat, pe o lăţime de 4,50 m. Înălţimea păstrată este de 2,40 m. La capătul
lui dinspre interior, valul este întrerupt de gropi umplute cu multă cenuşă şi dări,
·
mături, care provin poate de la o construcţie din apropiere, situată chiar la
piciorul pantei agger,ului, sau de la cuptoare, cum se obişnuia uneori la castrele
romane. Mai departe în interior urmea2.ă via sagularis şi apoi ruinele unei alte
. construcţii de piatră ce se anunţă în apropiere.
Temelia zidului e formată din piatră de rîu legată cu pămînt (fig. 3/2).
Între temelie şi partea vizibilă a zidului, lucrat în opus incertum, se află un strat
de mortar gros de 0, 1 0 m.
În afara zidului avem berma, a cărei lăţime nu s'a putut preciza, deoarece
stratul de lut galben din care e alcătuită se întinde peste şanţul de pămînt, care se
observă clar şi pe această latură. Şanţul castrului de piatră e umplut cu dărîmături
din zid şi cu pămînt negru amestecat cu fragmente de ţigle, cărămizi şi bucăţi
compacte de mortar. În schimb umplutura şanţului castrului de pămînt nu conţine
nici o urmă de mortar sau de dărîmături, numai ţămînt negru. Profilul ambelor
şanţuri se distinge foarte clar, iar vîrfurile lor pătrund adînc în stratul de lut
galben neumblat.
Întrucît s,a dovedit că zidul apărut în secţiunea D nu este cel de incintă, pentru
stabilirea laturii de est a castrului s,a trasat o a treia secţiune, F, mai spre est de
secţiunea D , dincolo de şanţul castelului feudal. În această secţiune, lungă de 23 m,
se observă t'ia sagularis, valul de pămînt, de aceeaşi compoziţie ca şi pe latura de
nord, şi temelia zidului de piatră a castrului. Berma, ca şi cele două şanţuri din
faţa zidului de incintă, nu au putut fi constatate, deoarece aproximativ în locul
unde se afla şanţul castrului de pămînt s'a dat peste un zid feudal, gros de un. metru,
care se adînceşte pînă la 3 m în pămînt. Deoarece în dărîmăturile acestui zid s'au
găsit fragmente ceramice datînd din sec. XIV-XV, credem că această construcţie
datează şi ea din această vreme, fiind deci mai veche decît castelul actual, construit
la începutul sec. al XVI,lea. Această construcţie mai veche ar putea fi legată de
ştirile din documente privitoare la existenţa în acest loc, prin sec. XIV-XV,
a unei capele episcopale.
În ceea ce priveşte materialul ceramic de factură primitivă, rămas nelămurit
cu prilejul săpăturilor din 1 95 1 , 1 cercetările făcute în anul 1 956 au arătat că e,l apare
abundent pe latura de sud, iar sporadic şi în restul castrului, precum şi în aşezarea
civilă. În cele două casete de pe latura de sud, aceste fragmente ceramice se găsesc
amestecate cu cele de factură romană, începînd de la suprafaţa actuală şi pînă
la agger, iar în groapa menţionată, pînă la fundul acesteia. Prezenţa acestei ceramici
de factură locală cu elemente de traditie dacică în ambele nivele de locuire a
castrului fac dovada permanenţei populaţiei autohtone în epoca romană, în
preajma dacă nu şi în interiorul castrului de la Gilău. Faptul acesta, constatat şi
în alte localităţi din Dacia romană, e dovedit de astă dată printr,un material ceramic
abundent şi variat în forme. s,a putut preciza fără echivoc că el datează din epoca
1

M. Rusu, op. cit . , p . 6 9 9 şi

urm . ,

pl. III şi fig. 8.
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romană, deoarece un fragment din acest fel a fost găsit, împreună cu alte fragmente
ceramice romane, în interiorul unui vas mare, dolium, din epoca romană, îngropat
pe latura de est, în secţiunea F, în agger�ul castrului. El este analog cu produsele
ceramice apărute în descoperiri, mai vechi sau mai recente, atribuite populaţiei
dacice din epoca' romană. Prezenţa elementului autohton, dovedită prin urme
masive la Gilău, îşi găseşte explicaţia în situaţia castrului la graniţa de vest a provin�
ciei şi în imediata apropiere a Munţilor Apuseni, rămaşi în mare parte în stăpî�
nirea dacilor liberi.
Se dovedeşte încă o dată că urmele de cultură materială din epoca romană
ce se pot atribui populaţiei autohtone îşi fac apariţia nu în centrele urbane, ci
în mediul rural şi mai ales la graniţele provinciei.
În concluzie, prin săpăturile din 1 956 de la Gilău s�au obţinut preţioase
precizări cu privire la dimensiunile mai exacte ale castrului, la sistemul său de
apărare şi la existenţa a două faze de construcţie, uha a castrului de pămînt
cealaltă a castrului de piatră. Întrucît acum avem trasate secţiuni pe toate laturile
castrului, putem preciza că lagărul de piatră s�a suprapus exact peste cel de pămînt.
Dimensiunile aproximative ale castrului, măsurate de la zid la zid, sînt de
2 1 0 X 138 m 1. Noile cercetări au dovedit că Ala Siliana pleacă din Pannonia
la 1 1 4 e.n. 2, după care presupunem că se va fi stabilit la Gilău, unde probabil a
construit castrul de pămînt, ce a durat cel puţin pînă pe timpul lui Antoninus
Pius. După anul 148 e.n. se construieşte castrul de piatră, care dăinuieşte pînă
la părăsirea Daciei de către romani.
Considerăm că rezultatul cel mai important al cercetărilor din anul acesta
de la Gilău îl constituie dovedirea, pe baza unui bogat material arheologic, a
dăinuirii populaţiei autohtone dacice în epoca romană. Considerăm de asemenea
importantă descoperirea construcţiei feudale anterioare castelului actual, ca o
contribuţie a arheologiei la cunoaşterea perioadei de început a feudalismului
în această localitate.
M. MACREA, M. RUSU şi 1. WINKLER

APXEOJIOnP.JECKliE PACKOIIKH B ,U)I(liJI3Y
KPATKOE CO.UEP)I(AHHE

Pa60TaMH 1 9 56 r. B .U>«HJI3Y 6biJIH yTo•meHbJ pa3Mepbi castrum H cncreMa ero 3alllHTbi . EbiJIO
OTMetJeHO CYill�CTBOBaHHe �ByX CTpOHTeJibHbiX nepHO�OB Castrum, 3eMmiHoro H KaMeHHOro .
CorJiacHo HOBbiM nccJie�oaaHHHM, MO>«HO npe�noJIO>I<HTh, 'ITO Ala Siliana, nepese�eHHaH
B 1 14 r . H3 IlaHHOHHH B ,Uai<HIO, o6oqiOBaJiaO. B ,U>I<HJI3y, r�e, B03MO>KHO, llOCTpOHJia 3eMJIHHOH
castruni, npocTOHBillHH He MeHee tJeM �o AHTOHHHa IlnH . IlocJie 148 ro�a 6biJI nocrpoeH I<aMeHHbiH
castrum, npOCTOHBillHH �O OCTaBJieHHH ,Uai<HH pHMJIHHaMH .
"llTO I<aCaeTCH I<epaMHI<H npHMHTHBHOH Bbipa60TI<ll, crpaTHrpacl>HtieCI<Oe llOJIO>KeHHe I<OTOpOH
ellle He 6b1JIO onpe�eJieHO BO BpeMH paCI<OllOI< 1 9 5 1 r . , TO HCCJie�OBaHHH 1 9 56 r . llOI<a3aJIH, 'ITO
OtJeHb MHOrO ee HaXO�HTCH y IO>I<HOH CTOpOHbl castrum, npH'IeM TaM >Ke HMeiOTCH H COCY�bl pHM
CI<OrO H3�eJIHH . Mo>KHO onpe�eJieHHO ycTaHOBHTh, 'ITO OHH OTHOCHTCH I< pHMCI<OH 3llOXe, Tai< I<ai<
O�HH H3 Tai<HX cl>parMeHTOB 6biJI Hatî:�eH BMeCTe C pHMCI<OH I<epaMHI<OH B O�HOM dolium pHMCI<OH
3noxn. OH cxo�eH c paHee o6HapymeHHOH �ai<HHCI<OH I<epaMHI<OH pHMCI<oiî: 3noxn. IIpncyTCTBHe
Mecrnoro, �OI<a3aHHOrO MHOrO'IHCJieHHbiMH HaXO�I<aMH B ,UmHJI3Y 3JieMeHTa, 06 "bHCHHeTCH llOJIO
>KeHHeM castrum Ha 3ana�Hotî: rpaHHQe npoBHHQHH, B Henocpe�crBeHHOM coce�crse 3ana�HbiX
1 Analogia cea mai apropiată în ceea ce priveşte
dimensiunile, o găsim la castrul vecin de la Bologa ;

cf. M. Macrea, ACMI, IV, p. 204.
2 Nagy T., AE, 82, 1 955, p. 235.
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rop, OCI'aBillHXC.fl B OCHOBHOM BO BJla�eHHH CB060�biX �W<OB . EI.Qe pa3 �OI<a33HO, 'l!TO CJie�bl
MaTepHaJibHOH I<YJILT)'pbl pHMCI<OH 3llOXH, MOryi.QHe 6LITb OTHeceHHbiMH 1< MeCI'HOMY HaCeJieHHlO, llO.fi
BJUilOTC.fl He B ropO�CI<HX1 QeHTpax, a B CeJibCI<OH cpe�e, B OC06eHHOCI'H Ha rpaHHQax npOBHHQHH .

OBn�CHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1 . - ApxeonomqecKHe MaTepHaJlbi H3 .nmHJiayccJ<oro castrum
PHc. 2 . - Tipcxj:lHJir. paapeaa D . ,nmHJI3y, 1 956 r.
PHc. 3 . - ,nmHJI3ycci<HH castrum . 1, aan�aH cropoHa ; 2, �<penoCTHall creHa c cesepHoii cropoHr.r .

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE GILĂU
RtSUM t

Les fouilles effectuees en 1 956 a Gilău ont fourni des preClSlOflS sur les dimensions du
camp romain et son syste:me de defense. Les observations ont revele l'existence de deux phases
de construction : celle du castrum de terre et celles du castrum de pierre.
Les recherches effectuees permettent de supposer que la formation Ala Siliana, qui fut trans
feree en 1 14 de Pannonie en Dacie, dut s'installer a Gilău, ou elle construisit, probablement, le
castrum de terre qui dura au moins jusqu' a l'epoque d'Antonin le Pieux. Apres l'an 148 de notre
ere, eut lieu la construction du castrum de pierre ; ce dernier exista jusqu'a !'abandon de la Dacie
par les Romains.
En ce qui concerne la ceramique de facture primitive, dant la situation stratigraphique n'avait
pas ete eclaircie lors des fouilles de 1 95 1 , les recherches de 1 956 ont prouve qu'elle apparaît plus
abondamment le long du flanc Sud du camp. Elle s'y trouve melee a des vases de facture romaine.
En effet, un tesson de ce type a ete trouve a cote de fragments de ceramique romaine dans un
dolium de l'epoque romaine. Il est analogue aux produits ceramiques trouves a l'occasion de decou
vertes plus anciennes ou recentes, attribuees a la population dace de l'epoque romaine. L1. presence
de !'element autochtone, attestee par des traces nombreuses a Gilău, trouve son explication dans
la situation du camp a la frontiere Ouest de la province et dans le voisinage immediat des monts
Apuseni, qui etaient en grande partie demeures sous la domination des Daces libres. Il est ainsi
prouve, une fois de plus, que les traces de culture materielle de l'epoque romaine, que l'on peut
attribuer a la population autochtone, apparaissent, non pas dans les centres urbains, mais dans
le milieu rural et, surtout, aux frontieres de la province.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 .
Fig. 2.
Fig. 3.

-

Mat�riel archeologiquc du camp de Gilău.
Profil de la section D ; Gilău 1 956.
1. Cot� Ouest du camp de Gilău ; 2, mur de l'enceinte du flanc Nord.
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SĂPĂTURILE DE SALVARE DE LA NOVIODUNUM
(ISACCEA) 1
{r. Tulcea, reg. Constanţa)

I

NTRE

1 0 şi 30 septembrie 1 956 s'au executat în continuare săpăturile arheo,
logice de salvare de la punctul Pontonul Vechi, de pe teritoriul comunei
Isaccea, unde se află ruinele cetăţii Noviodun um. Săpăturile s'au limitat
numai la dezvelirea ruinelor ce se mai păstrează pe plaja Dunării, acoperite de
ape în cea mai mare parte a anului. În toamna anului 1956 nivelul apelor
Dunării fiind mult mai scăzut ca de obicei 2, ne,a îngăduit identificarea unei
părţi importante din ruinele cetăţii romano,bizantine. Astfel, planul schiţat
în urma săpăturilor începute în toamna anului 1955 a putut fi. completat în majori,
tatea elementelor lui esenţiale, dîndu,ne posibilitatea unei priviri de ansamblu
şi a precizării, în bună măsură, a rostului ruinelor păstrate. Acestea constituie
cea mai mare parte din latura de nord a cetăţii romano,bizantine şi se întind pe
o lungime de peste 250 m (fig. 1 ).
În raportul de faţă vom proceda la descrierea sumară a zidurilor descoperite
în 1 956, începînd, ca şi în raportul precedent, de la apus la răsărit. Vom pre,
zenta mai întîi zidul de incintă al cetăţii, cu turnurile de apărare, iar după aceea
construcţiile din interior, adăugînd la acestea diferite descoperiri făcute în cursul
săpăturilor. Un lucru asupra căruia trebuie să atragem atenţia din capul locului
este că şi anul acesta am deosebit trei faze, ce reprezintă tot atîtea etape de con,
strucţie, cu observaţia că, înaintea fazei zidurilor cu mortar amestecat cu prundiş
mărunt, situăm, ca fiind mai veche, faza zidurilor cu mortar simplu. Cele două
faze ultime, reprezentate de zidurile cu mortar amestecat cu cărămidă sfărîmată
sau pisată foarte mărunt, le considerăm drept una singură, socotind cel mult
zidurile cu cărămidă pisată drept o subfază a zidurilor cu cărămidă sfărîmată.
De observat, în plus, că în unul şi acelaşi zid (Z I, Z III ş.a.) s,a întîlnit cîteodată
la temelie un anumit fel de mortar, iar mai sus altul, sau alte feluri de mortar, ceea
ce presupune existenţa a două sau mai multe faze de reconstrucţie a unuia şi
aceluiaşi zid.
Pe plaja acoperită de un strat de mîl şi nisip, gros pînă la circa 2 m, de la
N şi NV de încăperea nr. 1 , se află temeliile unor ziduri ce au fost dezvelite numai
în parte. Astfel, zidul laturii de vest a încăperii nr. 1 , distrus complet pe o lungime
de peste 5 m, a fost regăsit mai la nord, unde a putut fi. precizată şi latura dinspre
Dunăre (Z I) a încăperilor nr. 1 şi 2. Grosimea zidului pe latura de vest a încăperii
nr. 1 e de circa 1 m, iar aceea a zidului de pe latura de N a încăperilor
nr. 1 şi 2 variază între 1 şi 1 ,60 m. În afara laturii de V a încăperii nr. 1 , către
colţul de NV, s'a adăugat un alt zid, lat de 2 ,50 m, pentru fundaţia căruia s'a
tăiat o parte din stîncă.
1 Colectivul a fost format din 1� Barnea (respon
sabil) şi Bucur Mierea.

2 Î ntre 10 şi 30 septembrie 1 956, cotele apelor
Dunării la lsaccea au variat între + 91 şi + 164.
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Din Z 1 se desprinde spre nord un zid în formă de arc de cerc, avînd
de asemenea grosimea de circa 1 m. La capătul de SE, zidul în arc de cerc se
ţese cu Z 1, în timp ce la capătul lui de NV i se alătură numai. De menţionat
că atît zidul semicircular, cît şi celelalte ziduri descoperite în anul 1956 în acest
punct, sînt legate cu mortar ce conţine nisip fin, ca şi tot zidul cel lung (Z 1), în
partea lui inferioară.
La circa 7,50 m ESE de zidul în arc de cerc, se află temelia unui mare turn
aproape ţ ătrat, cu zidul gros de 3 ,20-3,50 m şi şi · cu dimensiunile interioare
de 9,35 X 10,50-1 1 m. Legătura dintre capătul de S al laturii de V a turnului şi
Z 1 e făcută cu ajutorul unui pinten masiv, cu dimensiunile de 3,20 X 2, 15 m,
ce se ţese cu zidul cel lung (Z 1). În schimb, la capătul de S al laturii de E a
turnului ţ ătrat, între acesta şi Z 1 , s'a intercalat un alt zid, cu dimensiunile de
4,45 X 1 ,85 m, ce nu umple însă întregul spaţiu, între el şi zidul cel lung
rămînînd un interval lat de 1-1 ,50 m. În acest interval, Z 1 avea un contrafort
de O, 70 X O, 75 m, din care nu se mai ţ ăstrează decît temelia. Restul a lăsat numai
urmele ce se disting pe faţa de N a zidului, pe o înălţime de circa 2 m. Z 1 avea
încă doi contraforţi şi anume, unul imediat la V de pintenul ce se află în capătul
de S al laturii de V a turnului ţătrat, iar al treilea, lat de 1 m şi gros de O, 70 m,
la cea 6 m spre ESE de acelaşi turn, sub arcada mărginită de cei doi piloni
ce se alătură lui Z 1. Faptul că zidurile marelui turn pătrat nu se leagă cu Z 1,
ci se alătură acestuia, arată că el a fost clădit într'o epocă mai tîrzie, ceea ce
rezultă de altfel şi din tehnica diferită de construcţie : mortar de cărămidă sfărî,
mată, grosimea mai mare a zidului etc. O ultimă observaţie privind turnul pătrat
este aceea că pe faţa exterioară a laturii de est a acestuia, către capătul de nord
al turnului, se află un contrafort cu dimensiunile de 2,55 X 2,10 m.
În raportul din anul 1955 am arătat că Z Il, aflat la circa 16 m spre E
de zidul pilon cu arcadă, se bifurcă înspre nord, ca şi cum ar trebui să formeze
o încăpere în această parte 1. În toamna anului 1 956, nivelul scăzut al apelor
Dunării ne,a permis cercetarea în continuare a celor două ziduri ce închid
întradevăr o încăpere cu trei laturi, dintre care cea de est e arcuită. Starea de rea con,
servare a zidurilor, apele în creştere ale Dunării şi timpul limitat de cercetare nu
ne,au îngăduit însă următirea mai departe şi a temeliilor de ziduri legate cu mortar
simplu, ce se desprind din această încăpere, înspre nord,est. Cercetarea lor într'o
camranie de săţături viitoare urmează să precizeze dacă, după poziţia pe care
o deţin, vor fi îndeplinit funcţia unor instalaţii portuare, ori pe aceea a unor
ziduri şi a unui turn de aţărare, dintr'o perioadă de timp mai veche decît turnul
pătrat şi decît cele şapte turnuri semicirculare, descoperite pe latura de nord a
cetăţii, despre care va fi vorba mai jos.
Masivul de zidărie, gros de circa .4 m (Z I I I) şi care în cursul săpăturilor din
1955 se ţierdea în apele Dunării, s,a dovedit a fi însăşi temelia laturii nordice a zidu,
lui de incintă al cetăţii. După ce se arcuieşte spre răsărit, la distanţă de circa
8 m de mal, Z I I I e prevăzut spre exterior cu un turn de apărare semicircular,
din care nu se mai păstrează decît baza, ca o platformă de piatră şi cărămidă, legate
cu mortar.
Cu privire la materialul şi tehnica de construcţie, trebuie notat că para,
mentul turnului era alcătuit dintr,un rînd de pietre de calcar ecarisate, iar emplec,
tonul acestuia din pietre neregulate, de mărime mijlocie şi mică, ca şi din cărămizi
întregi şi fragmentare, întrebuinţate destul de des pentru a umple golurile dintre
1
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pietre. Pe o cărămidă spartă încă din vechime (pe plan, fig. 1, notat CL), cu
dimenisunile de 0,28 X 0,28 m, se află ştampila Cl (assis) Fl (avia) M (oesica ) .
În apropiere d e e a a fost găsită î n zidul platformei o bucată din marginea . unei
stele funerare mai vechi, împodobită cu viţă de vie şi struguri în relief (pe plan S).
:Nlortarul de legătură conţine pietriş mărunt, ceea ce indică, cel puţin pentru
baza turnului, o perioadă de construcţie mai veche decît începutul secolului al
JV,lea, de cînd, după observaţiile făcute şi în 1 955, datează zidurile legate cu mortar
în compoziţia căruia se află cărămidă sfărîmată 1. Pe latura de vest se observă o
bucată din soclul turnului.
Din platformă se ţ ăstrează mai bine porţiunea dinspre sud, ce se leagă
cu zidul de incintă. În această parte, către latura de vest a turnului, se află chiar
o margine de zid, perpendicular pe zidul de incintă, care pare să indice latura
stîngă a intrării în turn. Capătul semicircular al turnului a fost distrus aproape
în întregime de apele Dunării. Lăţimea turnului e de 10 m, iar lungimea lui
de 9,50 m.
De la turnul semicircular nr. 7, zidul de incintă continuă spre răsărit, pe
o lungime de 42,50 m, pînă la turnul semicircular nr. 5, a cărui temelie s'a
păstrat destul de bine. Avînd în vedere distanţa obişnuită între celelalte turnuri
semicirculare, de pe latura de nord a cetăţii, presupunem că şi între turnurile
nr. 7 şi 5 a existat un alt turn, ceea ce se confirmă în parte şi de slabele resturi
ale unei platforme de zid, reprezentînd baza turnului nr. 6.
Zidul gros al incintei, construit din piatră cu mortar, conţinînd pietricele
mărunte de prundiş, a întîlnit pe această porţiune zidurile late 'de O, 70 - 1 m
ale unei clădiri mai vechi, construite din piatră cu mortar simplu, pe care le,a
inclus parţial în cuprinsul său. Clădirea mai veche căreia îi aparţineau aceste
ziduri se întindea atît la sudul, cît şi la nordul incintei. Înăuntrul ei, către sud,
se află hypocaustul dezvelit în parte cu prilejul săpăturilor din 1955 (H 1-2 ).
Acesta şi încăperea cu absida orientată spre Vest, întîlnită de zidd de incintă,
, duc la presupunerea că întreaga construcţie din acest loc, preexistentă incintei,
a aparţinut unor therme. De notat că, pe tot parcursul acestei clădiri, temelia
curtinei dintre turnurile 7 şi 5 a fost aproape în întregime distrusă de ape. Cu încă
5,50 m înainte de,a ajunge la turnul nr. 5, temelia curtinei e şănţuită de,a curmezişul
de un canal (C2), de forma unui jghiab lat de 0,35 m, construit pentru scurgerea
în Dunăre a apelor ce coborau dinspre mal.
Cele mai bine ţăstrate şi totdeodată cele mai impunătoare, în comparaţie
cu celelalte, sînt platforrr:ele turnurilor semicirculare nr. 4 şi 5, situate unul faţă
de altul la o distantă de abia 8,50 m. Dimensiunile fiecărui turn sînt de circa 10 m
lăţime X 9,50 m lu'ngime. Tehnica de construcţie a celor două turnuri şi a curtinei
dintre ele e foarte îngrijită : piatră de talie, de dimensiuni mai mari, aşezată cu
multă regularitate pe margini, prezentînd de jur împrejur un parament lat la turnul
nr. 5 de 0,30-0,45 m, iar la nr. 4 de 0,55 m. Acelaşi parament continuă şi pe
latura exterioară a curtinei dintre cele două turnuri, unde însă a fost acoperit
cu un rînd pe piatră, într'o epocă mai tîrzie. Emplectonul platformei celor două
turnuri diferă numai în ceea ce priveşte compoziţia mortarului, care la turnul nr. 5
conţine prundiş, iar la turnul nr. 4 prundiş şi cărămidă sfărîmată.
Baza intrării în turnul semicircular nr. 5 estt: singura ce se păstrează mai
bine, pe o înălţime de circa 0,40 m faţă de restul platformei. Întrarea nu se afla pe
axul turnului, ci era deplasată spre E, avînd lungimea de 3 m şi lărgimea de 1m.
1
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La capătul exterior al intrării există un prag lat de 0,80 m, mai înalt cu 0,20 m
faţă de pavimentul turnului. Imediat în dreapta intrării se mai păstrează un rest
de pavaj de cărămidă, cu dimensiunile de circa 0,80 X 1 m. Pe latura de vest a
turnului, în punctul de unire a acestuia cu zidul curtinei, au fost întrebuinţate
pentru parament două blocuri de calcar cu inscripţii fragmentare în limba latină
(I 1 şi I 2 ), asupra cărora vom reveni. A treia piatră cu inscripţie a fost descoperită
în paramentul de pe latura de sud a temeliei curtinei dintre turnurile 4 şi 5 (I 3 ).
Distanţa mică dintre turnurile nr. 4 şi 5 arată că între ele se afla una dintre
intrările în cetate, care avea nevoie de o întărire cu totul specială. Acest fapt e
confirmat şi de cele două ziduri masive din interiorul cetăţii, ce flanchează drumul
de acces, căzînd perpendicular pe zidul de incintă, cu care se leagă organic, dovadă
că au fost construite în acelaşi timp. Deocamdată ne,am limitat numai la semna,
larea faptului, rămănînd ca într'o campanie de săpături viitoare să se cerceteze
de aproape porţiunea de plajă dintre cele două ziduri masive, pentru lămurirea
definitivă a acestei probleme.
Un canal de scurgere, cu direcţia S,N, lat de 0,34 m şi înalt de 0,20 m, străbate
întreaga temelie a zidului de incintă dintre turnurile nr. 4 şi 5 (C 1). Tot aici, în
colţul format de latura de V a turnului 4 şi latura exterioară (de N) a curtinei,
s'au dezvelit resturile unei plăci de mortar şi ale unui mic zid cu mortar cu cără,
midă sfărîmată.
De la turnul nr.4 temelia zidului de incintă continuă spre ENE, pe o distanţă
de 1 6 m, pînă la turnul semicircular nr. 3 . Paramentul fetii exterioare a zidului e
distrus în cea mai mare parte. Postamentul de piatră cu m�rtar conţinînd cărămidă
sfărîmată, al turnului nr. 3, larg de 10,30 m, n,a putut fi urmărit spre N decît
pe o adîncime de 2,50 m, restul aflîndu,se sub ape, care ' l,au şi distrus aproape
în întregime.
Din faţa turnului nr. 3 marginea interioară a zidului de incintă se curbează
uşor spre răsărit, mergînd aproape paralel cu albia Dunării, pînă la turnul semi,
circular nr. 2 , ce se află la distanţă de 1 7 , 1 0 m de turnul nr. 3 . Zidul de incintă
şi mai ales turnul nr. 2, lat de 10,30 m, au fost de asemenea aproape cu totul dis,
truse de ape.
O ultimă cotitură face zidul de incintă în fata
' turnului nr. 2, de unde devia,
ză uşor către SE. La circa 15 m de turnul nr. 2, el se prelungeşte spre N cu
altă platformă de zid de dimensiuni mai mari decît celelalte turnuri semicirculare,
dar care, din cauza apelor în creştere şi a relei stări de conservare, n'a putut fi
delimitată cu precizie. Este clar că ne aflăm în faţa unui alt turn, care, după
dimensiuni şi locul unde se găseşte, pare să fie turnul din colţul de NE al
cetăţii (nr. 1 ).
În interiorul cetăţii, mereu pe act;eaşi plajă inundabilă a Dunării, temeliile
celor mai de seamă construcţii s'au descoperit în jumătatea de est a porţiunii de
teren cu ruine, unde, de altfel, a şi fost depus efortul principal al cercetărilor
din 1 956.
Una dintre cele mai de seamă descoperiri o constituie ruinele unor therme,
din care s'a dezvelit numai o parte, restul continuînd sub malul de la sud de plajă.
Temeliile descoperite închid trei încăperi de mărimi diferite (nr. 19, 20 şi 2 1 ),
ale căror ziduri de piatră cu mortar conţinînd şi cărămidă sfărîmată, au grosimea
între 0,80 şi 0,95 m. Încăperea cea mai mare (nr. 2 1 ) are dimensiunile interioare
de 7 ,80 X 9 m. Interiorul ei n'a fost cercetat decît în coltul de SE, unde s,a desco,
perit o construcţie de cărămidă cu trei laturi libere la exterior, avînd dimensiunile
de 1 ,45 X 2,20 X 1 ,45 m (fig. 2) ; la interior construcţia e semicirculară, cu
www.cimec.ro
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diametru! de 1 ,35 m. Grosimea zidului de cărămidă variază între 0,40 şi 0,60 m.
Capetele zidului semicircular se alătură zidului de sud al încăperii celei mari,
care, într'o etapă ulterioară, a fost spart, pentru a se face legătura cu încăperea
alăturată. În locul zidului spart, gros de 0,90 m, s'a înălţat altul de cărămidă,
cu lăţimea numai de 0,35 m. În partea de jos, la mijloc, zidul de cărămidă are o
deschizătură largă de 0,34 m şi înaltă de 0,50 m, boltită în partea de sus. Un sondaj
executat în marginea malului, la sud de încăperea nr. 2 1 , în dreptul spărturii

O

1m

Axonometrie izometricd

Fig. 2.

-

Therme : bazin de. acumulare şi hypocaust.

din zid, a dus la descoperirea a trei postamente din cărămizi pătrate (0,26 X 0,26 m),
înalte de cîte 0,55 m, ce fac parte din resturile unui hypocaust (H3) care con,
tinuă sub mal, deosebit de cel descoperit în toamna anului 1 955, cu 50-60 m
mai la vest (H 1.._2). Prezenţa hypocaustului şi legătura lui cu construcţia semicir,
culară în interior, de la nord de zid, arată că aceasta îndeplinea funcţia unui mic
bazin de acumulare a apei provenind de la hypocaust. O astfel de funcţie e
indicată în primul rînd de diferenţa de nivel a bazinului, care e îngropat în pămînt,
avînd fundul cu O, 70 m mai jos faţă de pavimentul încăperii în care se află. În
interiorul bazinului se înalţă două postamente de cărămidă cu dimensiunile de
0,26 X 0,26 m, înalte de O, 1 7 m. Pavimentul de cărămidă al bazinului e uşor
JO

-
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înclinat spre nord, unde se află două olane pentru scurgerea apei, unul în partea
de sus şi altul la baza zidului semicircular (fig. 2).
Zidul de vest al încăperii nr. 21 o desparte de alta dreptunghiulară (19-20) ce
se prelungeşte spre nord, cu dimensiunile interioare de 1 1 , 20 X 4,20 m. Capătul de
nord al încăperii dreptunghiulare (nr. 20) a fost dezvelit parţial încă din anul 1955.
Încăperea dreptunghiulară se prezintă astăzi ca o platformă în trepte, adaptîndu,se
oarecum terenului înclinat înspre Dunăre, adică mai înaltă spre sud şi mai joasă
spre nord (fig. 3-4 ). Aşa cum se înfăţişează, platforma are două părţi bine distincte
(19 şi 20), separate între ele printr,un zid de cără-midă, gros de 0,65 m. Platforma de
la sud are lungimea de 7,50 m, iar cea de la nord de circa 3 m, ambele prezen,
tînd urme de refaceri din etape diferite, ce corespund secolelor IV-VI. Partea
cea mai veche a platformei avea un pavaj de piatră calcaroasă, lustruită în
X

Fig. 3.

-

Secţiunea X - Y.

aşa fel încît dă impresia unei singure plăci, foarte rezistente, cu o patină cenuşie
lucioasă. Urmează apoi un pavaj din lespezi de piatră, unele de dimensiuni
foarte mari. La capătul de sud al platformei, pe o suprafaţă de cea 2 X 2,50 m,
cu 0,55 m mai sus decît pavajul precedent, se află resturile unui ultim pavaj din
cărămizi de diferite mărimi, aşezate pe un strat de dărîmături.
' În zidul comun de vest al celor două încăperi ale platformei (nr. 1 9 şi 20)
se află două canale de scurgere : C3 şi C4 (fig. 6), care, împreună cu pavajul
iniţial lustruit, confirmă legătura acestora cu instalaţiile de băi romane, existente
în acest loc. În pămîntul de umplutură al canalului C4 s'au găsit diferite frag,
mente de ceramică şi sticlărie romană, o perlă, 32 monede de bronz, din secolul
al IV ,}ea, şi patru brăţări de bronz, asemănătoare între ele, avînd extremităţile
decorate cu capete de animale stilizate (fig. 10/3).
La 1 ,20 m NE de colţul încăperii nr. 2 1 , s'au descoperit temeliile unei mici
încăperi pătrate (nr. 22) cu zidurile construite din piatră cu mortar, în care se
află cărămidă sfărîmată. Grosimea zidurilor este de 0,9 1-1 , 10 m. În zidul de
sud, către colţul de SV al clădirii, a fost folosită ca material de construcţie baza
profilată a unui monument roman (B), identificată încă din campania de săpături
din 1 955, cînd, cu excepţia zidului re'Spectiv, tot restul clădirii se afla sub apă.
În situaţia de atunci a descoperirii, baza monumentului părea că permite o inter,
pretare 1 ce nu mai este verosimilă astăzi. În interiorul construcţiei, a cărei destinaţie
rămîne necunoscută, s,a găsit un strat masiv de umplutură, din pietre legate
cu mortar.
La E si SE de această mică constructie s'au dezvelit mai multe temelii de
ziduri, apro�pe toate aparţinînd ultimei etape de construcţie observată pînă în
prezent : ziduri de piatră cu mortar, în care s,a amestecat cărămidă sfărămată.
Singurele temelii de ziduri ce au putut fi legate între ele, aparţin unei bazilici
(fig. 1 şi 5). Acestea se află pe plaja Dunării, la SV de turnul semicircular nr. 2.
1
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Clădirea bazilicii are forma unui dreptunghi orientat N-S, lung de 1 3,80 m si
lat de 10,75 m, în interior. La capătul de nord bazilica se termină cu o mare absidă
semicirculară, avînd diametru! de 7,80 m. Grosimea zidurilor exterioare, din

Fig. 4.

-

Vedere parţială a ruinelor de pe plajă.

Fig. 5. - Bazilica.

piatră cu mortar conţinînd cărămidă pisată, variază între 0,90 şi 1 ,40 m. Clădin�
du�se mai tîrziu decît construcţiile înconjurătoare, zidurile bazilicii s'au adaptat
unora dintre acestea, iar pe altele le�au distrus. Astfel, zidul absidei a trebuit
să se subţieze în creştet, pentru a se alipi de zidul de incintă al cetăţii. În j umă�
tatea de sud clădirea bazilicii a întîlnit .un zid lung transversal şi o stradă, pe
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care le,a întrerupt. Latura îngustă de sud a bazilicii a dat peste un alt zid lung,
paralel cu cel precedent, pe care însă l'a folosit. Aici colţul de SE al bazilicii
a trebuit să se adapteaze zidului anterior, iar colţul de NV a fost construit peste
o platformă mai veche de mortar.
În interior, bazilica avea o încăpere transversală (nartex) la extremitatea
de sud, largă de 2,50 m. Corpul propriu,zis era împărţit" în trei nave longitudinale.
Acest lucru îl arată temelia colonadei interioare, din partea de răsărit, singura
păstrată în bună parte. În jumă,
tatea de vest a absidei, lîngă
zidul semicircular, s'a dezvelit
un bloc de pietre legate cu mor,
tar, a cărui explicaţie n,a putut
fi. găsită deocamdată. În inte,
riorul bazilicii nu s'a descoperit
nici un rest de material, care să
arate cu precizie caracterul creş,
tin al clădirii. Un mic fragment
dintr,un vas de marmură, cu
decor vegetal în relief (fig. 10/2),
aflat în mijlocul bazilicii, nu ne
poate fi. de ajutor în această pri,
vintă. Cărămizile dintr,un rest
de p avaj, dezvelit în nava dreaptă
a bazilicii, sînt aşezate oblic şi
mai jos faţă de zidul,postament
al colonadei din dreapta, aşa
încît ele par anterioare bazilicii.
*

Dintre monumentele des,
coperite în timpul săpăturilor,
merită în primul rînd atenţie
cele ; trei pietre cu inscripţii,
folosite ca material de construc,
ţie la temelia turnului nr. 5
Fig. 6.
Canal de scurgere (pe plan C 4).
şi a zidului de incintă, în pune,
tele 1 1 , 1 2 şi I 3 . Cea mai mare
ş1 m acelaşi timp cea mai importantă dintre aceste inscripţii (13), menţionînd
numele unui praefectus classis necunoscut, va alcătui obiectul unui studiu aparte.
Celelalte sînt două fragmente din partea superioară a unor monumente funerare,
din piatră de calcar.
Primul (fig. 7 ; pe plan 1 1 ) e un fragment de stelă funerară cu următoarele
dimensiuni : 0,63 m înălţime, 0,85 m lăţime şi 0,08-0, 1 8 m grosime ; înălţimea
literelor e de 0,06-0,07 m. Din textul scris cu litere mari şi regulate, ce indică o
epocă bună (sec. I-II), se mai păstrează :
-

D(is) M(anibus)
VAL(eriae) FLAVIAE C[an-]
IVGI ET IVLIA [e Cr-]
ISPIN(a)E FIL (iae) ET
N
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Al doilea fragment (fig. 8 ; pe plan 12) provine din partea de sus a unei stele
funerare al cărei frontispiciu şi chenar în relief au fost cioplite, pentru ca piatra să

Fig.

7.

Fig. 8.

-

-

Fragment de stelă funerară, refolosit în zidul cetăţii (pe plan l 1).

Fragment de stelă funerară, refolosit în zidul cetăţii (pe plan I 2).

se fixeze mai bine în zid. Dimensiuni : 0,61 m înălţime, 0,87 m lăţime, 0,10 m gr-osime
înălţimea literelor 0,05-0,055 m. Literele se aseamănă cu ale inscripţiei precedente�
www.cimec.ro
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indicînd aproximativ aceeaşi perioadă de timp. Cuprinsul e următorul :
D(is) M(anibus)
MARIA ING,
ENVA VIX (it)
AN(nis) L ET AV,
FIDIVS AQ [uilius ?]

Un număr mare de cărămizi şi ţigle cu ştampila CI (assis) FI (avia) M (oesica) .
descoperite unele p e plaja Dunării, iar altele întîmplător, în aşezarea civilă, se adaugă
la cele descoperite în cursul campaniei de săpături
din anul l955. Pentru prima oară au apărut şi unele
variante ale ştampilei aceleiaşi fl.ote, necunoscute
pînă aici, indicînd o evoluţie în timp a acesteia, ca
de pildă : CLASSIS F (lavia) M (oesica ) , CL (assis)
FL (avia) MY (sica ) ş.a. (fig. 9/1-3).
Alte cărămizi şi ţigle cu ştampile necunoscute
pînă în prezent vor fi publicate separat.
Dintre toate descoperirile făcute pînă acum la
Vechi >> o deosebită importanţă prezintă
ceramica geto,dacică. Aceasta a fost descoperită în
strat de locuire nederanjat de zidurile romane, sub
arcada cu piloni alăturată lui Z 1 şi la nord de
aceasta. Ea este în cantitate destul de mare si
' se
împarte în două categorii : 1) fragmente de vase
lucrate cu mîna, dintr'o pastă grosolană, poroasă,
Fig. 9. - Cărăm izi cu ştampila Class is
împo dobite cu brîu alveolar s,i cu butoni, s,i
Flavia Moesica (Mysica) .
2) fragmente din vase de diferite forme, din pastă
cenuşie, de calitate · superioară, lucrate la roată şi
impodobite uneori cu ornamente executate prin lustruire. Însemnătatea unei astfel
de descoperiri, care documentează pentru prima oară o fază de locuire getică la
Noviodunum, merită o prezentare mai amănunţită pe care n'o îngăduie limitele
acestui raport preliminar.
<< Pontonul

Diferitele descoperiri mărunte aparţin unele epocii elenistice şi romane, iar
altele celei feudale timpurii. Astfel sînt : fragmentul de vas de marmură (fig. 1 0/2)
şi brăţările deja amintite (fig. 1 0/3), un fragment ceramic pe care abia e zgîriată
inscripţia . . oG6cpou (fig. 1 0/ 1 ), diferite . fragmente ceramice, mai multe tuburi mici
de lut ars, descoperite în cuprinsul thermelor, o cheie romană de bronz (fig. 10/4),
un ac (fig. 1 0/5), un fragment de brăţară în torsadă (fig. 10/6), două fibule fragmen,
tare (fig. 1 0/7-8), două catarame (fig. 1 0/9-10), două aplici (fig. 10/1 1-12),
toate din acelaşi material, cîteva fusaiole de ardezie roşiatică, asemănătoare cu
cele aflate în aşezarea feudală timpurie de la Dinogetia Garvăn, numeroase
fragmente de brăţări şi mărgele de sticlă colorată etc.
În cursul săpăturilor s'a găsit un număr de peste 400 monede antice,
feudale şi moderne, care au fost determinate şi clasificate în măsura în care starea
lor de conservare a îngăduit.
Monedele greceşti sînt reprezentate prin două exemplare ; unul de la Cal,
latis, din perioada autonomă, şi altul de la Tomis, din perioada semiautonomă.
.

�

www.cimec.ro

11

471

SĂ PĂTURILE DE SALVARE D E L A NOVIODUNUM (ISACCEA)

Monedele imperiale romane şi bizantine timpurii, ce formează a doua grupă,
în număr de peste 250 bucăţi, încep cu Nero şi sfîrşesc cu Focas. Seria monedelor
bizantine timpurii, începînd cu Anastasius şi terminînd cu Focas, inclusiv, este
documentată cu piese din timpul fiecărui împărat.
Monedele bizantine reapar în vremea lui Ioan Tzimisces (969-976) şi continuă
pînă în vremea Comnenilor. Ele sînt mai mult de 100, unele fiind tăiate. Una singură,
cu efigia împăraţilor Vasile II şi Constantin VIII, e de aur.
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Obiecte descoperite pe plaja Dunării, in cuprinsul cetăţii Noviodunum.

O menţiune aparte merită rnonedele tătăreşti din secolele XIII şi XIV,
în număr de 1 6. Ele sînt o dovadă în plus că aşezarea de la Noviodunum a consti,
tuit unul dintre principalele puncte de trecere pentru populaţiile de stepă nord,
pontice spre regiunile din sudul Dunării.
Dintre monedele mai tîrzii amintim una singură din timpul lui Mahmud I
(1 730-1 754), patru ruseşti de la începutul secolului al XIX,lea şi cîteva romîneşti
de la sfîrşitul secolului trecut şi începutul celui actual.
Două sigilii bizantine de plumb s'au găsit într'o stare rea de conservare, ce
face deocamdată cu neputinţă identificarea lor.
*

Paralel cu descoperirile făcute în urma săpăturilor arheologice de pe plaja
Dunării, o serie de descoperiri întîmplătoare au avut loc în împrejurimile cetăţii
www.cimec.ro
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Noviodunum, la distanţe mai mari sau mai mici de aceasta. Dintre ele amintim
deocamdată numai două morminte romane, scoase la lumină cu prilejul lucrărilor
agricole, unul la circa 300 m S de cetate, iar altul pe teritoriul comunei Niculiţel,
în linie dreaptă la vreo opt km S de Noviodunum. Ambele vor fi. prezentate mai
amănunţit într,un studiu aparte, împreună cu diferite descoperiri mărunte făcute
în ultimii ani.
Datorită nivelului scăzut al apelor Dunării, zidul de incintă de pe latura
de nord a cetăţii Noviodunum şi construcţiile situate pe plaja de la Pontonul
Vechi au fost identificate în cea mai mare măsură. Cu toate acestea, unele puncte
ale planului incintei şi ale construcţiilor din imediata vecinătate a acesteia au
rămas încă nelămurite. Cauza a fost pe de o parte starea rea de conservare a ruinelor,
iar pe de alta, creşterea uşoară a nivelului apelor, către sfîrşitul campaniei şi
timpul prea limitat pentru săpăturile care, împotriva aşteptărilor, s'au întins pe
o foarte mare suprafaţă de teren. De aceea se impune continuarea săpăturilor într'o
campanie viitoare, cînd apele Dunării vor atinge cel mult nivelul scăzut din toamna
anului 1 956. Obiectivul acestor săpături va fi. de a preciza planul şi rolul construc,
ţiilor dezvelite parţial şi strîns legate de cele descoperite în ultimii doi ani. Conti,
nuarea săpăturilor este cu atît mai necesară, cu cît se fac mereu descoperiri
importante nu numai în porţiunea de pe plaja Dunării, ci şi în împrejurimile
imediate ale cetătii.
Paralel cu �ăpăturile de salvare trebuie începută de urgenţă consolidarea
ruinelor ameninţate cu distrugerea, fie de ape, fie de oameni. Socotim că problema
consolidărilor nu poate fi. amînată fără a prejudicia grav existenţa şi a ultimelor
resturi de ziduri ce se mai păstrează la suprafaţa terenului.
1. BARNEA

şi

BUCUR

M ITREA

OXPAHHTEJihHhlE PACKOTIKH B NOVIO D UN UM (HCAKqA)
KPATKOE CO.UEP:>KAHHE

Me»<.zzy 10-30 ceHT.a6p.a 1 956 r. 6biJIH npo�oJI»<eHbi cnacaTeJibHbie pacKODKH pa3BaJJHH
KpenocrH Noviodunum B tJaCTH, Haxo�I.Qeik.a B�OJib 3a.JIHBHoro 6epera ,IlyHa.a, no�aepraroi.Qeik.a
onacHOCTH nonHoro pa3MbiBa ao�aMH peKH . TaK KaK ypoaeHb BO� ,IlyHa.a 6biJI 3HatJHTCJibHO HH»<e,
tJeA1 B 1955 r., Kor�a 6biJIH HatJaTbi 3TH pacKODKH, y�aJJOCb ycraHOBHTb 6oJlbrnyJO qacrb pyHH (pHc. l).
EoJibillHHCTBO cyi.QecraeHHbiX :meMeHTOB HaMetJeHHcro B 1955 r . nnaHa 6biJIO ocyi.QeCTBJieHo.
Ebma ycraHOBJieHa cesepHa.a tJaCTb KpenocrH Ha paccro.aHHH CBbime 250 M c KpenocrHOH creHoii
lliHpHHOH B 4 M, 60Jibilla.fl KBa�paTHa.fl 6amH.fl, CCMb OOJiyKpyrJibiX 6ameH H T.�. Me»<�y )lBYM.fl,
6oJiee 6JIH3KO pacOOJIO>KCHHbiMH �pyr K ,o;pyry 6amH.fiMH (.N"2X2 4-5), Ha paCOOJIO>KCHHOH y ,IlyHa.a
CTOpOHe, HaxO)lHTC.fl BXO)l B KpCOOCTb. BHy.TpH KpenOCTH, BCC TaM >Ke, y 3aJJHBHOI"O 6epera, OTKpb!Ta
4aCTb pa3BaJIHH pHMCKHX 6aHb, KpoMe y»<e OTKpbiTbiX B 1955 (Ha nnaHe H3 H pHc. 2-3), YTOtJHeH
OJiaH 6a3HJJUKH (pHC. 6), BCKpbiTbl lf>yH�aMCHTbi H ,o;pyrHX CTCH . Ha OCHOBaHHH CKpeDJI.fllOLQCrO
paCTBOpa 6biJIH ycraHOBJieHbi TpH OCHOBHbie CTpOHTCJlbHbiC lf>a3bl, COOTBCTCTBYJOLQHC TpeM pa3JIHtJ
HbJM nocne,o;oBaTeJibHbiM 3TanaM .
B KpeOOCTHOH CTCHe 6biJIH Haii,o;eHbl TpH JiaTHHCKHe H3)l0HCH, HCOOJlb30B3HHbie B KatJeCTBe
crpowreJibHoro MaTepHaJJa (Ha nnaHe I 1-1 3 H puc. 7-8) . EbiJIO o6Hapy»<eHo AlHoro o6JIOMKOB
o6o>IDKeHHbiX KHpnut�eH: H qepenHQbi co mTaMnoM Classis Flavia Moesica (puc . 9) . B o,o;HoM
He3aTpoHyToM pHMCKHMH creHaMH »<HJIOM cnoe Haxo,o;mc.a MHoro reTo-�aKHHCKHX lf>parMeHTOB . Ha
6epery 6biJIH HaH�CHbi T3K>Ke pa3JIHtJHble lf>parMeHTbl H MeJII<HC BeLQH, rJiaBHbiM o6pa30M pHMCKOH
H lf>eo,o;aJibHOH 3DOXH .
Cpe,o;u CBbime 400 aHTHtJHbiX MOHeT, ,o;se rpet�ecJ<He, 6oJILma.a qacrL-pHMCKHe HMnepaTop
CKHe H paHHeBH3aHTHlÎCK»e (Hepoa-<f>oKa) , ,o;pyrue 9H33HTHHCI<HC (X-XJl �� .) 11 1 6 TaTapCKHC
(XIII--XIV BB .) .
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B oKpeCTHOCTRX Kpenocrn cnyqaifno o6napy>t<eHLI ABa pHMCKHX norpe6eHHH : o,nno Ha rpa>t<
,nancKOM noceneHHH Noviodunum, a ,npyroe na Teppmopun cena HHKYJIHJ.\eJI.
,!LJIR OKOH<IaTeJibHoro ycranoBJieHHR nnana pHMCKHX pynn y .nynaiicKoro 6epera neo6xo,nHMO
npo,non>KaTb apxeonoruqecKne pacKonKH
.

OB'LHCHEHHE PHCYHKOB

Puc. l . - fiJiaH pacnono>t<eHHbiX y �YHaiicKoro DJIH>t<a PYHH cesepHon t�aCTH KpenoCTH Noviodunum.
Puc. 2 . - EaHu : so�HhiH 6accenH H nmoKayCT.
PaJpeJ X-Y .
Puc. 3.
Puc. 4. - tiaCTH'IHbiH BH� H a 6eperoBbie paJBaJIHHbl .
Puc. 5 . - EaJHJIHKa.
Pnc. 6.
CTO'IHblH KaHaJI (Ha DJiaHe C 4).
Pnc. 7. - tiaCTb Ha�rpo6HOH CTeJibl, HCDOJib30B8HHOH DpH CTpOHKe KpeDOCTHOH CTeHbl (Ha DJiaHe 1 1).
Pnc. 8 . - tiaCTb H�rpo6HOM CTeJibl, HCDOJib30B8HHOH npH crpoiiKe KpeDOCTHOH CTeHhl (Ha nJiaHe 1 2).
Puc. 9 . - KupnH'IH co wT!lMnoM Classis Flavia Moesica.
Puc. 1 0 . - Ilpe�MeTbl, o6Hapy>t< eHHbie B npe�enax KpenoCTH Noviodunum y .z:tYHai:lcKoro 6epera.
-

-

LES FOUILLES DE SAUVEGARDE DE NOVIODUNUM (ISACCEA)
RE SUM E

Des fouilles de sauvegarde se sont poursuivies du 10 au 30 septembre 1 956 sur les portions
des ruines de la forteresse de Noviodunum, qui se trouvent sur la berge sablonneuse du Danube
et sont menacees d'une destruction definitive par les eaux du fleuve. Le niveau des eaux du Danube
etant cette fois beau coups plus bas qu'en 1 955, lorsque les fouilles furent entamees, la plus grande
partie des ruines qui recouvrent la plage a pu etre identifiee (fig. 1 ).
De cette maniere le plan qui n'avait ete qu'esquisse en 1 955 s'est trouve verifie et complete.
Le câte Nord de la forteresse a ete identifie sur une longueur de plus de 250 m, y compris l'enceinte
d'une largeur d'environ 4 m, une grande tour carree, sept tours semi-circulaires, etc. L'entree
de la forteresse se trouvait gardee par deux tours plus elevees, face au Danube. A l'interieur
de la forteresse, sur la meme plage, on a decouvert une partie des ruines des thermes romains,
hormis ceux trouves en 1 955 (sur le plan H et fig. 2-3). Il a ete possible de preciser le plan
d'une basilique (fig. 6) et de mettre au jour differentes fondations. A l'examen du mortier employe,
trois phases principales de construction ont ete constatees, QUi correspondent a trois etapes SUC•
cessives distinctes.
Dans le mur d'enceinte, on a trouve trois inscriptions latines, recuperees comme materiaux
de construction (sur le plan : 1 1-1 3 et fig. 7-8). On a egalement decouvert de nombreux frag
ments de briques et de tuiles portant l'estampille Classis Flavia Mresica (fig. 9). Une couche
d'habitat, non alteree par les murs de l'epoque romaine, renfermait de nombreux fragments geto·
daciques. Differents debris de ceramique et d'autres menus objets, notamment des epoques romaine
et feodale, ont egalement ete trouves sur la plage.
On y a recueilli plus de 400 monnaies antiques, dont deux grecques. La plupart sont romaines,
du temps de l'empire et du debut de l'epoque byzantine (Neron-Phocas). D'autres sont byzantines
(X....x
...,. ne siecles) et 1 6 tatares (XII I et XIVe siecles).
On a decouvert fortuitement aux abords de la · forteresse deux tombes romaines : l'une
dans l'etablissement civil de Noviodunum, l'autre sur le territoire du village de Niculiţel.
Pour achever de dresser le plan des ruines romaines qui existent sur la berge du Danube,
il est necessaire que les fouilles lircheologiques soient poursuivies.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 .
Noviodunum.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4. Fig. 5 .
Fig. 6.
Fig. 7.
(sur le plan l, 1).
Fig. 8.
Fig. 9.
Fi!l'. 1 0 .
-

-

-

-

-

-

-

Plan des ruines situees sur la berge sablonneuse du Danube, cote Nord de la forteresse de
Thermes : bassin d'accumulation et hypocauste.
Section X - Y.
Vue partielle des ruines existant sur la plage.
Basilique.
Canal d'ecoulement (sur le plan C 4).
Fragment de stele funeraire, employe it nouveau it la construction du mur de la forteresse
Fragment de stele funeraire, employe a la construction du mur de la forteresse (sur le plan l,Z)
Briques portant l'estampille Classis Flavia Moesica (Mysica}.
Objets decouverts sur la berge du Danubt> sur l'emplacement de la forteresse de Noviodunum.
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RAPORT ASUPRA SĂPĂTURILOR ÎNTREPRINSE LA LARGU
(r. Filimon Sîrbu, reg. Galaţi)

C

OLECTIVUL

ştiinţific al lv1uzeului regional de istorie din Galaţi, cu apro�
barea Academiei R.P.R., a întreprins, în octombrie 1 956, săpături de
salvare în cimitirul de inhumaţie datînd din perioada de început a
migraţiei popoarelor, descoperit în dunele de nisip din comuna Largu încă
din 1 953.
La locul numit << Cornul Malului 1>, 150 m vest de calea ferată Făurei�Urziceni,
în imediata apropiere de drumul dintre comunele Largu şi Ruşeţu, la o depărtare
de aproximativ 1500 m de comuna Largu şi 600 m de satul Scărlăteşti, din această
comună, există două dune de nisip (nr. 1 şi nr. 2).
În anul 1 95 1 , Sfatul Popular al comunei Largu a luat măsuri pentru stăvi�
lirea nisipurilor prin împădurirea dunelor cu salcîmi, dar plantarea s�a realizat
în slabă măsură pe duna nr. 2, şi aproape deloc pe duna nr. 1 , ceea ce a dus mai
departe la degradarea ei.
Pentru început s�au făcut săpături în duna nr. 1 , deoarece aceasta era expusă
degradării într�o mai mare măsură, mai mult de jumătate din suprafaţa necro�
polei fiind distrusă din cauza nisipurilor zburătoare.
Duna nr. 1 , de formă ovală, măsoară 190 m lungime şi 62 m lăţime, avînd
o înăltime de 2,50-3 m, fată de suprafata
' terenului înconjurător. Este orientată
nord��ud, perpendiculară p � drum şi pe cursul pîrăului Călmăţui. În porţiunea
intactă, necropola a fost secţionată prin 1 7 şanţuri, trasate în lungul şi�n latul
ei, lungimea lor variind între 3 şi 73 m, iar lăţimea fiind de 2 m (vezi planul, fig. 1 ).
Acolo unde a fost nevoie, s�au făcut casete şi degajări între şanţuri.
Şanţul ax (nr. 1 ) a fost trasat şi orientat exact pe direcţia nord�sud. Această
orientare a coincis de altfel atît cu poziţia dunei, cît şi cu orientarea mormintelor,
ceea ce ne�a· înlesnit munca.
Constatările făcute ne�au dus la concluzia că nu trebuie să mai trasăm şanţuri
în lungul dunei, orientate nord�sud, căci s�ar fi putut întîmpla să trecem printre
morminte, fără a le descoperi. Şanţurile următoare au fost proiectate perpendi�
cular pe şanţul ax, la distanţe egale de 2 m unul de altul. În felul acesta s�au
obţinut rezultate mulţumitoare, comparativ cu cele două şanţuri longitudinale
ax (nr. 1 şi nr. 3), pe traseul cărora nu s�a prins decît un singur mormînt (mormîntul
nr. 1 , descoperit în şanţul nr. 1 ).
Profilul longitudinal al şanţului nr. 1 se prezintă astfel :
a) La suprafaţa dunei se află un strat de nisip zburător recent, cu uşoare
dungi de pămînt negru, spulberat de pe cîinp şi depus în ondulaţiile
dunei. Grosimea stratului variază între 5 şi 30 cm. În unele locuri acest
strat lipseşte, în altele suferă modificări vizibile de la an la an, fiind ros şi
transportat de vînturi.
·
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b) Stratul al doilea este nisip zburător depus, alcătuit din particule mari
şi mici de natură silicioasă. Are o grosime neuniformă, variind între 10 şi 30 cm,
dar deseori lipseşte. În acest nisip
.
1. Cur6sle pund.llt dtlimilt.1zl zona disfruu de vmllm
s'au descoperit cîteva lame şi aşchii
2. Curbele wnl c;/culate de la f!lvelul terenului inconjurilor
de silex.
c ) La baza acestui strat, se
află
altul
masiv, de pămînt nisipos
10
D
�zo JO
de culoare neagră,şocolatie ; gro,
simea lui, destul de uniformă,
variază între 0,80 şi 1 , 10 m. Men,
ţionăm că toate mormintele au
fost descoperite în acest strat.
De asemenea, aici au ieşit la
iveală, în mod sporadic, microlite
de silex.
d ) Urmează un strat de pă
mînt
galben nisipos, steril din
1
1
punct
de vedere arheologic.
1
1
Cu toate denivelările, degra,
1
1
1
dările
şi celelalte modificări sufe,
1
rite în decursul vremurilor, de
duna,necropolă nr. 1 , în sectorul
bine păstrat s'au descoperit opt
morminte de inhumatie. Toate
scheletele erau întins� pe spate,
cu mîinile de,a lungul corpului.
jumătate din ele sînt orientate cu
capul la nord şi picioarele la sud,
două orientate NNE - SSV,
unul NNV - SSE, iar ultimului,
complet distrus, nu i s,a putut
determina orientarea (M. 5).
Dintre acestea, numai două
sînt bine conservate (M. 4 şi M. 6)
celelalte fiiind foarte degradate.
Două morminte (M. 7 şi M. 8)
sînt prost conservate, alte două
(M. 1 şi M. 2) sînt distruse prin,
tr,o descompunere aproape totală,
iar ultimele au fost în întregime
descompuse şi răvăşite din cauza
gangurilor săpate de animale (M. 3
Drumul comun•/ RUŞEŢlJ·LARCU
şi M. 5).
Sexul şi vîrsta s'au putut
Fig. 1 . -- Planul săpăturilor de la Largu, duna de nisip nr. 1 .
deduce după structura oaselor şi
după obiectele de podoabă ; dintre cele opt morminte, şase sînt de copii şi
femei, iar două aparţin cu siguranţă unor războinici (M. 4 şi M. 6, fig. 2 ),
după cum dovedesc cele două săbii ce fac parte din inventarul lor. Scheletul
unui războinic (M. 6) prezintă o deformare craniană prin turtirea excentrică
a occipitalului, fapt care a dat feţei o înclinare spre stînga. Detaliile de ordin
_

, _____._
.

__.___,

www.cimec.ro

SĂPĂT U RILJ:: ÎNTREPRINSE LA LARGU

-

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

antropologie vor fi date ulterior, în urma studiului ce va fi făcut de Institutul
de antropologie.
Cu toate stăruinţele noastre de a observa structura gropilor mormintelor,
această problemă n'a putut fi soluţionată decît parţial. Atît caracterul mişcător
al nisipurilor, cît şi stratigrafia neregulată a dunei, care şi,a modificat continuu
înfăţişarea, a distrus şi gropile
mormintelor, limitîndu,ne astfel
posibilitaţile de cercetare.
H. �
Mormintele au fost desco,
perite la adîncimi ce variază
între 0,20 şi 1 m de la suprafaţa
actuală a dunei. Fundul gropilor
se opreşte în stratul de pămînt
nisipos negru,şocolatiu. Profi,
lurile lor nu au putut fi prinse
la nici unul din morminte. Din
această cauză, nu putem preciza
care au fost formele şi adînci,
mile iniţiale ale gropilor.
În ceea ce priveşte dis,
tribuţia mormintelor descope,
rite în duna nr. 1 , s'a observat
că şase dintre ele se pot grupa
pe două rînduri, formate fiecare
din cîte trei morminte, ultimele
două fiind ceva mai distantare.
Fig. 2.
Schi,a celor două schelete de războinici din cimitirul de
'
11
Astrel,
grupul nr. 1 este r0r
l ' mat
la Largu, sec. III -- I V e . n . (scara 1 : 10).
din mormintele nr. 1-3, gru,
pul Il, din mormintele nr. 4-6, iar cele două distanţate sînt M. 7 şi 1v1. 8 (fi.g: 3).
Lîngă schelete s'a găsit un material destul de bogat şi variat, alcătuind inven,
tarul depus ca ofrandă în morminte : a ) obiecte de podoabă şi toaletă ; b) eera,
mică ; c) arme ; şi d) resturi de obiecte de îmbrăcăminte.
a) O biectele de podoabă şi toaletă sînt reprezentate prin : mărgele, cercei,
un clopoţel şi două oglinzi metalice (fig. 4 ) Majoritatea mărgelelor sînt făcute
din sticlă colorată ; celelalte sînt de chihlimbar, os şi mărgean, avînd mărimi
diferite şi forme variate : lenticulare sau discoidale plate, faţetate şi tubulare.
Ele au fost descoperite în mormintele nr. 1-2, 5, 7 şi 8.
Demn de amintit este faptul că în mormintele nr. 1, 7 şi 8, o parte din măr,
gelele de dimensiuni mici, globulare · sau lenticulare, au fost găsite la picioarele
morţilor, puţin mai jos de genunchi. De asemenea, în mormîntul nr. 7 s'au găsit
mărgele de chihlimbar şi os aşezate simetric de o parte şi de alta a oaselor iliace.
Probabil că acestea au servit la împodobirea veşmintelor.
Mărgelele sînt similare - atît din punct de vedere al materialului cît şi al for,
melor-cu unele dintre cele descoperite la Poieneşti\ Spanţov 2 , Holboca3, Şendreni4
etc., datate în sec. IV e.n., în faza de început a migraţiei popoarelor .
N4

1.

,_

--

.

1

1 954, p.

Radu Vulpe, SăpătuTile de la Poieneşti din 1 949.

D. N ecmpolele, MateTiale, I,

2 1 3 - 506 ;

vezi p. 3 10 - 465.
2 SCIV, IV, 1 - 2, 1 953, p. 229, 23 1 , fig. 1 2 , 1 . 2.
9 SCIV, lll. 1 9 5 2 , p . 107, fig. 1 1 3.
4 La
Şendreni, raionul Gala,i, cu ocazia unor
săpături efectuate în curtea S.M.T., la data de

28 ianuarie 1 955, s-a descoperit într-o movilă un mor·
mînt de inhuma,ie (sec. lll - IV e.n.) cu inventar destul
de bogat şi variat, compus din : vase de lut ars, o
oglindă de bronz, un clopo{el de bronz, 26 mărgele
diferite, trei fibule, doi cercei şi un fragment de bră
ţară de bronz. Materialul se află expus în Muzeul
regional de istorie din Galaţi.
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Tot dintre obiectele de podoabă, cităm şi patru cercei de aramă sau bronz,
de formă circulară. Doi sînt simpli. cu capetele deschise (mormintele 5 şi 7).

r

1

4

11

9

Fig. 4 . - Obiecte de podoabă ş i de toaletă din mormintele sarmatice de l a Largu ( 1 - 2 ,
9 - I O = M . 1 ; 3 = M . 2 ; S = M . 5 ; 4 , 6 , 1 1 = M . 7 ; 7 - 8 = M. 8).

Ceilalţi, păstraţi în stare fragmentară, sînt lucraţi în filigran (mormîntul nr. 8).
Cercei similari de bronz s·au descoperit şi în cimitirul de incineraţie de la Poie·
neşti 1 , sec. I I I-IV e.n.
1 Radu Vulpe, loc. cit., p . 3 4 7 , fig. 1 69.
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Într,un mormînt aproape descompus (M. 1 ), care probabil aparţinea unui
copil, s'a găsit în regiunea gîtului un mic clopoţel de bronz, de formă piramidală
în patru feţe, prevăzut cu o urechiuşă pentru agăţat şi protuberanţe la cele patru
colţuri ale gurii . Este identic cu acela dintr'un mormînt inedit descoperit la Şen,
dreni 1 în anul 1 955 şi care se găseşte în colecţiile Muzeului regional de istorie
Galaţi. De asemenea, la Valea Lupului 2, lîngă Iaşi, s'a descoperit, în anul 1 953,
în mormîntul unui copil din aceeaşi perioadă (sec. III-IV e.n.), un clopoţel,
care, fiind ajurat, diferă întru�
cîtva de exemplarul nostru.
Astfel de clopoţei s'au desco�
perit în număr mare şi în mor,
mintele sarmatice din marea
Cîmpie Ungară, datate de arheo,
logul maghiar Karoly Sagi la
începutul . sec. al IV,lea e.n. 3.
Dauă oglinzi metalice, cu
decor în re)ief, păstrate în stare
fragmentară s:au descoperit în
M. 1 . şi M. 7 . Pe teritoriul
ţării noastre, astfel de oglinzi
au fost descoperite în mai multe
locuri : la Vîrtişcoi 4, necropola
de incineraţie, din sec. III-IV
e. n., la Dridu 5, Călăraşi 6,
Holboca 7, Balinteşti,Cioinagi 8 ,
Şendreni 9 ş.a., fiind numite de
obicei oglinzi sarmatice sau
nord,pontice, şi datate în sec.
I I I-IV e.n. Oglinzi sarmatice
similare s'au descoperit şi la
Novofilipovka, pe teritoriul
Uniunii Sovietice 10.
Fig. 5 . - Vase de lut ars din mormintele şi bordeiul de la Largu,
sec. Ill - IV e.n. ( l
M . 6 ; 3 - 4 = M . 7 ; 2 = bordel).
b) Ceramica. După teh,
nica executiei, ceramica se
poate împ ărţi în v·ase lucrate cu mîna şi lucrate la roată (fig. 5).
Vasele lucrate cu mîna sînt rudimentare, dintr'o pastă grosolană ameste,
cată cu cioburi pisate, mici pietricele, precum şi alte impurităţi. Pereţii sînt sub,
ţiri şi extrem de friabili. Din cauza arderii incomplete, pe faţa exterioară se văd
unele pete cenuşii,gălbui. În spărtură, ceramica are o culoare neagră,cenuşie,
fiind gălbuie la exterior şi zgrunţuroasă la pipăit. Cît priveşte formele vaselor
=

2 M.

p. 475, nota 4.
Dinu, Descoperirile arheologice de la Valea
Lupului Iaşi, În Analele ştiinţifice ale Uniuersităţii
Al. I. Cuza din Iaşi (seria nouă), Secţ. III, T I., fasc.
1 - 2 , 1 95 5 , p. 80, fig. 1 0/6.
3 K:l.roly Sagi, Die Ausgrabungen im romischen
Grăberfeld. uon Intercisa im ]ahre 1 949, in Intercisa,
1 (Arc hHung, XXXIII), Budapesta , 1 954, p. 1 0 1 .
4 O . Tafrali, în AArh, 9 - 1 0 , 1 93 3 - 1 93 4 , p . 5 4 ;
Grigore Aniţescu, ibidem, 3 , 1 92 9, p. 1 3 - 2 1 ;
L. Neagu, ibidem, 5 - 6, 1 930, p . 4 5 - 5 1 .
" O oglindă sarmatică, inedită, provine de l a Dridu,
r . Snagov, reg. Bucureşti, şi se păstrează în colecţiile
1

Vezi

Muzeului naţional de antichităţi din Bucureşti.
6 SCIV, I I I, 1 95 2 , p. 1 08.
7 Ibidem, p . 1 0 7 .
8 O oglindă de tip sarmatic, inedită, provenind de
la Balinteşti·Cioinagi, r. Bereşti, reg. Galaţi, se află în
colecţiile Muzeului naţional de antichităţi din Bucureşti.
9 Vezi p . 475, nota 4 .
10
M . I . Viazmitina, CapMaTCime norpe6emur y
c. Hoao <l>HmmnoaKa, în Bonpocbi CI<H<Po-capMaTcKoli
apxeoJionm, (după materialele conferinţelor Insti
tutului de istoria culturii materiale de pe lîngă
Academia de Ştiinţe a Uniunii Sovietice, 1 952), 1 954,
p. 2 3 7 pl. V/8 - 9.
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lucrate cu mîna, pma în prezent au fost descoperite la Largu, în duna de nisip
nr. 1 , numai două oale fără torţi, cu umerii largi, proeminenţi, gura larg deschisă
şi fundul plat : una fragmentară (M. 3 ) şi alta întreagă (M. 7, fig. 5/4).
Acest tip de vase seamănă întocmai cu unul descoperit la Herăşti (expus
în Muzeul naţional de antichităţi din Bucureşti), figurînd ca material ce ilustrează
perioada migraţiei popoarelor în sec. III-IV e. n.
Vasele lucrate la roată sînt făcute din pastă de bună calitate, bine frămîn,
tată şi bine arsă, de culoare
cenuşie şi lustruite. Din grupul
acesta fac parte două vase : o
cană şi o ceaşcă bitronconice
prevăzute cu cîte o toartă şi
fundul mic inelar (fig. 5/1 , 3).
Din totalul celor opt mor..
minte descoperite, numai în trei
s'au descoperit vase şi anume :
în M. 3 , vasul fragmentar, situat
în partea stîngă a craniului ; în
M . 6, cana, pe labele picioarelor
şi în M. 7 (singurul în care s'au
găsit
două vase), oala şi ceaşca.
2
:;
Oala este de calitate proastă,
lucrată cu mîna ; era situată în
dreptul labelor picioarelor. Cea ..
laltă este lucrată la roată, din
pastă de bună calitate şi se afla
în dreptul genunchiului stîng.
Existenta
' ambelor eate,
gorii de vase în inventarul ace
7
luiaşi mormînt (M. 7) dove,
5
cleste că ele sînt contemporane
6
(fig. 5/3-4).
Fig. 6. - Săbii şi alte obiecte descoperite în cimitirul sarmati-c
Unele analogii pentru căni
de la Largu (l
M. 4 ; 2-6
M. 6 ; 7
M . 8).
şi căniţe se pot găsi în eera,
mica din cimitirul de inhumaţie de la Spanţov 1, datat în sec. IV e.n.
c) Armele. O ate.nţie deosebită merită cele două săbii (M . 4 şi M. 6,
fig. 6/1-2) : ele sînt de fier şi au o gardă în formă de cruce ; lamele au două tăişuri,
mînerele fiind terminate cu cîte un inel. Ambele au avut tecile de lemn. Săbiile
au fost găsite aşezate în partea dreaptă a scheletelor, de,a lungul femurelor, avînd
mînerele în imediata apropiere de oasele iliace, indicînd că ele au fost purtate la
şold. Printre alte obiecte, la Valea Lupului 2, lîngă Iaşi, s,a găsit într,un mormînt
de luptător din sec. IV e.n. şi o sabie de fier cu teaca de lemn. O sabie identică
cu acelea de la Largu s,a descoperit şi pe teritoriul Uniunii Sovietice, într,unul
din mormintele sarmatice de la Novofilipovka 3•
d) Tot din inventarul mormintelor citate, mai fac parte cîţiva nasturi concavi
de bronz (fig. 6/5-6), o cataramă de bronz şi două plăcuţe dreptunghiulare, uşor
recurbate, terminate cu cîte un capăt îngust şi rotunjit (fig. 6/3-4). O plăcuţă,
împreună cu catarama, au fost găsite la glezna piciorului drept a scheletului nr. 6,

..

=

!.
2

SCIV, IV, 1 95 3, p. 2 3 3 .
SCIV, V, ! 954, p. 25 1 .

=

=

3

M . 1. Viazmitina, op. cit . , p . 237, pl. V/6.
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iar cealaltă la glezna stîngă. Pe una dintre ele se vedeau urme clare de piele ; pro,
babil au servit la sustinerea
încăltămintei.
'
Obiecte similare din epoca �1igraţiei popoarelor s'au găsit şi în săpăturile
de la Truşeşti 1 (dealul Ţuguieta), datate în secolul IV e.n.
Caracterul inventarului mormintelor 4 si
' 6 indică în mod clar că cei îngropaţi au fost războinici.
După ridicarea osemintelor ce aparţineau mormintelor nr. 7 şi 8, au fost
găsite în regiunea craniilor şi genunchilor o serie de granule dintr'o pastă roz
gălbuie, de mărimea şi asemănarea boabelor de grîu. Existenţa şi semnificaţia lor
în morminte nu ne este cunoscută (fig. 6/7).
Mormintele din duna nr. 1 pot fi încadrate în marea arie de cultură a migra
ţiei popoarelor, faza de început a acesteia, sec. III-IV e.n. , aparţinînd, fără îndo
ială, unor triburi migratoare războinice.
Pe teritoriul ţării noastre, morminte de inhumaţie cu vădite elemente sarma
tice ne sînt bine documentate la Holboca 2 şi Valea Lupului 3, în apropierea
Iaşului, de asemenea pe Valea Jijiei, în săpăturile arheologice de la Truşeşti, de
pe dealul Ţuguieta, · unde s'au descoperit 1 3 morminte << din sec. IV e.n. , apar
ţinînd populaţiei migratoare a sarmaţilor >> 4• Putem aminti şi mormintele de
inhumaţie inedite de la Şendreni 5 şi Călăraşi 6 etc.
Caracterul sarmatic al cimitirului descoperit la Largu apare destul de clar
��i după configuraţia unui craniu de războinic (M. 6), turtit excentric şi conservat
mai bine, obicei practicat de această populaţie asiatică în acele vremuri.
Un asemenea mormînt de inhumaţie sarmatic, cu craniul deformat, s-a
descoperit şi la Truşeşti (pe dealul Ţuguieta), raionul Truşeşti, regiunea Bacău 7 •
De asemenea, într'o descoperire inedită, din 1948, de la Călăraşi (reg. Bucureşti),
s'a găsit un mormînt cu schelet de femeie ce avea craniul deformat fronto,occi,
pital, fiind însoţit de un inventar ce conţinea două căni, cîteva perle octogonale,
precum şi o oglindă sarmatică. Data acestui mormînt este tot secolul IV e.n. 8 .
În general, obiceiurile şi practica rituală ale triburilor migratoare sarmatice
sînt semnificative. La inhumaţie, se obişnuia să se pună în mormînt capul şi
picioarele calului. Nu arareori se aduceau ca jertfe oi şi cîini, după cum rezultă
din descoperirile făcute într,unul din mormintele sarmatice de la Novofilipovka
În legătură cu aceste jertfe de animale, putem semnala şi la Largu, în duna nr. 1 ,
şanţul 3 , descoperirea unui craniu de cal aproape descompus, care, deşi nu s,a
găsit lîngă vreun schelet omenesc, este probabil că a aparţinut unui mormînt sar
matic, mai ales dacă ţinem seama de faptul că se afla pe panta dunei, într,un
loc degradat şi denivelat de vînturi.
După numărul mare de obiecte din unele morminte (de pildă M . 1 , 6-7)
se pot deduce diferenţieri cu caracter �ocial, mai cu seamă dacă ţinem seama
şi de izvoarele istorice, care menţionează în sec. IV e.n. o serioasă răscoală în
sînul acestei populaţii sarmatice 10.
9.

*

Concomitent cu săpăturile din duna nr. 1 , am făcut un sondaj (lung de 20 m,
lat de 2 m şi adînc de 1 m, orientat est,vest) la 400-500 m nord de cimitirul

1 SCIV, III, 1 95 2 , p. 83.
2 SCIV, III, 1 95 2 , p. 107 - 108.
8 SCIV, V, 1 954, p. 2 50 - 2 5 1 .
4 Anton Niţu, Aşezările omeneşti din trecutul înde
părtat al ţării noastre, în Ştiinţă şi tehnică, 10, 1 956,
p. 4 5 .
r.

Jl

-

Vezi p. 475, nota 4 .
c.

722

SCIV, lll, 1 95 2 , p. 1 0 7 - I O H .
I bi d em , p. 83.
" Ibidem, p. 1 0 7 - 1 0 8 .
9 M . 1. Viazmitina, op. cit., p . 222 .
10
Eugen Chirilă, Frămî ntări sociale la sannaţi i n
· sec. N , e . n . î n SCIV, p . 1 83 şi urm.
6

7
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sarmatic, situat pe terasa secundară a Călmăţuiului, unde se găseau multe frag�
mente ceramice asemănătoare vaselor din morminte. In sondajul nostru s�au
descoperit resturi de locuire omenească temporară, şi anume urmele unui bordei
caracteristic perioadei de început a epocii migraţiei popoarelor, cîteva bucăţi
de chirpici bine ars şi multe cioburi specifice acestei perioade (sec. I I I-IV).
Ceramica este lucrată cu mîna, rudimentar, şi la roată, ultima categorie
predominînd numeric. Vasele lucrate la roată sînt de două feluri : unele din pastă
de bună calitate, iar altele cu aspect cimentos, zgrunţuroase la pipăit : ambele
sînt. de culoare cenuşie, bine arse.
Spre capătul de vest al şanţului, pe o suprafaţă de aproximativ 1 m2 , s�au
descoperit bucăţi de chirpici masat. In imediata lor apropiere, a apărut o groapă
de formă circulară, conţinînd foarte multă cenuşă şi cărbuni, iar lîngă aceasta
se afla un vas fragmentar de lut ars, lucrat rudimentar cu mîna (fig. 5/2) : s�ar
putea ca acestea să fie resturile unei vechi vetre.
In partea mijlocie a şanţului erau mai multe pietre de rîu, masate ca un
pavaj. Intre resturile de chirpici şi << pavajul l) de pietre, s�au găsit o piatră de
gresie de ascuţit şi două rîşniţe primitive, din piatră de rîu, cu evidente urme
de întrebuinţare, aflate una peste alta, iar pe lîngă acestea, multe oase de animale
domestice, în special de rumegătoare şi de cabaline.
Materialul descoperit aparţine unei aşezări omeneşti ce are contingenţe cu
cimitirul sarmatic ·din apropiere, situat în duna nr. 1 . Astfel, întreg complexul
arheologic descoperit pe teritoriul corn. Largu, se încadrează perfect în marea
arie de cultură a migraţiei popoarelor din sec. III-IV e.n. In lumina descoperi�
rilor de pînă acum, această arie de cultură poate fi urmărită cu destulă uşurinţă,
prin nenumărate aşezări şi movile, monumente ale culturii materiale sarmatice,
din nordul Mării Negre şi Caucaz 1, pe teritoriul patriei noastre, pînă
departe în marea Cîmpie Ungară, printr�o serie de staţiuni arheologice, în care
se integrează şi complexul de la Largu.
In proiectul de săpături pe anul 1 957, colectivul Muzeului din Galaţi şi�a
propus să continue săpăturile arheologice de la Largu, pentru a urmări pe o scară
mai mare urmele materiale ale acestei culturi, fiindu�ne semnalate şi alte puncte,
în valea Călmăţuiului.
ION T. DRAGOMIR

OTqET O TIPOH3BE.UEHHbiX PACKOTIKAX B JIAPrY
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KOCT.RHbie, HHTapHbie H creKJIHHHbie, rpaHeHHbie, ABa MeTaJIJIHqecKHX aepKa.Tia capMaTcKoro

THna, 6poH30BbiH npH3MaTuqeci<HH KOJIOKOJlbQHK), QeTbipe KYJILTOBbiX cocy)l;a H3 o6o>IDKeHHOH
1 K. F. Smirnov, BonpoCbi H3yl!eHH.R capli"&TCKHX
nneMeH H HX KfJiblj'pbl B COBeTCKOH apXeOJIOI'HH În
BonpOCbi CKHtl>o-capMaTcKoiî: apxeonoruu (după mate

rialele conferintelor Institutului de istoria culturU

materiale de pe lîngă Academia de Ştiinţe a Uniunii
Sovietice, 1 95 2), 1 95 4 , p. 2 1 6 (vezi harta monu·
mentelor de cultură materială sarmatice din partea
de nord a Mării Negre).
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I'JlHHLI, qeTbipe 6pOH30Bbie cepbm, npiDI<Ka C -WJYMH 6pOH30BbiMH IUiaCTHHKaMH H �Ba >KeJie3HbiX
Meqa c 3�HTHoii KpecroBn�oii PYKOHTKoii, �BYJie3BHHIIbie H c KOJILQOM Ha KOHQe pyKoHTKH.
Cy� DO HHBeHTapro H DO KOCTHKaM, MO>KHO 3aKJilOqHTL, qTo H3 BOCLMH norpe6eHHii WeCTL
npHHa�e>KaT �eTHM H >KeHIQHHaM, a �Ba - BOHHaM.
Ilo <PopMe qepena O�HOI'O H3 BOHHOB, C 3KCQeHTpHqHO C�aBJieHHOH 3aTLIJIOqHOH KOCTLID,
a TaK>Ke H DO HeKOTOpbiM THIIH�IM BeiQaM, MO>KHO npe�OJIO>KHTL capMaTCKHH xapaKTep 3THX
norpe6eHHii , npHH�e>KaBWHX, DO-B�HMOMY, KaKHM-TO nepeCeJIHBWHMCH a3HaTCKHM IUieMeHaM.
EoraTCTBO H pa3Hoo6pa3He HHBeHTapH HeKOTOpLIX norpe6eHHii (norp . I, 6-7) �OKa3biBaiOT
cyiQeCTBOBa.HHe o6IQeCTBennoro pa3JIH'IWI.
O�oBpeMeHHo c 3THMH pacKODKaMH 6LIJia npoH3Be�eHa pa3Be�a B 400-500 M K ceBepy
OT ynoMHHyToro MorHJILHHKa, Ha BTopnqHoii Teppace peKH K3JIM3Qyii. Pa3Be�Koii o6Hapy>KeHLI
OCTaTKH BpeMellliOH CTOHHKH (CJie�I xapaKTepHOH � TOI'O BpeMeHH 3eMJIHHKH) . Me�y capMaT
CKHM norpe6aJILHLIM HHBeHTapeM H CJie�aMH 3eMJIHHKH HMeeTCH 60JILWOe CpO�CTBO .
KaK capMaTCKHH MOI'HJILHHK TpynonOJIO>KeHHH, TaK H CJie�bl >KH3HH B 3eMJIHHKe Ha BTOpHq
HOH K3JIM3QYHCKOii Teppace, sxo�T B 6oJILwoii apean KYJILTYPLI nepeceJieHHH Hapo�oB III-IV BB . H.3.
B CBeTe apxeoJiornqecKHX OTKpLITHii 3TOT KYJILTYPHLIH apean c �oCTaToqHoii JierKOCTLID
MO>KHO npoCJie�HTL DO pH�Y DOCeJieHHH H MOI'HJILHHKOB, DaMHTHHKOB capMaTCKOH MaTepHaJILHOH
KYJILTYPLI, oT ceBepHoro IlpnqepHoMopLH H KaBKaaa, qepea TeppHTopnro PHP, �aJieKo B BeHrep
CKOH CTeDH, 6naro�apH p� apxeOJIOrHqecKHX DOCeJieHHH, B qHCJIO KOTOpbiX BXO� H JlaprcKHii
KOMIUieKC.
OB'LRCHEHHE PHCYHKOB

PHc. 1 . - I1naH paCKoiioK B Jlapry, nec'll!HaH ro<>Ha N2 1 .
PHC. 2. - IlnaH KOCTHKOB AByx BOHHOB H3 MOrHJibHHKa B Jlapry III-IV BB. H.3, (MaCIIITa6 1 : 1 0).
PHc. 3 . - Ilnau capMaTcKHX norpe6eHHii B Jlapry (nec'll!H3H AJOHa N2 1).
PHc. 4. - YKpaweHHH H TyarreTHbie npHHa,I:IJ!e>HHOCTH capMaTCKHX norpe6eHHii B Jlapry (1-2, 9-10,
norp. 1 ; 3, norp. 2; 5, norp. 5 ; 4, 6, 1 1 , norp . 7; 7-8, norp . 8).
PHc. 5 . - 06om>HeHHbie rJIHHHHbie COCYAbi H 3eMJUIHKa B Jlapry III-IV BB. H.3. ( 1 , norp. 6 ; 3�.
norp. 7; 2, 3eMJIHHKa) .
PHc. 6. - MetW H ApyrHe Be�W�, pacKonaHHbie B capMaTCKOM MOrHJibHHHe B Jlapry (1, norp . 4; 2-6,
norp. 6; 7, norp. 8).

RAPPORT SUR LES FOUILLES ENTREPRISES A LARGU
R E SUM E

Le Musee d'histoire de Galaţi a entrepris, au mois d'octobre 1 956, des fouilles archeo,
logiques de sauvegarde dans la necropole d'inhumation situee dans les dunes de sable du village
de Largu (district de Filimon Sîrbu, region de Galaţi), necropole qui remonte a la periode
initiale des migrations des peuples, au I I I-IV• siecles de notre ere.
On y a decouvert huit tombes d'inhumation, dont les squelettes reposaient sur le dos,
et dont les bras etaient etendus le long du corps ; la majorite avaient la tete orientee vers le Nord
et les pieds vers le Sud.
On a trouve dans les tombes un mobilier suffisamment riche et varie : des objets de parure
(perles en os ,en ambre et en verre presentant des facettes ; deux miroirs metalliques de type sarmate ;
une clochette prismatique en bronze), quatre vases rituels en terre cuite, quatre boucles d'ordlle
en bronze, une boucle munie de deux plaquettes en bronze, ainsi que deux sabres en fer, dont
la garde a la forme d'une croix, la lame a deux tranchants et la poignee est terminee par un
anneau a chaque extremite.
L'aspect des objets et celui des squelettes permettent de conclure que sur les huit tombes,
six etaient des tombes d'enfants et de femmes, alors que les deux autres appartenaient a
des guerriers.
En tenant compte de la conformation du crâne d'un des guerriers, dont l'os occipital est
aplati vers l'extremite, ainsi que de certains objets typiques, on a pu deduire le caractere sarmate
de ces tombes, appartenant a des tribus migratrices asiatiques.
La richesse et la variete des objets, que denote le mobilier de certaines tombes (M, 1,
6-7), prouvent certaines differenciations sociales.
En meme temps que ces fouilles, on a fait aussi un sondage a 400-500 m au Nord
de la necropole mentionnee plus haut, a savoir sur la terrasse secondaire du Călmăţui. On y
31 '
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a decouvert les restes d'un etablissement temporaire (traces d'une hutte a demi souterraine
caracteristique appartenant a la meme periode). On a releve la grande affinite qui existe entre
le mobilier de la necropole sarmate et les vestiges de la hutte en question.
Le cimetiere sarmate d'inhumation, aussi bien que les restes que renferme ladite hutte
trouvee sur la seconde terrasse du Călmăţui, s'integrent dans la grande aire de civilisation propre
a la migration des peuples aux I I I< et au IVc siecles de notre ere.
A la lumiere des decouvertes archeologiques, an peut suivre cette aire de civilisation
assez aisement a travers toute une serie de stations et de mamelons (monuments de la culture
materielle des Sarmates) depuis le Nord de la mer Noire et le Caucase et, en passant par le
territoire roumain, jusque loin dans la vaste plaine hongroise. Dans la longue serie de stations
archeologiques que l'on rencontre sur cette route, il faut dorenavant mentionner aussi le com
plexe de Largu.
EXPLICA TlON DES FIGURES
Fig. 1.
Fig. 2 . (echelle : 1/ 10).
Fig. 3 . Fig. 4 . -

-

Plan des fouilles de Largu. Dune de sabie n° 1 .
Plan des deux squelettes de guerriers de la necropole d e Largu, II I - IVe sii>cles de notre ere

Pla n des tombes sarmates de Largu (dune n° 1 ).
Objets de parure et de toilette des tombes sarmates de Largu ( 1 - 2 , 9 - 10
M . 1 ; 3 M. 2 ;
5
M . 5 ; 4,6, 1 1
M . 7 ; 7-8
M. 8).
Fig. 5. - Vase de terre cuite des tombes et de la hutte a demi souterraine de Largu, III- IV< siecles de
notre ere ( 1
M. 6 ; 3 - 4
M. 7 ; 2 - hutte).
Fig. 6.
Sabres et autres objets decouverts dans la necropole sarmate de Largu (1
M. 4 ; 2 - 6 M. 6 ;
7
M . 8).
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RAPORT ASUPRA SONDAJULUI DIN AŞEZAREA
PREFEUDALĂ DE LA SPINOASA
(r. Tg. Frumos, reg. laşi)

N
I

U LTI MII ani, lucrări mari de săpături de interes obştesc au distrus aproape
două treimi dintr'o întinsă staţiune arheologică aflată în faţa satului Spi,
noasa, pe partea dreaptă a şesului larg al Bahluiului, la poalele dealurilor
Catargul şi Sîrca. Materialele arheologice scoase cu această ocazie au fost în
parte adunate şi semnalate la timp de Muzeul de antichităţi din laşi 1. Ele
provin dintr'o aşezare neolitică Cucuteni A şi B, situată chiar în marginea albiei
majore, între dealul Catargul şi linia ferată laşi,Hîrlău, apoi dintr'o aşezare din
prima epocă a fierului (Hallstatt de tip Noua), situată între poala dealului
Sîrca şi linia ferată, şi în fine dintr'o aşezare prefeudală, situată pe un rest
de terasă cuprinsă în unghiul dintre cele două dealuri. În spaţiul aşezării
hallstattiene şi al celei prefeudale au apărut şi urmele unei aşezări din perioada
timpurie a epocii migraţiilor (sec. III-IV).
Dată fiind importanţa descoperirii resturilor prefeudale, şantierul de săpături
feudale de la Suceava a delegat în toamna anului 1 953 un membru pentru a cerceta
lucrările de la Spinoasa si astfel s,a intervenit chiar cu un mic sondaj pentru
precizarea condiţiilor str�tigrafice 2• În toamna anului 1956 a fost programat
un sondaj mai mare în cadrul cercetărilor arheologice pentru studiul originii
poporului romîn.
Terasa, pe care se află ceea ce a mai rămas intact din aşezarea prefeudală,
formează un mic platou triunghiular, uşor înclinat şi proeminent deasupra albiei
majore. Acest platou prezintă un fenomen tipic de glacis, fiind constituit de un
con de dejecţie care uneşte poalele celor două dealuri. Iluvionarea periodică a
terenului se datoreşte apelor scurse de pe podisul de deasupra printr,un făgaş
săpat în unghiul de unire al celor două dealuri. Î n această porţiune, coasta celor
două dealuri este acoperită de o pădurice (rediu).
Spre poalele dealului Catargul s'au trasat trei şanţuri orientate NV-SE
(fig. 1 , planul general), pentru a se stabili stratigrafia aşezării şi caracterul comple,
xelor de locuire. Astfel, şanţul 1 a secţionat două gropi care se întretaie (fig. 2/ 1)
şi trei locuinţe, iar şanţul I I a tăiat o a patra locuinţă. Au fost dezvelite în întregime
nu mai locuintele 2 si 3.
Nivelul de locu ire (fig. 2, profilele) este la limita superioară a unui sol de
argilă gălbuie cu depuneri de calcar, fiind oarecum cufundat în acest sol. Nemij,
locit deasupra resturilor nivelului de locuire s'a depus un sol brun,negricios de
argilă cu humus şi cu precipitaţii de calcar. Spre marginea terasei, acest sol are
uneori o nuanţă verzuie şi în genere o mare duritate, ceea ce arată originea lui
aluvionară. Acest sol se continuă cu un sol dens de humus negru, remaniat de

SCIV, V, 1 - 2 , 1 95 4 , p. 235, 238 ; VI,

1 95 5 , p. 289.

1

1 -- 2,

2

SCIV, V, 1 - 2, 1 954, p. 3 1 4 - 3 1 5 ,
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fierul plugului. Depunerea arheologică propriu,zisă o constituie nivelul locuinţelor.
Cu toate acestea, resturi materiale, fragmente ceramice şi obiecte, aparţinînd
aşezării prefeudale sau epocilor mai vechi, apar sporadic şi amestecate în toată
grosimea stratului brun şi chiar în stratul negru, datorită procesului de formare
a solului prin iluvionări periodice.
Complexele corespunzătoare locuinţelor au aspectul unor suprafeţe acoperite
cu fragmente infime de chirpici (lipitură de perete) înroşite de foc, ceramică foarte
L egenda

!") Suprafaf.i acop�rit.f cu chii:pici
,' ") Resturile vetrei

2 / Cutit de fi"er
3 a Mirgică de sticlă

1"'

Fragment de risntfă

O

1

2m

flllll Humus negru dens
"(////, Sol brun -negru cu inf'ilfrllfii de calcilr
1 1 1 1 1 Solargitos galben cu infiltraţii de calcar
•• Urme de chirpici(locuinţi)
A l'onlurut gropi/ar

b

1

· 4'

-d

�anţ i

Fig. 2.

- 1, 50

'

2

-

l,

Gropile şanţulul l, p!an şi profil ; 2, locuinţa, plan şi secţiune.

fragmentată, resturi de oase de animale şi cîteva obiecte. Conturul lor neregulat
indică totuşi forma dreptunghiulară a locuinţelor. Deşi stratul de chirpici, provenit
din pereţii distruşi, apare uşor cufundat la limita superioară a solului gălbui, nu
se observă nici o săpate în acest sol sau în solul brun de deasupra pentru adîncirea
fundului locuinţei în forma obişnuită a semibordeielor din perioada timpurie a
migraţiilor şi din perioada prefeudală. Locuinţele cercetate pînă acum sînt construcţii
la suprafaţa solului.
www.cimec.ro
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sondajului din 1956 de la Splnoau (Erbicenl).
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Acelaşi lucru îl arată şi vatra joasă din locuinţa 3 (fig. 3), construită direct
pe fundul locuinţei, la suprafaţa solului de atunci. Ea este formată dintr'o lipitură
subţire de lut, aplicată pe lespezi mici de gresie de deal sau direct pe sol. Lipitura
este arsă cărămiziu, iar pătura superioară s'a transformat într'o crustă calcinată.
În interiorul locuinţelor s'au găsit cîteva unelte din materiale diferite.
Deasupra porţiunii intacte a vetrei din locuinţa 3 se află un fragment de piatră
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Fig. 3. - Vatra locuinţei 3, plan şi secţiune.
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de gresie plată, cu faţa inferioară roasă uniform şi cu marginea subţiată prin cioplire
pe faţa superioară, provenind de la o rîşniţă circulară, compusă probabil din
două piese suprapuse. Un împungător de os gol în interior (fig. 4/7) şi. o fusaiolă
bitronconică de lut (fig. 4/9) provin din locuinţa 2. Patru cuţitaşe de fier aparţin
locuinţelor 2 şi 3 (fig. 4/3-4 ), iar un exemplar a fost găsit pe traseul şanţului 1
(fig. 4/5). Un topor de fier cu gaura verticală a fost descoperit izolat pe şanţul
III (fig. 4/6).
Au fost descoperite numai două obiecte de podoabă. In locuinţa 3, o mărgică
de sticlă cilindrică. Corpul, din sticlă irizată, este decorat cu trei ochi din pastă
opacă de culoare brună cu cîte trei puncte de culoare galbenă (fig. 4/2). Î n spaţiul
locuinţei 1 , dar la nivelul de - 0,30 m, un cercel de bronz cu corpul format dintr'o
www.cimec.ro
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4

foaie subţire în formă de << scut >> (:fig. 4/1 ). Nu este sigur că el aparţine nivelului
locuintelor.
Ceramica corespunzătoare nivelului locuinţelor prezintă două categorii net
distincte. Prima categorie cuprinde ceramică lucrată cu mîna (:fig. 5). Suprafaţa
vaselor prezintă neregularităţi. Pasta este frămîntată grosolan din lut amestecat
cu material pisat (ci6buri şi
pietricele), avînd în genere
un aspect poros şi fiind aco-
perită pe ambele feţe cu fă ..
ţuială mai fină, pe care se
recunosc striurile fine, trase
2
în direcţii diferite, ale in.
strumentului de netezire (de
•! \
trestie sau lemn). Arderea
este inegală, uneori past-a
este în întregime cărămizie,
alteori miezul ei rămîne ce-
nuşiu sau negricios.
Formele sînt masive,
cu pereţi groşi şi uneori fun ..
durile ating grosimi mari în
raport cu pereţii (fig. 7 /7). Se
deosebesc trei forme de vase.
Cele mai numeroase sînt bor-
canele înalte şi înguste, cu
gura mai largă decît fundul.
Fundul, simplu, este plat sau
3
uşor concav. Buza este tot-
deauna răsfrîntă si extremi-
tatea ei turtită este decorată
cu alveole (fig. 7/1 ) sau cres-
tături oblice (fig. 5/1 ). Cu
totul caracteristice sînt tipsiile
cu fundul gros şi marginea
scundă, subţiată (:fig. 7/5),
sau plată (:fig. 7 /6), fără decor
sau cu alveole. Importante
pentru aşezarea de la Spinoasa
sînt străchinile tronconice cu
buza dreaptă şi plată (fig. 5/6),
8
fără decor sau cu alveole ca la
borcane. Unul dintre frag-
Fig. 4. - Unelte şi podoabe prefeudale de la Spinoasa ( l - 7 , 9)
şi Dorobanţul (8).
mente prezintă la baza pe-
retelui, deasupra fundului,
jumătatea unei găuri cu diametru! de 1 ,5 cm. O strachină semisferică a fost desco-
perită în sondajul din 1953 1 .
Un singur vas lucrat c u mîna are ş i suprafaţa acoperită c u un decor adîncit,
compus din grupe de linii orizontale şi verticale dispuse în registre (:fig. 5/2).
1

SClV, V , 1 - 2 , 1 954, fig. 48

mij loc.
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La baza peretului, imediat deasupra fundului, se văd două grupe de linii
oblice crestate.
A doua categorie cuprinde ceramica l ucrată cu roata înceată (fig. 6/2-4).
Pasta e de aceeaşi structură ca
mai înainte, dar mai puţin gro ..
solană şi chiar devine epurată
si densă. Arderea rămîne · ine ..
gală. Uneori pasta este în între ..
gime negricioasă. În genere,
miezul are o culoare cenuşie
închis, iar făţuiala, pe ambele
feţe, devine cărămizie, cu o nu ..
anţă gălbuie sau spre roz.
Singura formă documen ..
tată pînă acum este borcanul,
de un tip mai scund, dar tot
cu fundul mai îngust decît gura .
Buza răsfrîntă are extremitatea
teşită puţiEJ. oblic şi fără alveole
(fig. 7/2). Intr .. un singur caz faţa
superioară a buzei este decorată
cu linii uşor vălurite.
Decorul acoperă totdea ..
una partea superioară a supra ..
feţei vasului. El este dispus în
registre delimitate printr .. un şanţ
(fig. 6/4), sau prin grupe de
şanţuri orizontale (fig. 6/2-3)
şi decorate cu un şanţ în val
lat (fig. 6/2,4), sau cu grupe de Fig. 5 . - Cera mică lucrată cu mîna de la Spino asa ( 1 - 2 , 5 - 6)
şi Dorobanţul (3 -'- 4 ).
şanţuri (fig. 6/4) de obicei în ..
guste (fig. 6/3).
O a treia categorie cu ..
prinde aceeaşi ceramiccJ. lucrată
cu roata, de o factură mai fină
(fig. 6/1 ,5). Pasta densă este arsă
cenusiu, iar fetele cărămiziu cu
2
3
acele� şi nuanţ� gălbui sau spre
roz. Singura formă este tot bar..
canul, a cărui buză răsfrîntă are
un profil deosebit, cu extremi ..
tatea subţiată (fig. 7/4) sau
rotunjită (fig. 7/3 ) . Decorul este
acelaşi, dar executat cu deo ..
sebire în grupe de linii fine
(fig. 6/5).
Sub toate ·aspectele, aceas ..
5
tă ceramică se leagă de eate ..
goria precedentă, dar este lu ..
erată cu o tehnică superioară,
Fig. 6. - Ceramică lucrat� cu roata de la Spinoasa.
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probabil cu o roată perfecţionată. Ea aparţine desigur unui nivel de locuire
suprapus, care n'a putut fi încă determinat.
*

Definirea aspectului cultural al nivelului prefeudal de la Spinoasa este înles,
nită de descoperirile similare de pe teritoriul Moldovei. Cea mai veche descope,
rire este aceea de la Fundul Herţei (Dorohoi), unde ceramică şi cuţitaşe de fier
ca acelea de la Spinoasa apar într'o aşezare fortificată, << La Cetate )), cu o durată
mai îndelungată (sec. IX-XII) 1• Cea mai importantă descoperire o constituie
însă săpăturile de la Hlincea (laşi), unde împungătoarele de os şi ceramica de la
Spinoasa apar în bordeie cu cuptoare de piatră în formă de potcoavă, săpate pe
coasta dealului Cetăţuie i, dea ..
supra şesului Nicolinei 2• O
ceramică asemănătoare, da ..
tată în sec. VI-VIII, a fost
găsită în sondajul de la
Suceava - La Şipot 3• Din
cercetările de suprafaţă ale
Muzeului din laşi, cel mai im..
portant lot, cuprinzînd greu ..
tăţi corice de lut neperforate
(fg. 4/8) şi ceramică lucrată
1
cu mîna identică cu aceea de
�
la Spinoasa (fig. 5/3 - 4),
�
1
1
provine de la Dorobanţul
1
(laşi), dintr'o aşezare deschisă
pe poala de deal ca la Hlincea '.
Aspectul cultural de la
Fig. 7.
Formele şi pro1ilele ceramlcei de la Spinoasa.
Hlincea a fost identificat cu
complexul culturii slave de tip Romen,Borşevo 6 şi anume cu aspectul ei din spaţiul
vestic al bazinului Niprului 6, în specie cu formele materiale din siliştile de tip
Luka în apropiere de Raiki 7 • Ceramica corespunzătoare de la Fundul Herţei
a fost de asemenea considerată identică cu aceea de la Hlincea şi atribuită culturii
slavilor răsăriteni din bazinul Niprului 8• Cele mai noi cercetări sovietice tind însă
să unifice aspectul culturii Romen,Borşevo în întreg bazim il Niprului şi înglobează
în aceaEtă unitate culturală şi descoperirile din :Moldova 9•
In adevăr, formele materiale de la Hlincea considerate în complexul lor
arheologic-bordeie, cuptoare în potcoavă, ceramică şi împungătoare de os - se
încadrează în orizontul cultural al vastei regiuni de silvo,stepă de pe ambele părţi
ale Niprului. Alte elemente ale grupului de descoperiri din Moldova îşi au de
asemenea corespondentul în aşezările Romen,Borşevo : cuţitaşele de fier de la
Fundul Herţei şi Spinoasa, fusaiola bitronconică de la Spinoasa 10, ca şi conul de
_ _

J

..

..

-

1 Dacia, IX - X,
1 94 1 - . 1 944, p. 1 1 9 - 1 2 1 .
fig. 3 - 5 .
2 SCIV, V, 1 - 2 , 1 954, p. 236 şi urm . , fig. 2 - 3 ;
VI, 3 - 4 , 1 95 5 , p. 690 şi urm., fig. 2 - 4.
3 SCIV, V, 1 - 2 , 1 95 4 , p. 300, fig. 3 3 .
' Muzeul d e antichităţi din laşi, cercetările prof.

N. Zaharia.

SA, XVI, 1 95 2 , p. 7 şi urm.
6 Anal. şt. ale Univ. « Al. I. Cu:ta» din Iaşi (serie

6

nouă), seq. III (Şt. soc.), II, 1 - 2 , 1 956, P• 1 şi
urm.
7 M. Chişvasi, PaHHJIJI cpe):{HeBeJ<oBaJI J<epaMHJ<a Ha
TeppHTOpHii PHP B VI - XI I BB., Moscova 1 956, p. l l .
8 Ibidem, p. 5 , 2 5 .
0 BeCTHHJ<
fleHHHrpaACJ<oro yHHBepcHTeTa, nr. 20,
1 956, p. 45 şi urm.
10
SA, XVI, p. 32, fig. 1 9/a, dreapta.
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lut de la Dorobanţul 1• Dacă sistemul de fortificaţie al << Cetăţuiei >> de la Fundul
Herţei este contemporan cu cea mai veche ceramică de acolo, de tip Hlincea
Spinoasa, atunci am avea şi pentru Moldova acea dualitate de << silişti >> (aşezări
deschise) şi << horodişti >> (aşezări fortificate) caracteristice culturii Romen,Borşevo.
Săparea aşezării fortificate de la Echimăuţi pe Nistru 2 pune imperios problema
existenţei << horodiştilor >> pe teritoriul Moldovei.
Cu toate acestea, ceramica descoperită în Moldova nu prezintă niciodată
decorul imprimat, care apare frecvent pe ceramica din regiunea Niprului 3, ceea ce
dă culturii de pe teritoriul Moldovei un aspect diferenţiat. Chiar în cadrul desco,
peririlor din Moldova complexul de la Spinoasa prezintă caractere distinctive,
ca tip de aşezare, ca tip de locuinţă şi ca inventar de unelte şi podoabe. Tipul de
bordei menţionat în sondajul din 1 953 n'a fost constatat în sondajul nostru. Locu
inţele şi vatra de la Spinoasa sînt de tipul tradiţional al epocii migraţiilor în MoldoYa
(sec. III-IV), de pildă la Truseşti..Pe Cuha '· Toporul de fier cu gaură verticală
în ceafă prezintă o tradiţie locală, continuată pînă la începutul epocii feudale 6 •
Acest topor descoperit izolat ar putea aparţine şi urmelor de locuire din ţ eri,
oada timpurie a migraţiilor. De asemenea, ceramica de la Spinoasa şi mai ales de
la Dorobanţul prezintă un aspect mai arhaic faţă de aceea de la Hlincea. Cerce,
tătorii sovietici înclină să acorde o dată mai timpurie descoperirilor de pe Nistru
şi din spaţiul Moldovei, în raport cu regiunea Niprului. Alte forme au analogii
în vest. Mărgica de sticlă este cunoscută de pildă în cultura slavă timpurie din
Moravia, unde apare ca element de import bizantin, mediteranean sau pontic 8,
alături de o ceramică asemănătoare lucrată cu mîna si cu roata ca în Moldova si
pe Nipru. Pentru cercelul de bronz nu am putut gă�i încă nici o analogie. Foaia
lui în formă de << scut » ar putea fi apropiată de plăcile de metal preţios în formă
de << liră >> sau << scut >> din mormintele avare din Panonia 7• Aspectul acestei
culturi în Moldova pune evident problema raporturilor culturale şi etnice în
marele spaţiu dintre Carpaţi şi Nipru.
La Spinoasa, ca şi în celelalte aşezări din Moldova, nu s'a găsit nici un ele
ment propriu pentru datare. Cultura Romen,Borşevo din regiunea Niprului
este datată pe baza monedelor arabe şi bizantine în sec. VIII-X 8• Prin cornpa,
raţie, cercetătorii romîni au datat descoperirile din Moldova tot în sec. VIII
X 9 sau în sec. VIII-IX 10• Suprapunerea unui alt nivel cultural, datat printr,un
dirhem din sec. X, peste nivelul Romen,Borşevo în horodiştea de la Echimăuţi 1 1 ,
fixează limita superioară a acestei culturi în sec. IX inclusiv. Limita cronologică
inferioară rămîne neprecizată şi legată de soluţionarea problemei genezei
acestei culturi.
Deoarece interpretarea descoperirilor din Moldova s ..a făcut în modul
acesta direct şi simplu, ea trebuie · să constituie ipoteza de lucru pentru cerce ..
tările viitoare.
ANTON

1 SA, XVI, fig. 1 9/b.
2 KS, 1, 1 95 3 , p. 104 şi urm.
3 SA, XVI, p. 28, fig. 1 6 .
4 S C IV, VI, 1 - 2 , 1 95 5 , p . 1 73 .
6 Materiale, I I , 1 956, p. 2 2 , fig. 1 7/14.
8 J. Poulik, Staroslovanskd Morava
(Monum. ar
chaeol., 1), Pra ga , 1 948, p. 202, pl. XXXIX/3 9.
7 G. Uszl6, Etudes archeol. sur 1' hist. de la

NIŢU

şi

DAN

soc. des A vars (Arch. Hung,
1 95 5 , p. 3 2 , pl. IX/ 1 2 ; p.

TEODORU

XXXIV) , Budapesta,
224, pl. XLV I I -

XLVIII/7 - 7, a.
8 SA, IX, 1 947, p. 1 2 1 şi urm.

9 Anal. şt. ale Univ. « Al. L Cuza» din Iaşi, secţ.
lil (Şt. soc.), I l , 1 - 2, 1 956, p. 9.
10
M. Kişvasi, op. cit., p. 5 .
11

KS, 1, 1 953, p. 1 10.
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OTl-IET O PA3BEJlOqHo11. PACKOIIKE ,UOci>EOJlAJlbHOrO IIOCEJIEHH51
B CIIHHOACE
KPATKOE CO.UEP)KAHI1E

B paMKax nporpaMMbi KOJIJieKTHBa AKa,L(eMHH PHP no H3yt.IeHHIO npoucxo>K.L(eHHJI PYMbiH
cKoro Hapo,L(a, oceHbiO 1956 r . .HCCI<HH My3eH .L(peBHOCTeH IIpOH3BeJI pa3Be,L(Ot.IHbie paCKOIII<H
llo4>eo.L(aJILHoro noceneHHJI B CnuHoace (ceno Ep6ut.IeHH, paiioHa Tbipry-ci>pyMoc) .
IloceneHHe HaXOAHTCH Ha npaBOM 6epery pei<H Eaxnyii, y rnasHoro pycna , Ha He6onLrnoii.
cnerKa noKaToii IIJIOI..Qa.L(Ke, o6pa3oBaHHoii Me>KAY ropaMH KaTapryn H CbipKa KoHycoM BbiHoca.
06Hapy>KeHbl t.IeTbipe Ha3eMHblX >KHJIHIJ..Ia (pHC. 1 ) . B O,L(HOM H3 HHX HMeeTCJI IIpHMH
THBHbiH Ot.Iar, C,L(eJiaHHbiH TaK>Ke Ha IIOBepXHOCTH (pHC. 2 H 3) .
HHBeHTapL opy.L(HH COCTOHT H3 KOCTHHOH IIpOI<OJII<H (pHC . 4/7), HeCKOJibi<HX >KeJie3HblX
HO>KeH (pHC . 4/3-5), >KeJie3HOro TOIIOpa (pHC. 4/6) H rJIHHJIHOrO 6HTpOHI<OHHt.IeCKOrO IlpHCJIHUa
(puc. 4/9) .
H3 yKparneHHH 6bma Haii.neHa o.nHa creKJIHHHaH rna3t.IaTaH 6ycuHa 6yporo UBeTa, c >KeJITbiMH
TOt.IKaMH, H 6pOH30BaH cepLra B BH,L(e I..QHTa (pHC. 4/ 1 ) .
HMeeTcH KepaMHKa nenHaH (puc. 5) H KPY>KHJILHaJI (puc. 6) . IlepsaJI rpynna HMeeT 6onee
pa3H006pa3Hble 4>opMbl, rOplllKH C BeHt.IHKOM, pa3yKparneHHblM HMKaMH H Hacet.IKOH (pHC. 5/ 1 , 5) ,
CI<OBOpO.L(bl C TOJICTblM ,L(HOM H HH3KHM KpaeM (puc. 7, 5-6) H MHCI<H cpopMbl ycet.IeHHOro I<OHyca
(pHC . 5/6) . B o BTOpOH rpynne HMeiOTCH roplllKH, yKparneHHbie ropH30HTaJILHblMH H BOJIH006pa3HblMH, lllHpOKHMH HJIH Y3KHMH >KeJI06KaMH, HaBe,L(eHHbiMH IlO IIOBepXHOCTH COCy.L(a (pHC. 6/2-4) .
TpeTLH rpynna BKJIIOt.IaJia Bbipa6oTaHHyro Ha Kpyry KepaMHKY 6onee ycoseprneHCTBOBaHHoii
Bblpa60TKH, C IIOBepXHOCTbiO, pa3yKparneHHOH rpynnaMH y3eHbKHX KaHaBOK, ropH30HTaJibHblX H
BOJIH006pa3HblX (pHC . 6/ 1-5) . 0Ha IIpHHa,L(Jie>KHT BbiCllleMy ropH30HTy, I<OTOpblH ei..Qe He ,L(aTHpOBaH ..
CnuHoaccKHH apxeoJioru�:.�ecKHH KOMIIJieKc BXOAHT B PHA paHee OTKpbiTbiX B MoJIAOBe XJIHHt.Iy, Cyt.IaBy H ,Uopo6aHuy (puc. 4/8 ; 5/3-4) . rpynna, OTKpbiTaH Ha MOJI,L(OBCI<OH TeppHTOpHH .
HOCHT xapaKTep cJiaBHHCKoii KYJibTYPbi Tuna PoMeH-Eoprneso ,llHenpoBcKoro 6acceiiHa, .L{aTHpo
BaHHoii VIII-IX BB.
OE'h.SICHEHI1E Pl1CYHKOH
P11c.
P11c.
Puc.
P11c.
Puc.
P11c.
Puc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

riiiaH rnyp!lJoBKI1 1 956 r. B Cmmoace (Ep611lJeHu) .
1 , HMbi BO psy 1, ruraH n npo!lJI1IIh ; 2, llii1IIHII.Ie ; nJiaH u pa3pe3 ..
OtJar B iKHIII1llle 3, mraH 11 pa3pe3.
.Uo!lJeo,[laJibHbie opy,LIHH H yKpameHI1H 113 CnuHoacbJ ( 1 -7 9) 11 .Uopo6aHJIYJJa (8) ..
JlenHaH KepaMHKa 113 CnuHoacbJ ( 1 - 2, 5-6) n .Uopo6aHIIYIIa (3-4) .
KpylliHJI&HaH r<epaMHKa H3 CnuHoachJ .
c:t>opMbi 11 npo!lJHIIH cnunoaccKoii KepaMHKH.

RAPPORT SUR LE SONDAGE PRATIQU E DANS LE COMPLEXE
PREFEODAL DE SPINOASA
RE SUM E

Le Musee d'Antiquites de Jassy a execute, pendant l'automne de l'annee 1 956, un sondage
dans l'etablissement prefeodal de ·Spinoasa (commune d'Erbiceni, district de Tîrgul Frumos)
qui figurait au programme du groupe de travail de 1' Academie de la R.P.R. qui etudie !'origine
du peuple roumain.
L'etablissement se trouve au bord du lit majeur de la riviere de Bahlui, sur un plateau
legerement incline, forme par un cone de dejection place dans l'angle forme par les collines
de Catargul et celles de Sîrca.
On y a decouvert quatre habitations edifiees au ras du sol (fig. 1 ). L'une d'elles possedait
un âtre primitif, construit egalement a la surface du sol (fig. 2-3).
L'inventaire des outils comprend une alene en os (fig. 4/7), quelques petits couteaux
en fer (fig. 4/3-5), une hache du meme metal (fig. 4/6) et une fusai:ole bi-tronconique en
terre cuite (fig. 4/9).
En fait de parures, on a decouvert une petite perle en verre irise, recouverte de cercles
de pâte brune et de points jaunes (fig. 4/2) et une boude d'oreille en bron;:;e ayant la forme
d 'un bouclier (fig. 4/1).
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La ceramique y est de deux categories, l'une travaillee a la main (fig. 5) et l'autre au
taur lent (fig. 6). La premiere categorie renferme des formes plus variees, des pots au bord
decore d'alveoles ou d'entailles (fig. 5/1, 5), des plats a fond epais et a bord bas (fig. 7 /5-6)
et des terrines tronconiques (fig. 5/6). La deuxieme categorie consiste en pots decores de
rainures horizontales ondulees, larges ou etroites, disposees en registre sur la surface du vase
(fig. 6/2-4). Une troisieme categorie comprend de la ceramique travaillee au taur, d'une
execution plus soignee et dant la surface est decoree a l'aide de groupes de rainures etroites,
horizontales, a ondulations (fig. 6/1-5). Cette derniere categorie appartient a un niveau d'habita
tion superieur, qui n'a pas encore ete determine.
Le complexe archeologique de Spinoasa se rattache aux decouvertes faites anterieurement
en . Moldavie : a Hlincea, Suceava ou Dorobanţu (fig. 4/8 ; 5/3-4 ). Le groupe des decouvertes
du territoire de la Moldavie presente un aspect specifique propre a la civilisation slave du
type Romen-Borşevo du bassin du Dnieper, qui date des VIIle et IX" siecles.
EXPLICATION DES F IGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. - Plan du sondage effectue en 1 956 a Spinoasa (Erbiceni).
1 . , Trous observes dans le fosse I, plan et profil ; 2 . habitation, plan et section.
Âtre de l'habitation 3, plan et section.
4.
Outils et parures prefeodales de Spinoasa ( 1 7 9) et Dorobanţul (8).
5.
Ceramique fabriquee a la main trouvee a Spinoasa ( 1 - 2 , 5 - 6) et a Dorobanţu (3 - 4 ) .
6 . - Ceramique de Spinoasa, fabriquee au tour.
7.
Formes et profils de la ceramique de Spinoasa.

2.
3.

-

-

-

-

-

-
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SĂPĂTURILE DE LA BUCOV .
(r. şi reg. Ploieşti)

Nîn bună departe,vestdea satului
Bucov se află o aşezare feudală timpurie, acoperită,
gospodăriile actuale În anul 1 956, în cadrul problemei

I studierii originii şi formării poporului romîn,
PARTEA

1.

s'au programat săpături cu
caracter preliminar pentru cunoaşterea mai amănunţită a complexului de aici.
În cursul săpăturilor au fost descoperite două bordeie (dimensiuni : 4,20 X
4,30 m ; 3 ,20 X 3,30 m), adînci de 1-1 , 10 m de la nivelul vechi şi 1 ,80 m de la
nivelul actual al solului, precum şi o construcţie de suprafaţă, care se afla la O, 70 m
sub nivelul actual. Cele două bordeie sînt săpate în lut galben, pereţii lor
neavînd nici un fel de căptuşeală din lemn sau piatră. Acea parte a pereţilor care
fusese ridicată deasupra pămîntului era făcută din nuiele împletite şi lipite cu lut.
De,a lungul marginilor gropii bordeiului şi în interiorul lui s'au găsit bucăţi de
lipitură avînd imprimate pe ele urme de nuiele. În fiecare dintre cele două bordeie
se afla într,un colţ cîte o vatră deschisă, făcută din lut. Una dintre vetre are formă
aproape rotundă, iar cealaltă este ovală. Ambele sînt puţin adîncite la mijloc.
Construcţia de suprafaţă avea pereţii din pari şi împletitură de nuiele lipite
cu lut. Au fost găsite foarte multe fragmente de astfel de lipitură, avînd imprimate
pe ele urme de pari şi de nuiele. Această construcţie era patrulateră, de aproxi,
mativ 4 X 4,50 m.
Toate complexele au fost mistuite de un incendiu puternic. Locuinţele nu
au putut fi evacuate şi din această cauză inventarul lor era destul de bogat. În
bordeiul nr. 1 au fost găsite şapte fusaiole de lut de mărimi şi forme diferite,
trei suie de os, un cuţit de fier, un fragment mic dintr,un inel de tîmplă lucrat
în filigran, două mărgele de sticlă şi o mare cantitate de fragmente ceramice. Din
bordeiul nr. 2 s'a scos o cantitate destul de mare de zgură de fier, un arşic şi eera,
mică. Cu ocazia nivelării (făcută de Nia Tudor, în curtea căruia se afla bordeiul),
o bună parte din inventar a fost îndepărtat împreună cu pămîntul cărat. În
construcţia de suprafaţă (dependinţa IlJ'. 1 ) au fost descoperite numai cîteva frag,
mente de vase. O bună parte dintre obiectele de metal şi sticlă s'au distrus în
timpul incendiului aşezării.
Peste tot s'au găsit oase de animale, mai ales de ovine şi cornute mari, ceea
ce arată că una dintre ocupaţiile principale ale locuitorilor de la Bucov era creşterea
vitelor. Nu avem pînă în prezent nici o dovadă că se ocupau şi cu agricultura,
deoarece nu s'au găsit nici unelte agricole şi nici gropi de bucate.
Locuinţele de la Bucov - bordeie cu vetre deschise, aşezate într,un colţ
sînt caracteristice mai ales pentru populaţiile sudice, care în general au nevoie
La săpăturile de la Bucov, care s-au efectuat
între 14 iunie şi 24 iulie 1 956, au participat : Maria
Comşa şi Eugen Comşa.
•

1 Această aşezare a fost descoperită în anul 1 94 1
d e către prof. 1 . Nestor ş i D . V . Rosetti.
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de mai puţină căldură. Ele se deosebesc de locuinţele caracteristice slavilor, care
trăind mai la nord, într�un climat mai rece, ajung să cunoască cuptorul încă din
cele mai vechi timpuri. Pătrunzînd pe teritoriul ţării noastre şi în Peninsula Balca�
nică, slavii, deşi ajung într�un climat mai cald, îşi păstrează mai departe vechile
tradiţii în ceea ce priveşte tipul de locuinţă, cu toate elementele sale componente.
Ele se deosebesc de asemenea şi de locuinţele purtătorilor culturii Saltovo�Maiaţk
(avem în vedere în primul rînd . pe protobulgari), care au avut fie cuptoare la fel
cu cele ale slavilor, fie un fel de cotloane circulare adîncite în pămînt 1 •
După părerea noastră, tipul d e locuinţă întîlnit l a Bucov îşi are originea
în epoca Latene traco�dacică 2, fiind păstrat, prin intermediul. populaţiei romani�
zate, pînă în epoca feudală timpurie şi pe care îl
recunoaştem astăzi în colibele sezoniere ale păsto�
,- - - - - - --,-,
/1
\
rilor din Carpaţii Sudici 3 şi Răsăriteni 4 •
Î n ceea ce priveşte ceramica, ea poate fi
�..
,--- J
{\ ',l --.., \ împărţită
în două categorii. Prima categorie este
:
\
reprezentată
prin fragmente de ulcioare amfo�
,' , '
\
1
roidale
cu
două
torţi, parţial smălţuite 5 (fig. 1 ),
\
�' \\
Ţ şi fragmente de străchini de culoare verde, smălţuite
atît pe partea interioară cît şi pe partea exterioară.
Această ceramică provine din anumite centre mai
mari, fie din Bizant,' fie din Peninsula Balcanică,
sau eventual chiar din Dobrogea, şi a pătruns în
regiunea Bucovului pe cale comercială.
A doua categorie de vase a fost lucrată de
� olarii locali. Între vasele locale, cel mai frecvent
c:::;
se întîlnesc fragmentele de oale lucrate pe o roată
·cu învîrtiri repezi, dintr�o pastă amestecată cu nisip.
În interiorul vaselor se văd urme puternice lăsate
de modelarea pe roată, iar fundurile vaselor poartă
urme de tăiere cu sfoara. Toate vasele sînt arse la
roşu. Fragmentele provin din oale cu sau fără toartă
(în bordeiul nr. 1 , din aproximativ 16 vase, nouă
au avut toartă). Torţile descoperite sînt de tip
romano�bizantin ; toate încep de la nivelul buzei şi
Fig. 1.
Urcior cu două torţi, din
coboară pînă mai jos d e mijlocul vasului. Corpul
hordeiul nr. 1 .
vasului este aproape oval, avînd umerii teşiţi, cu
diametru! maxim situat la mijloc, sau numai puţin mai sus de mijloc. Unele
oale au corpul bombat aproape bitronconic. Predomină buzele triunghiulare
în secţiune, simple sau avînd o. nervură la exterior. Marginea buzei este uneori
retezată drept, dar mai ales are o şănţuire deasupra. Destul de des se întîlnesc
" "

'

'
'

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

"'

--

1 Irrformaţii cu pnvtre la locuinţele caractensttcc
culturii Saltovo-Maiaţk din U .R.S.S. am primit de
la Svetlana A. Pletnova.
2 Locuinţe dacice, adîncire pe jumătate în pămînt,
avînd formă dreptunghiulară sau pătrată, au fost
descoperite de Eugen Comşa la Bogata (r. Călăraşi),
pe malul lacului Gălăţui, precum şi în alte puncte de
pe valea Dunării, în preajma lacului Greaca.
3 Gh. Marinescu, Cîteva observări asupra stînelor şi
.:olibelor din Parîng, în BSGR., LI, 1 932,_p. 3 2 1 - 322.
4 Colibe asemănătoare au fost descoperite şi
în
reJiliunea Bicazului. Informaţii de la 1. Vlăduţiu.

6 Urcioare asemănătoare cu cele de la Bucov au
mai fost găsite în R. P. Bulgaria, la Pliska, Madara,
Preslav şi Kalugerica (Kr. Miatev, La ceramique slat•e
en Bulgarie et son importa nce pour l'archeologie slave
des Balkans, Sofia, 1 948, p. 46 şi 78), iar pe teritoriul
ţării noastre în Dobrogea la Capidava (Gr. Florescu,
Capidava în epoca migraţiilor, în RIR, XVI, p. 333),
pe valea Dunării la Celei (0. Tudor, Vase « pro·
tobulgare)) în Oltenia, SCIV, 1, 2, 1 950, p. 1 3 9 - 1 5 1 )
şi în Transilvania la Blandiana (Informaţie de la
K. Horedt).
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şi profile cu şănţuire interioară, buza fiind ridicată în sus (ca un fel de treaptă),
avînd marginea teşită orizontal sau rotunjită şi puţin răsfrîntă în interior
(fig. 2/1 , 3, 5-7).
ln ceea ce ţriveşte tehnica de lucru şi forma, ceramica descrisă mai sus
continuă vasele << de bucătărie >> din epoca romano,bizantină (sec. IV-VI) 1. Profi,
lurile buzelor sînt asemănătoare şi de multe ori identice cu cele din epoca romano,
bizantină (sec. IV-VI). Noi socotim această ceramică de origine autohtonă,

8

Fig. 2.

-

Fragmente ceramice din bordeiul nr. 1 .

făcînd legătura tipologică între cer�mica tomană tîrzie (sec. IV-VI) şi ceramica
romînească din sec. XIV.
Alături de această ceramică de origine autohtonă, în aşezarea de la Bucov
există şi alte fragmente ceramice, lucrate tot din pastă amestecată cu nisip, sau
mai rar din pastă cu cioburi pisate. Vasele de acest fel sînt lucrate pe o roată cu
învîrtiri mai lente. Fundul vaselor este drept, fără urme de tăiere cu sfoara
sau cu stampile de fund. După materialul de care dispunem pînă în prezent, se
pare că ştampilele de fund apar destul de rar. Vasele au o culoare gălbuie,roşiatică.
Fragmentele descoperite fac parte, în general, din oale fără toartă, piriforme,
de tip slav (fig. 2/2, 4, 8). Aceste forme s'au dezvoltat fără îndoială din urnele
1 Materialul de comparaţie romano·bizantin (sec. IV - V I) mi-a fost oferit de praf. Gh. Ştefan din
săpăturile de la Garvăn.
32 - c. 722
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de tip Praga (fig. 3). Prin contaminarea între oalele piriforme de tip slav şi formele
de oale provincial,romane, au rezultat fără îndoială şi unele forme hibride.
Materialul fi i nd în bună parte în stare fragmentară, n'am putut identifica
între vasele arse la roşu, prezenţa unor oale fără toartă de tip Saltovo. Lipsesc
pînă acum şi alte forme caracteristice acestei culturi (oale cu toartă inelară pe
mijloc, oale cu toartă coborînd de la nivelul buzei la umăr, căldările cu buza la
fel cu aceea a oalelor şi cu urechiu�e interioare şi altele), precum lipsesc cu desă,
vîrşire şi căldările de lut, cu buza teşită orizontal.
În ceea ce priveşte ornamentarea, vasele au un decor variat compus din
linii orizontale trasate pe tot corpul, simple sau asociate cu o bandă de linii în
val în jurul gîtului, benzi de linii în val pe tot corpul, linii în val izolate ce se
întretaie formînd ochi etc. Mai rar se întîlneste
decorul format din linii orizontale şi vertica'I e,
sau decorul de linii orizontale asociate cu << frunze
de brad >>, linioare oblice sau motive imprimate
cu pieptenele, dispuse în jurul gîtului.
Un studiu mai amănunţit asupra decorului
nu poate fi. făcut în acest raport preliminar.
Alături de ceramica prezentată mai sus, arsă
oxidant, de culoare roşiatică, şi ornamentată
prin incizie, într,un procent redus (aproximativ
5 % ) se întîlneşte şi ceramica arsă neoxidant, de
culoare cenuşie,neagră şi ornamentată prin lus,
truire. Fragmentele cenuşii, cu puţine excepţii,
sînt lucrate dintr'o pastă mai fină. După frag,
mentele descoperite se poate deduce că ele pro,
vin din oale cu corpul sferoidal, cu gîtul cilin,
dric ş i buza inelară sau răsfrîntă î n exterior.
Fig. 3. - Oală din bordeiut nr. 1 .
Aceste oale îşi găsesc analogii în cimitirele de
la Plisca 1, Goliamata Moghila (în R.P. Bulgaria) şi Blandiana 2 (în Transilvania),
precum şi în alte diferite aşezări din sec. IX-X, din Peninsula Balcanică, Do,
brogea şi valea Dunării. Această ceramică face parte din cultura Saltovo, adusă
din răsărit în Peninsula Balcanică de protobulgari, de unde în sec. IX, o dată cu
întinderea stăpînirii bulgare la nord de Dunăre, se răspîndeşte şi pe teritoriul
Olteniei, Munteniei şi Transilvaniei.
Ca elemente de datare pentru complexul de la Bucov avem fragmentele
de urcioare cu două torţi şi un fragment de amforă, ale cărei mănuşi începeau
la aproximativ 3 cm sub buză. După aceste fragmente, complexul de la Bucov
aparţine sec. IX-X. Limita cronologică inferioară a aşezării ne,o indică prezenţa
ceramicii de tip Saltovo, care, după părerea noastră, s'a răspîndit aici o dată cu
extinderea primult.."i imperiu bulgar în această regiune, în prima jumătate a
sec. IX. Lipsa amforelor cu corpul sferoidal şi cu mănuşile începînd de la nivelul
buzei, caracteristice mai ales pentru mijlocul şi a doua jumătate a sec. X, ne face
să presupunem distrugerea aşezării cel mai tîrziu la mijlocul sec. X. Astfel, sîntem
de părere că aşezarea de la Bucov poate fi. încadrată cronologic începînd din
rr.ijlocul sec. IX şi pînă pe la mijlocul sec. X, cînd a fost distrusă prin incendiu,
probabil în urma unei invazii a pecenegilor.
St. Stancev, J{epaMUKa om ro/IRMama AIOoUJIQ
Pa3I<Oni<H H rrpoy•nrnamlli
l l l, Sofia, 1 948, fig. 2, 4 - 7 , p. 23 1 .
1

ll11ucKa

8

2 K . Horedt, Ceramica slavă din Transilt•ama,
SCIV, Il, 2, 1 95 1 , p. 1 93 , Blandiana, vasele
nr. 1 , 2, 10 şi pl. IX/2, 8, 10.
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Avînd în vedere, pe de o parte, trăsăturile autohtone întîlnite la Bucov
(atît tipul de locuinţe de origine dacică cît şi ceramica, care se remarcă prin trăsă,
turi autohtone de tradiţie romano,provincială), iar, pe de altă parte, faptul că
acest complex se deosebeşte atît de complexele slave, cît şi de cele protobulgare
contemporane, cunoscute atît pe teritoriul ţării noastre cît şi în afara graniţelor,
îl atribuim din punct de vedere etnic unei populaţii străromîneşti.
Trăsăturile slave şi cele de tip Saltovo, care se remarcă în cultura materială
a aşezării de la Bucov, s'au altoit pe fondul local provincial,roman prin contactul
populaţiei romanice cu cea slavo,bulgară.
M. CHIŞVASI.COMŞA

PACKOTIKI1 B EYKOBE
KPATKOE CO.IJ:EP)I{AHHE

Bo speMH pacHorroH, rrpoH3Be�eHHhiX B EyHose (TinoernTcHoii o6nacrH) B 1 956 r. 6hmH
OTHpbiThl �Be 3eMmiHHH (IIO'-ITH HBa�paTHbie, yrny6neHHbie B 3::!MJUO Ha 1-1 ,50 M OT �peBHero
ypOBHH) H O�HO Ha3eMHO::! COOpymeHHe . B 3eMnHilliaX HMeeTCH B O�HOM H3 yrnOB IlO OBanhHOMy,
OTHpbiTOMY oqary . B lliHnHI.I.\lX 06Hapy>HeHbl pa3nH'-!Hbie Bei..QH , OC06eHHO MHOrO HepaMH'-leCHHX
lfJparMeHTOB . HeHOTOphre lfJparMeHThi cocy�os rrpoHcxo�HT H3 pa3nH'-!HhiX QeHTpOB : aMifJophi,
HYBlliHHhi c �BYMH py'-IHaMH (pHc. 1 ) H rna3HposaHHhie 3eneHhiM MHCI<H . ,UpyraH qacrbcocy� os
c�enaHa MeCTHhiMH roH'-IapaMH . Cpe�H HHX Bhi�enHIOTcH o6ommeHflhie �oHpacHa cocy�hr ,
COXpaHHIOI..QHe BCe Oco6eHHOCTH, CIIeQHifJH'-IeCHHe ,llnH MeCTHOH pHMCHO-BH3aHTHHCHOH HepaMHHH
(IV-VI BB.) H ycraHaBnHsaiOI..QHe THrronorH'-leCHYIO CBH3h c pyMhiHCHOH HepaMHHOH XIV B .
(pHC. 2 , 1 , 3 , 5-7) . Cocy�hl �pyroii 4JopMbl HOCHT cnaBHHCl<He qepTbl (pHC. 2 , 2 , 4 H 8) . rpyrne,
B�Hhie ropll.lHH cnaBHHCHoro THrra pa3BHmrch ll3 ropll.lHOB TipamcHoro TIIrra (pHc. 3) . B He3Ha'-IH
TenhHOH �one (oHono 5 %,) BCTpeqaiOTCH lfJparMeHThi cocy�oB ceporo QBeTa TIIrra CanhTOBO, norras
nme H cesepy OT ,llyHaH , BO BpeMH :ffiCIIaHCllli EonrapCHOrO QapCTBa B 3TOT paHOH (IX-X BB.) .
TioceneHIIe B EyHose MO>HeT 6hiTh OTHeceHo H cepe�HHe IX II rrepsoii rronoBIIHe X B B .
Il o THIIY llillnHI..Qa, �aHHHCHOro IIpOHCXOlli�eHHH, li HepaMJ:IHe, COXpaHHIOI..QeJ:i Tpa�HQHH
rrpoBHJI..QHaJILHO,pHMCHOH HepaMHHH, EyHOBCHHH HOMneHc �OJI>HeH 6biTh OTHeceH H �pesHepyMhiH
CHOMY HaceneHHlO .
06Hapy>HeHHbie B HepaMUHe CnaBHHCHHe H CanhTOBCHHe qepTbl 6hinH 3aHMCTBOBaHbi
pOMaHCHHM HaceneHHeM B pe3ynhTaTe HOHTaHTa C cnaBHH0-6onrapCHHM HaCeneHHeM .

O.E'hJ!CHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1 . - KyBIIIHH c tiHYMJI pyqHaMH H3 3eMJiliHHH N2 1 .
PHc. 2. - <t>parMeHThi HepaMHHH H3 3eMJIJIHI<H N2 1 .
PHc. 3 . - ropiiiOI< H3 3eMJiliHI<H .'lfg 1 .

LES FOUILLES DE BUCOV
RE SUM E

A la suite des fouilles entreprises en 1 956 a Bucov (district de Ploieşti) on a decouvert
deux huttes a demi souterraines (de forme presque carree et dant la profondeur est de 1 m
a 1 , 1 0 m par rapport au niveau primitif du sol), ainsi qu'une construction de surface. Chacune
des deux huttes avaient dans un cain un âtre ouvert oval et un peu accuse au milieu. On a
trouve dans les habitations differents objets et surtout des fragments de ceramique. En outre
on a deccuvert des fragments de vases provenant de certains centres : amphores, cruches a deux
anses (fig. 1 ), plats a email vert. Une autre categorie de vases est l'ceuvre de potiers locaux.
n•
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On peut distinguer parmi ces vases ceux en terre cuite rougie au feu, qui presentent les traits
specifiques de la ceramique locale romano,byzantine (IV-VIe siecles) et qui font la jonction
au point de vue typologique avec la ceramique du XIV" siecles (fig. 2, 1 , 3, 5-7). D'autres
formes de vases rapellent la ceramique slave par certains de leurs traits (fig. 2, 2, 4 et 8). Les
vases piriformes, du type slave, resultent de ceux du type Prague (fig. 3). On rencontre aussi,
en proportion reduite (approximativement 5%) des fragments de vases gris du type Saltovo,
qui ont penetre au Nord du Danube pendant l'expansion de l'Etat bulgare dans cette region
(IX-X" siecles).
La station de Bucov remonte a la deuxieme moitie du IXe siecle et a la premiere
moitie du X• siecle.
Si l'on tient compte du type dace des habitations et de la ceramique, d'origine provinciale
romaine, an doit attribuer au point de vue ethnique, le complexe de Bucov, a une population
proto,roumaine.
Les aspects slaves et ceux du type Saltovo, que l'on constate dans la ceramique, sant
des emprunts faits par la population romane, du fait du contact ou elle se trouvait avec la
population slavo,bulgare.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 . - Cruche a deux anses provenant de la hutte a demi souterraine n• 1.
Fig. 2.
Fragments ceramiques provenant de la hutte n• 1 .
Fig. 3 .
Pot provenant de la hutte n• 1 .
-

-
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{r. Lehliu, reg. Bucureşti)

S

ATELE

Ileana şi Podari se află re drumul dintre Bucureşti şi Călăraşi, în
plin Bărăgan, aproape de cursul Mostiştei şi al unui afluent al său.
Regiune bogată datorită solului roditor, lacurilor şi rîurilor leneşe, a fost
populată permanent, începînd din epocile cele mai vechi ale comunei primitive.
Între comuna Ileana, aşezată la 50 km de Bucureşti, şi satul Podari, situat
la 4 km mai la sud de Ileana, s�a identificat pe versantul estic al ter:asei rîului,
în primăvara 1 956, o importantă staţiune arheologică care datează din primul
mileniu al erei noastre.
În cadrul cercetărilor asupra problemei originei şi limbii poporului romîn,
luată în studiu de către Academia R.P.R., s�a programat, împreună cu alte lucrări
de teren, o săpătură şi în aşezarea descoperită.
Cercetarea a avut un caracter de sondaj amplu, în care s�au urmărit în special
resturile de locuinţe feudale timpurii precum şi urmele, găsite întîmplător, ale unei
alte aşezări mai vechi, databilă în sec. IV e.n.
Aşezarea din veacul IV e.n. ; găsită de noi, se află la hotarul actual dintre
comuna Ileana şi Podari, dar în cuprinsul văii, pe versantul de apus, se cunosc
încă cel puţin două alte staţiuni din aceeaşi vreme. Una dintre acestea a fost cerce�
tată în anii 1937 şi 194 1 de D. V. Rosetti, chiar în satul Ileana, unde printre
multe alte resturi de locuinţe şi complexe, s�a descoperit un cuptor de ars
ceramică.
Aşezarea sondată de noi {o vom numi aşezarea l), s�a dovedit tot atît de
bogată şi intensă. Numai în două secţiuni deschise pe terasa înaltă a văii, s�au
descoperit resturile a două locuinţe cu pereţii de chirpici {fig. 1/1), printre care
se aflau vase mari de provizii din pastă cenuşie şi galbenă, sau vase mijlocii de
forme variate, distruse pe loc. Locuirea din veacul IV e.n. de aici, datată, în lipsa
altor materiale, exclusiv numai pe baza
' foqnelor ceramice, a fost mai tîrziu supra�
pusă de urmele de vieţuire sporadice pe aceste locuri, din sec. X e.n. Foarte adesea,
chiar pe chirpiciul locuinţelor din sec. IV s�au găsit fragmente de vase, denumite
obişnuit de factură slavă, fapt explicabil întrucît nivelul de locuire al aşezării
din sec. IV, de la baza stratului de humus actual, corespunde in parte cu nivelul
de asezare
din sec. X e.n.
' Î
n cuprinsul celor patru şanţuri săpate în aşezarea I de la punctul de hotar
Ileana�Podari, s�au constatat şi cîteva gropi de formă ovală, adîncite printr�un
strat castaniu, pînă în solul argilos viu. Foarte bogate în cenuşă, cărbune, resturi
de oase de animale şi mai ales ceramică, gropile pot fi. datate între sec. XIV şi
sec. XV e.n. Aceste gropi, care aparţin desigur unei silişti romîneşti, reprezintă
* Colectivul a fost compus din Vlad Zirra responsabil, Victoria Eftimie, Ligia Bîrzu şi Ion Bălăceanu, membri.
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Fig. l.
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l , resturile unei locuinţe din sec. IV e. n . ;

2, cuptoare suprapuse din bordeiul l, s�c. X .e. n. ; 3 , vedere din timpul cercetării
bordeiului I ; 4, alt cuptor de locuinţă din sec. X e. n.
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probabil complexele cele mai apropiate de satul vechi care se afla la liziera răsă�
riteană a actualei comune Podari.
Aşezarea feudală timpurie îşi are zona mai concentrată la circa 300 m sud
de locul primei cercetări, pe o pantă prelungă a aceluiaşi versant estic al afluen,
tului ce se varsă în Mostiştea (aşezarea II). În cuprinsul altor cinci şanţuri trasate
în lungul pantei în aşezarea II s'au surprins, în primele patru şanţuri, resturi de
olărie, majoritatea de epocă feudală timpurie, dar şi urme moderne din sec.
XVI I I şi XIX, care însă nu constituiau complexe de locuire in situ.
B

2m

c
O

20

40

50 cm

sol castani!.!

D

I
Fig. 2.

-

Planul bordeiului 1 (sec. X e. n.) şi dif�rite secţiuni prin cuptoarele locuinţei. A = planul
profilul cuptoarelor suprapuse ;
bordeiulu i ; B = planul cuptoarelor suprapuse ; C
D
reconstituirea acestor cuptoare.
=

=

În şanţul V au fost cor statate însă două Eemibordeie şi un complex secundar
ce aparţine de aceeaşi locuire.
Bordeiul I s'a dovedit cel mai important. Avea o formă patrulateră cu la tu,
rile lungi de 3,60 m orientate spre nord, iar celelalte mici de 3,20 m (latura mică
dinspre nord era rotunjită aproape ca un arc de cerc (fig. 2, A). Săparea locuinţei
s,a făcut de la baza stratului de humus, trecînd prin solul următor castaniu pînă
la loess. Pereţii bordeiului, săpaţi drept, nu erau căptuşiţi, dar prin frecare deve,
niseră aproape lustruiţi. Adîncimea locuinţei semisubterane era de 1 , 18 m faţă
de nivelul de călcare, iar intrarea se făcea, probabil, pe o scară de lemn, deoarece
nu s'au găsit urme de trepte săpate în pămînt. Fundul bordeiului era uşor ondulat,
fără lipitură, dar întărit şi mai compact datorită deselor călcări pe lutul viu care
servea şi de podea.
În colţul de sud,vest al locuinţei se afla un cuptor,sobă aproape dreptun,
ghiular, cu pereţii înalţi de 0,50 m, din lut amestecat cu pleavă, şi înroşiţi din cauza
www.cimec.ro
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repetatelor arderi. Din cei trei pereţi laterali se desfăcea un acoperiş care acoperea
vatra de la baza cuptorului, făţuită, înroşită şi întărită din cauza focului (fig. 1/2,3 şi
fig. 2 , B, C). La demontarea cuptorului s'a constatat că porţiuni din acesta erau făcute
din resturile unui alt cuptor mai vechi, lucrat de asemenea din lut amestecat cu
pleavă , care,şi avea vatra sub aceea deja descrisă. Din prima vatră se desfăceau,
rotunjindu,se, pereţii scunzi, care apoi se uneau într'o boltă joasă (fig. 2, D).
Refacerea noului cuptor de lut pe resturile aceluia mai vechi presupune
o durată de locuire mai îndelungă a locuinţei. Această durată părea a fi precizată
a

Fig. 3.

-

. Profil longitudinal prin bordeiul 1 (a - b ).

de cele cîteva fragmente ceramice găsite pe vatra si
' în interstitiile primului cuptor
şi apoi de cantităţile aprecia bile de olărie sp � rtă, găsită în u � plutura bordeiului,
cioburi care corespund cu faza celui de al doilea cuptor. Fragmentele ceramice
din cuptorul prim nu se deosebesc însă de acelea scoase din umplutura bor,
deiului, încît nu putem stabili nici evoluţia tipologică a ceramicii din locuinţă,
nici durata locuirii în bordeL
Diferitele straturi de umplutură din b ordei au fost consemnate în profilul
secţiunii longitudinale executate pe mijlocul încăperii. Deşi locuinţa a fost săpată
de la raza humusului, conturul bordeiului a fost precizat abia la nivelul solului
viu, astfel încît pe profil sînt înregistrate doar umpluturile depuse de la acest
nivel în jos. Benzile de umplutură din pămînt cenuşos, negru sau cenuşos amestecat
cu resturi din nivelul castaniu, conţin fără deosebire multă ceramică feudală
timpurie, toată fragmentară, şi destul de multe oase de animale domestice, în
special de ovidee şi bovine (fig. 3 )
Celălalt bordei (b. 2), la <;:irca 6. m vest de primul, n,a putut fi bine deter,
minat din cauza suprapunerii unei colibe rectangulare moderne din sec. XIX,
care a răsturnat aproape complet depunerile din bordeiul mai vechi. S,a desco,
perit totuşi o mare cantitate de ceramică din jurul şi cuprinsul locuinţei din
veacul trecut.
La extremitatea de vest al aceluiaşi şanţ, pe o pantă mai accentuată faţă de
locul de descoperire a celor două bordeie, s'a urmărit un complex, tot din epoca
feudală timpurie, care constă dintr'o vatră,cuptor de formă aproape circulară.
Diametrele mari ale cuptorului ( 1 , 20 X 1 , 14 m), neobişnuite în locuinţele
semisubterane de la Podari, explică poate de ce vatra acoperită nu s'a găsit în
cuprinsul unui bordei, ci probabil în bătătura unei locuinţe de acelaşi fel, dar
nedescoperită de noi.
.
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Vatra a fost săpată în solul viu, cuptorindu,se în acesta, suprafaţa nece,
sară pentru pregătirea cuptorului. Astfel, stratul de pămînt castaniu şi viu de
deasupra vetrei a adăpostit bolta cuptorului, care s,a întărit şi înroşit datorită
arderilor repetate. Vatra propriu,zisă avea mai multe rînduri de lipituri făcute
din lut amestecat cu pleavă, care atingeau o grosime de aproape 0,07 m. Sub
ultima foaie de lipitură s,a găsit un strat de cioburi şi puţine oase de animale,
mai îndelungată
as' ezate acolo intentionat, desigur pentru a favoriza întretinerea
'
�
4).
.
g
fi
şi
1/4
(fig.
r
cupt
din
căldurii
a
Gura vetrei acoperite, orientată spre vest, se continua cu o groapă care
fusese săpată o dată cu cuptorul ; prin aceasta se introduceau probabil alimen,

Fig. 4 .

-

Profil transversal printr-un alt cuptor din

sec.

X e. n.

tele. În groapa cuptorului s'a găsit, de asemenea, o cantitate destul de mare de
fragmente de olărie.
Datarea complexelor arheologice găsite în . aşezarea I I din marginea satului
Podari, în lipsa oricăror altor mărturii mai grăitoare, se poate face numai pe baza
ceramicii descopedte. În linii generale, sînt prezente trei categorii de ceramică :
cea mai numeroasă e formată din vase borcane lucrate la roată, cu ştampile pe
fund, sau lucrate cu mîna, arse inegal de la negru la roşu închis, denumite obişnuit
de factură slavă. Elementele decorative, folosind tehnica inciziei constau din
numeroase variante care întrebuinţează mănunchiuri de linii paralele, din linii
sau benzi în val, aşezate pe întreaga suprafaţă a vaselor, sau doar în regiunea
umerilor borcanelor.
A doua categorie o constituie o olărie lucrată tot cu roata, cu forme
predominante globulare, arsă bine la cenuşiu, castaniu deschis sau roşu deschis.
Elementele decorative proprii acestei ceramice sînt realizate exclusiv prin
lustruire sau faţetare. Această specie apare· faţă de prima categorie în proporţie
de circa 15-20°/ o ·
Ultima categorie este reprezentată doar d e cîteva mici fragmente d e vase
care folosesc o pastă caolinoidă, foarte bine arsă şi acoperită cu o angobă roşie
aprins. Dacă nu e vorba chiar de o ceramică bizantină de import, poate reprezintă
imitaţii reuşite după olăria bizantină.
Datarea în sec. X a complexelor găsite la Ileana,Podari se poate face prin
analogie cu descoperirile din primul nivel de bordeie de la Dinogeţia şi cu acelea
din nivelul al I I ,lea de la Capidava, unde o olărie similară (la Capidava, asociaţia
ceramicii de tip slav cu aceea lustruită şi decorată cu reţele e obişnuită) este datată
cu monede bizantine din a doua jumătate a sec. X şi începutul veacului următor.
VL. ZIRRA

www.cimec.ro

506

2

10

11

13

15

Fig. 5 .

-

5

3

16

17

Fragmente ceramice c u decor incizat ş i lustruit din sec. X e . n.
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PAHHEct>EO.II.AJihHhiE HCCJIE.UOBAHH.H B HJI.HHE-IIO.II.APH
KPATKOE CO.UEP)I{AHHE

B paMI<ax MCCJJe�osaHMH sonpoca o npoHcxom�eHMM pyMhiHCI<oro Hapo�a M ero H3hii<a,
HapH�y C �pyrMMM paCI<Oni<aMM 6biJJM 3anJJaHHpOBaHbl Ha MIOJJb 1 9 56 r. pa3Be�Ot.IHbie pa60Thl B
HeCI<OJJbi<MX �peBHMX noceJJeHMHX Mem�y ceilaMM Hmma M IIo�apH, npHMepHo B 50 I<M Ha roro
socroi< oT Byxapecra .
Paci<oni<M HOCMJJM xapai<Tep nmpoi<oH: pa3Be�I<M, I<OTopan �OJJ>HHa 6hiJJa ycraHOBMTb B t.�acr
HOCTM OCTaTI<M paHHecpeo�aJJbHhlX >I<MJJM�, a Tai<:>«e M BhiHCHMTb CJJYt.IaHHO OTI<pblTbie CJJe�bl
�pyroro, 6oJJee �peBHero noceJJeHMH IV B . H.3. IIoceJJeHMH IV a . HaxOMTCH Ha 3ana�HOM 6epery
o�Horo M3 npHTOI<OB pei<M MocrMrnTe, Ha paccroHHMM npHMepHo 1 I<M oT �pyroro noceJJeHMH Toro
me apeMeHM, MccJJe�osaHHoro B 1 939 r ; .U . B . PoceTTM . Paci<onaHHoe noceJJeHMe oi<a3aJJOCb CTOJJb
:>«e 6oraTblM M 3aCeJJeHHhiM, I<al< M o6cJJe�OBaHHCle �Ba�QaTb JJeT TOMy Ha3a� . ,llByMH pa3pe3aMM
BhiCOl<OH TeppaCbl �0JJMHhl 6biJJM BCI<pblThl OCTaTI<M �BYX >I<MJJM� CO CTeHaMM M3 CaMaHa, cpe�M
l<OTOpbiX HaXO�MJJOCf Ot.IeHb MHOrO pa3�aBJJeHHhlX cocy�OB �JJH xpaHeHMH npOBM3MM M pa3HaH
rJJMHHHaH nocy�a �oMarnHero o6Mxo�a . )l{MJJMI.l.\e IV B . H .3 . , �aTHposaHHOe MCI<JJIOt.IMTeJJbHO Ha
OCHOBaHMM I<epaMHl<M, 6blJ10 BllOCJJe�CTBMM nepei<pblTO �pyrMMM cnopa�Ht.IeCI<MMM noceJJeHMHMM,
X a . H.3. M 6oJJee no3�HMMM, XIV-XV BB .
PaHHecpeo�aJJbHOe noceJJeHae MMeeT 6oJJee I<OHQeHTpHpoaaHHyro 30HY, Ha paccroHHMM
npHMepHo 300 M I< rory oT MeCTa nepsoro o6cJJe�oBaHMH, Ha TOM :>«e 3ana�HOM 6epery pei<M . IIHTblO
npoH3Be�eHHhiMH pa3pe3aMM BCI<phiThi TpH, t.IaCTbiO yrJJy6JJeHHhie a 3eMJJIO 3eMJJHHI<M . 3eMJJHHI<a I
HaM6oJJee aamHa . qe rhipexcropOHHeH: cpopMhi (3 ,60 X 3,20 M), oHa 6Lma Bhii<onaHa Ha rpyHTe, t.�epe3
I<aUITaHOBhlH ypoBeHb �O >I<MBOH llOt.IBhl, Ha rJJy6MHe B 1 , 1 8 M OT COBpeMeHHOrO ypOBHH . BHyTpeHHMe
CTeHbl M llOJJ 3eMJJHHl<M 6biJJH 3ai<penJJeHbl M I<al< 6hi OTllOJJHpOBaHbl �JJMTeJJbHbiM llOJib30BaHMeM,
HO He CO�ep:>«aT HM �epeBa, HM I<aMHH . B roro-3ana�HOM yrJJy >I<MJJMI.l.\'l HaXO�MTCH llOt.ITM npHMO
yrOJJbHaH net.Ib co creHI<aMM BhiCOTOH B 0,50 M M3 cMernaHHOH c noJJoaoH: rJJMHhi . Or 6oi<OBhiX
CTeH, 060:>«>HeHHblX M nOI<pacHeBlllliX OT OrHH, M�eT nepei<pbiBaiOI.l.\'HH • net.Ib CBO� . IIp'H pa360pi<e
net.IH oi<a3aJJOCb, t.ITO OHa 6bma nocrasJJeHa Ha �pyroH:, 6oJJee crapoH: net.IH, I<pyrJJoH: cpopMhi, nepe
I<phiTOH HM3l<MM CBO�OM B BM�e I<ynoJJa . 06e 3TM llOCTaBJJeHHhie O�Ha Ha �pyryro net.IM �OI<a3biBaiOT
�JJMTeJJbHOe llOJ1b30BaHMe 3eMJJHHl<OH, HO He yi<a3biBaiOT Ha I<ai<Me-JJM60 OT�eJJbHbie cpa3bl 06MTaHMH ,
Tai< I<al< Haif�eHHhlH B 3eMJJHHI<e M B 06eHX net.Iax MHOrOt.IHCJJeHHhlH I<epaMHt.IeCI<HH MaTepHaJJ O�'HH
H TOT :>«e . ,ll pyraH 3eMJJHHI<a, HaxO�HI.l.\aHCH B UieCTH MeTpax OT nepBOH, He MOrJJa 6h1Tb 6oJJee
Tl.l.\aTeJJbHO paccJJe�osaHa, Tai< I<ai< OHa nepei<phiTa cospeMeHHhiM �OMOM . Bcero me 6bmo OTI<phiTO
soi<pyr " B cepe�HHe >«HJJHI.l.\a npornJJoro CTOJJeTHH 6oJJLrnoe I<OJJHt.Iecrso nocy�hi X aei<a H.3.
B HeCI<OJJbl<HX MeTpax l< rory 6biJ1 ycraHOBJJeH �pyroif >HHJJOH l<OMnJJel<C, COCTOHI.l.\HH H3 60JJblllOH,
OBaJJbHOH cpopMbi net.IH, BhiKonaHHOH B >«HBOH not.�se, pH�OM c HMOH . BoJJLUIHe pa3Mepbi
net.IM ( 1 ,20 X ] ,08 M), sepOHTHO , HBJJHIOTCH np'Ht.I'HHOH TOrO, t.ITO OHa llOCTaBJJeHa He B 3eMJJHHI<e, a Ha
�BOpe, np'H >I<HJJH�e, l<OTOpOe OCTaJJOCb el.l.\e He OTI<pblThiM . Qqar net.IH HMeeT HeCI<OJJbl<O CJJOeB
rJJHHhl C llOJJOBOH, no� l<OTOpblM HaXO�HTCH CJJOH t.Iepeni<OB H l<OCTeH >I<HBOTHhiX, llOJJO:>«eHHhiX
TaM cneQHaJJbHO �JJH 6oJJee �JJHTeJJbHoro y�ep:>«aHHH TenJJa B net.IH .
,llaTHpOBaiiHe apXeOJJOrHt.IeCI<HX l<OMnJJel<COB MOrJJO 6biTb npOH3Be�eHO HCl<JJIOt.IHTeJibHO Ha
OCHOBaHMH I<epaMHl<H Tpex I<aTeropHH . IJepBaH , H HaH60JJee MHOrOt.IHCJJeHHaH , COCTOHT H3 6aHOt.IHOrO
BH�a I<py>«HJJbHhiX roprni<oB, HHor�a co rnraMnoM roHt.Iapa Ha �He. CHapymH cocy�hl pa3yi<parneHhi
yrJJy6JJeHHhiMH BOJJHHCThiMH noJJocaMH . BTopaH rpynna Tai<me cpa6oTaHa Ha I<pyry, HMeeT rnlpo
o6pa3Hyro cpopMy H3 t.IHCTOH MaCChl , 060:>«>HeHHOH �O ceporo, CBeTJJO-KOpHt.IHeBoro HJJH CBeTJJO
I<paCHOrO QBeTa . .Uei<opaTHBHhie 3JJeMeHThi cocy�oB" c�enaHhi JJOI.l.\eHHeM " rpaHeHHeM . 3Ta rpynna
npe�craBJJHeT co6oro 1 5-20 Yo no cpaBHeHHIO c nepBOH . B nocJJe�HIOIO rpynny BXO�HT HeCI<OJJbl<O
TPY�Ho noMaiO�MxcH onpe�eJJeHHIO cpparMeHTOB , c�eJJaHHhix H3 I<aOJJMHOBOH naCThi, npei<pacHo
o6ommeHHbiX H noi<pbiThiX I<pacHhiM noMneH:ci<HM aHro6oM . IIo-BH�HMoMy, 3TH cocy�hi BH3aH
THHCI<He JJH60 HX HMHTaQHH .
0TI<phiTbie I<OMnJJei<Chi B HJJHHe-IIo�apH Moryr 6biTb �aTHposaHbi X B . no aHaJJOrHH co
nepBblM rapB3HCl<HM ypOBHeM H BTOpbiM I<anH�aBCl<HM, r�e 6hiJJa 06Hapy>HeHa Tai<aH :>«e I<epaMHI<a
BMeCTe C BH3aHTMHCl<HMH MOHeTaMH BTOpOH llOJJOBHHbl X B . H . 3 .
OE'b.HCHEH11E PHCYHKOB
Puc. 1 . - 1 , ocraTKH lf<HJIHJ.lla IV B. H .:o� . ; 2, CTOIIlliHe ot:tHa Ha t:tpyroii ne'!H B 3eMJIIIHKe 1, X s. H . 3 . ;
3 , BH]:t 3eMJIIIHKH J B O BpeMII paCKOllKH ; 4, t:tpyrall ne'lb H 3 )f{HJIHllla X B . H .3 ,
PHc. 2 . - IInaH 3eMJIIIHKH 1, X B . H.3. H pa3JIH'IHbie pa3pe3bi qepe3 Haxot:tlllliHecll B Heif ne'IH. A, nnaH
3eMJUIHKH ; B, nnaH CTOIIlliHX OARa Ha ,�:�pyroii neqeif; C, npo<!>HJIL 3THX neqeif ; D, peKOHCTpYKI.tHII ne-�eii.
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PHc. 3 . - Tipo.r:�oJibHbiH npo<l>HJIL 3CMJIHHKH I (A-B).
PHc. 4 . - Tionepe'IHhiH pa3pe3 .r:�pyroiî neqH X B . H . 3 .
PHc. 5 . - <t>parMeHThi KepaMHHH c pe3HbiM H JIOIUCHbiM opHaMeHTOM
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X

B.

H.3.

RECHERCHES EFFECTUEES

A ILEANA-PODARI SUR LE DEBUT DE L'EPOQUE FEODALE
.
RE SUM E

Dans l'ensemble des recherches necessaires a l'etude du probleme de !'origine et de la
langue du peuple roumain, des sondages ont ete effectues en juillet 1 956, entre les villages d'Ileana
et de Podari, a environ 50 km au Sud-Est de Bucarest.
Les fouilles ont eu le caractere d'un ample sondage ayant surtout pour but !'examen
des restes d'habitations du debut de l'epoque feodale, ainsi que des vestiges decouverts for
tuitement, d'un etablissement plus ancien, appartenant au · IV" siecle de notre ere. La station
du IVe siecle se trouve sur la rive Ouest d'un affluent de la Mostiştea, a 1 km environ au
Sud d'un autre etablissement de la meme epoque, fouille des 1 93 9 par D. V. Rosetti. L'eta
blissement qui a fait l'objet de ces recherches s'est avere tout aussi riche et tout ausssi peuple
que la station fouillee il y a une vingtaine d'annees. On y a decouvert, notamment a la suite
de deux sections effectuees sur la terrasse qui surplombe la vallee en question, les restes de
deux habitations dont les parois etaient faites de bousillage, parmi lesquelles se trouvaient,
ecrases, de grards vases a provisions et divers objets de poterie d'usage domestique. Par-dessus
la station du JVe s, datee exclusivement en raison de la ceramique, on a pu constater l'existence
de traces sporadiques ulterieures de vie, appartenant au Xe siecle, et celles d'un autre etablissement,
plus recent, des XIV-XVe siecles.
L'habitat du debut de l'epoque feodale se concentre surtout sur une zone se trouvant
a quelque 300 m au Sud de l'emplacement ou ont ete effectuees les premieres recherches, sur
la meme rive Ouest de la riviere. Dans les cinq sections qui y furent pratiquees, on a decouvert
trois huttes, en partie creusees dans le sol. La premiere est la plus importante. Elle est de
forme quadrangulaire (3 m 60 X 3 m 20). Les excavations ont ete effectuees a partir de la
base de la couche d'humus, a travers le niveau de sol châtain jusqu'au sol vierge, a une pro
fondeur de 1 m 1 8, par rapport au sol actuel. Les parois interieures et le plancher etaient durcis
et presque polis par l'usage, mais ils n'avaient ete revetus ni de bois, ni de pierre. Dans le coin
Sud-Ouest de l'habitation, il y avait un poele servant de four, presque quadrangulaire, aux murs
atteignant une hauteur de O m 50, faits d'argile melee de bale. Une voute recouvrant le four
reposait sur les parois laterales rougies et durcies par le feu. Lors de la demolition du four,
on a constate qu'il avait ete construit au-dessus d'un autre, plus ancien, dont le foyer etait
presque circulaire et recouvert d'une voute basse, en forme de calotte. Les deux fours super
poses temoignent d'une duree prolongee d'habitation de cette hutte, mais sans indiquer deux
phases distinctes d'habitation, car les nombreux objets ceramiques trouves dans la hutte et
dans les deux fours etaient identiques. L'autre hutte, a environ 6 m de la premiere, n'a pas
pu etre determinee avec precision, a cause d'une habitation moderne qui la recouvre. On a
pu malgre tout decouvrir autour et a l'interieur de la maison datant du siecle dernier, une grande
quantite de poterie du Xe siecle de notre ere. A quelques metres vers !'Est, on a constate l'exis
tence d'un autre complexe d'habitations, dont il reste un grand four de forme ovale, creuse
dans le sol vierge, pres d'une fosse. L-es granăs diametres du four (1 m 20 X 1 m 08) expliquent
peut-etre pourquoi il ne pouvait etre place dans la hutte, mais, probablement, dans la cour d'une
habitation de ce genre qui n'a pas ete retrouvee. Le foyer du four parte la marque de plusieurs
remaniages avec de l'argile me!ee de bale, qui recouvrent une couche de tessons et d'os d'ani
maux, places a dessein en cet endroit afin de prolonger la duree de la chaleur qui emanait
du four.
L'attribution d'une date a ces groupements archeologiques a pu etre faite en se fondant
exclusivement sur la ceramique trouvee et qui peut etre separee en trois categories. La premiere,
et la plus abondante, est formee de vases en forme de pots, travailles au tour, et dont le fond
parte parfois des marques de potier. Les parois exterieures des vases sont decorees de bandes
ondulees, profondement tracees, a l'aide d'un peigne. La seconde categorie, egalement travaillee
au tour, consiste en vases globulaires, dont la pâte est pure et cuite jusqu'au gris-brun clair
ou rouge clair. Les elements decoratifs sont realises ordinairement par le polissage ou le facet
tage. Cette categorie de vases represente 1 5 a 20 % par rapport a la premiere. Du dernier
groupe font partie quelques fragments dont les formes sont difficiles a determiner ; leur
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pâte kaolinoi:de est tres bien cuite et recouverte d'une engobe rouge vif. Il s'agit pro
bablement de vases byzantins ou bien d'imitations de ces derniers.
Les complexes trouves a Ileana-Podari datent du X• siecle. Cela resulte de leur analogie
avec les decouvertes faites dans le premier niveau de Garvăn et avec celles du second niveau de
Capidava, ou de la poterie similaire a ete trouvee en meme temps que des monnaies byzantines
de la seconde partie du x· siecle de notre ere.
EXPLICAT10N DES F1GURES
Fig. l.
1 , Restes d'une habitation du 1V• siecle de notre ere ; 2, fours superposes trouves dans la
hutte a de mi souterraine no 1, x• siecle ; 3, vue prise pendant les recherches effectuees dans la hutte n° 1 ; 4, autre
four d'une habitation du x· siecle.
Fig. 2. - Plan de la hutte a demi souterraine no 1 (Xe siecle) et differentes sections pratiquees dans les
fours de l'habitation. A
plan de la hutte ; B
plan des fours superposes ; C
profil des fours superposes ;
D
reconstitution de ces fours.
Fig. 3.
Profil longitudinal a travers la hutte a de mi souterraine no 1 (a - b).
Fig. 4 .
Profil transversal a travers un autre four du x• s.
Fig. 5. - Tessons ceramiques a decor incise et poli du x• siecle de notre ere.
-

=

=

=

-

-

www.cimec.ro

=

www.cimec.ro

SĂPĂTURILE DE LA SĂRATA-MONTEORU .
(r. Buzău, reg. Floieşti)

L

UCRĂRILE

din vara anului 1956 (între 1 3 iulie şi 1 octombrie) au fost con�
sacrate în întregime cimitirului din sec. VII situat în Poiana Scoruşului, cu
scopul de a încheia cercetarea lui. Deoarece numărul mormintelor a fost cu
mult mai mare decît putusem presupune pe baza sondajelor făcute în anii trecuţi,
cercetarea cimitirului nu a putut fi. terminată, desi s�au descoperit
554 morminte
·
noi, cifr::�;. lor totală ridicîndu�se astfel la 1080. Â rămas încă nesăpată o regiune
întreagă din partea dinspre NE a cimitirului, porţiunea de teren străbătută de
drumul actual şi o pa.rte din coama care leagă Cetăţuia preistorică de platoul
Poiana Scoruşului, numită obişnuit în rapoartele noastre mai vechi << Col >>.
Dat fiind numărul mare de morminte care au rămas în suprafeţele nesăpate, cît
şi faptul că este vorba de o regiune unde descoperirile au fost extrem de impor�
tante, vor trebui săpate în întregime şi acele suprafeţe, înainte de a se trece la
publicarea cimitirului.
Săpăturile din 1956 s�au făcut de�a lungul şi printre suprafeţele şi şanţurile
de sondaj din 1 954 şi din 1955, cînd s�au deschis un număr de şanţuri pentru a se cu�
noaşte întinderea cimitirului pe platou, pornindu�se de pe latura de sud�vest. S�a
săpat astfel în campania 1956 toată partea de sud�est, pînă în marginile supra�
feţelor săpate în anii trecuţi, apoi s�au deschis suprafeţe foarte mari pe pintenul
pe care�l are platoul în regiunea de nord�est.
Întreaga latură de sud�sud�vest a platoului s�a dovedit, ca şi în săpăturile
anterioare, a fi. foarte săracă în morminte, regiunea ei de margine nefiind folosită
deloc pentru înmormîntări. Mormintele din această regiune se grupează numai
în cîteva cazuri cîte 'două sau trei, restul fiind răzleţe. Sînt morminte cu gropi
în general de dimensiuni mici, cu oase şi cărbuni puţini şi majoritatea
fără inventar.
În această margine a platoului, terenul este puţin ridicat şi depunerea de
pămînt negru�cenuşos, care acoperă în general întreg platoul, lipseşte aici total,
fie că a fost spălată, fie că din cauza pantei nici nu s�a depus. Pe latura de răsărit
a platoului s�a lucrat în întregime tot terenul rămas nesăpat, pînă la rîpă. S�au
putut deosebi două grupe de morminte foarte numeroase şi compacte, unul situat
mai spre marginea platoului, iar celălalt legat de grupul central, în jurul cărora
se mai găsesc destule morminte răzleţe, unele chiar grupate cîte două,
sau trei.
Grupa de morminte situată spre marginea de răsărit a platoului este alcă�
tuită din şase morminte cu groapa mare ovală, orientate aproximativ E-V, aşezate
aproape în şir, şi care au printre şi aproape de ele nenumărate alte gropi mici,
rotunde (cele mai multe sînt gropi cu cenuşă) şi foarte des grupate două cîte două,
uneori chiar tăindu�se între ele.
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Grupa de morminte de pe latura de răsărit a platoului, dar situată mai spre
centru, este alcătuită dintr,un număr mult mai mare de morminte ; aici în cîteva
cazuri, se poate distinge o grupare a gropilor oarecum în cerc. Majoritatea gropilor
sînt ovale sau rotunde, cu diametru! între 40 şi 80 cm ; grupul cuprinde peste 70
morminte şi dintre acestea unul singur are groapa lungă, cu fundul plat, asemă�
nătoare gropilor de inhumaţie (amănunte în legătură cu aceste gropi de morminte
au fost date în raportul nostru din 1955). Celelalte morminte, răzleţe, sînt aşezate
două cîte două.
Pe latura de nord�vest s�a săpat o suprafaţă care porneşte din centrul plato,
ului pînă în marginea lui. Partea dinspre centru cuprinde un număr foarte mare de
morminte destul de înghesuite şi legîndu�se de grupa mai mare din această regiune
săpată în campania trecută ; mormintele sînt adunate în vreo patru grupe mari,
în cuprinsul cărora distingem grupări mai mici de cîte trei, patru, cinci şi chiar şase
morminte ; şi în această regiune s'au întîlnit gropi cu cenuşă rotunde. Partea dinspre
margine a acestei regiuni dinspre nord�vest a fost desfundată pentru vie, distru,
gîndu,se cu acest prilej un număr de morminte ale căror resturi (oase sau obiecte)
se găsesc fie răvăşite, fie chiar uneori pe fundurile in situ ale gropilor. Ca şi în
regiunea dinspre marginea de ESE a platoului, a cărei situaţie am descris,o mai
sus, mortnintele devin mai rare spre limita platoului. În această parte de NNE,
platoul formează un pinten foarte mare, de o lungime de aproximativ 50 m, şi
care înainte de a se tăia drumul modern (la sfîrşitul sec. XIX) se lega cu restul
dealurilor.
Această regiune a fost sondată în 1955 printr'o secţiune longitudinală, în
care s'a găsit, spre capătul de NNE, un grup de şapte morminte. Anul acesta s'a
dezvelit întreaga regiune, descoperindu,se un număr foarte mare de morminte
şi întîlnindu,se situaţii noi şi deosebit de însemnate. O bună parte din această
regiune de nord,est a platoului şi anume partea ei dinspre sud,est şi sud,vest a
fost desfundată pentru vie ; regiunea aceasta, chiar şi în locuri unde nu se văd
urmele desfundăturii, este lipsită de morminte, ceea ce înseamnă că pe locul dintre
pintenul situat la nord�est şi restul platoului nu au fost morminte. Regiunea menţio
nată mai sus prezintă o mare aglomerare de morminte în partea de nord,est şi
nord,vest formînd grupuri mici de cîte cinci, şase, trei sau două ; gropile de
dimensiuni mari (cu diametru! mai mare de 60 cm) de formă ovală şi orientate
obişnuit aproximativ N-S sînt destul de multe, dar majoritatea o alcătuiesc
gropile aproape rotunde şi de dimensiuni mai mici.
Modul în care sînt grupate mormintele în teren, cît şi dimensiunile, forma
şi conţinutul lor, constituie una din problemele principale care au fost urmărite
în săpăturile noastre. O prezentare amănunţită a acestei probleme pentru întreg
cimitirul nu se poate face în a�est raport preliminar, totuşi vom menţiona unele
observaţii pe care le socotim verificate prin repetarea lor mai frecventă. Fără îndo,
ială că platoul a fost folosit pentru cimitir pe << cartiere >> : nu poate fi. considerat
ca numai întîmplător faptul că în întreaga regiune de SSV mormintele apar în
grupe mici de două sau trei şi că sînt atît de sărace în inventar ; că unele obiecte
din inventarul mormintelor s'au găsit numai în această regiune (precum limbile
de curea, mici si înguste, din bronz) si că numai în acest sector au fost gropi cu
cenuşă de dim� nsiuni mici, elipsoidaie ca formă şi orientate N-S. În regiunea
centrală şi de NNE a platoului apar morminte mai numeroase, în mai multe grupări
foarte mari, în cuprinsul cărora sînt adunate cîte patru, cinci sau şase morminte,
uneori aşezate în cerc ; în această parte s'au găsit gropile lungi cu fundul plat, ase,
mănătoare mormintelor de inhumaţie, precum şi inventar de o bogăţie deosebită ;
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gropile ..:u cenuşă sînt aici absolut toate rotunde, grupate deseori două cîte două
în jurul gropilor de morminte. Fiecare din grupele mari, sau << cartierele )) cimi,
tirului, pare a avea în afară de aceasta elementele sale distinctive.
În cele ce urmează vom releva rînd pe rînd elementele mai importante şi
totodată noi, în legătură cu problema menţionată mai sus, întîlnite în cursul
săpăturilor din 1956.
Într,un grup de patru morminte, cel principal este aşezat spre vest, are groapa
ovală, aproape rotundă, cu diametru! de 95 cm şi adîncă de 60 cm (dimensiuni
care pentru cimitirul nostru sînt foarte mari) şi cuprindea o grămadă mare de
case în mijlocul căreia se găsea un cuţit de fier. Celelalte trei morminte se aflau
în ordinea următoare : la nord,est, o groapă mică de formă ovală (diametru! de 60 cm
şi adîncă de 20 cm)_cuprindea cenuşă şi oase foarte puţine ; spre răsărit un alt mormînt
a cărui formă, dimensiuni şi conţinut erau asemănătoare ; spre sud, o altă groapă,
la fel ca formă şi dimensiuni, dar fără resturi incinerate, ci numai cu cenuşă.
Într,un alt grup de şase morminte aşezate cîte trei, aproximativ faţă în
faţă cinci dintre acestea sînt gropi secundare şi una alcătuieşte mormîntul principal :
cele cinci gropi sînt ovale, cu diametrele de la 45 pînă la 70 cm, ·adînci între 9
şi 1 2 cm ; cuprind ct;nuşă şi numai în trei dintre ele s'au găsit cîteva aşchii de os
şi cîteva fire de cărbune, fără nici un obiect ca inventar. Mormîntul principal are
groapa mai mare şi mai adîncă (diametru! este de 83 cm, iar adîncimea este de
2 8 cm), este aşezat între două gropi cu cenuşă ocupînd totodată şi centrul acestui
grup de şase morminte ; cuprinde cenuşă şi oase relativ multe, printre care s'a
găsit si
' o mărgică de sticlă.
În alt caz, un grup de trei gropi, mormîntul principal este în groapă şi în
urnă ; groapa este mare de 80 cm în diametru şi adîncă de 35 cm ; spre răsărit şi
apus, perfect pe acelaşi ax, erau două gropi cu cenuşă, rotunde şi de dimensiuni
foarte mici (diametrele de aproape 30 cm şi adîncimea de 10-1 1 cm) care tăiau
chiar marginea gropii mari (fig. 1 ).
Uneori în cuprinsul unei grupări sînt mai multe mor minte propriu,zise
în unele cazuri chiar mai multe decît gropile cu cenuşă. Am exemplificat prezenţa
şi poziţia gropilor cu cenuşă în cuprinsul cimitirului , printre celelalte morminte
(cu resturi incinerate), prin prezentarea celor trei grupe de morminte, alese din
regiuni diferite ale cimitirului. Rolul sau rostul gropilor cu cenuşă, care nu cuprind
resturi incinerate şi nici inven,tar, decît în extrem de rare cazuri cîteva aşchii de
os sau o mărgică, se lămureşte mult prin observaţiile făcute cu prilejul ultimelor
săpături. Gropile cu cenuşă, fie că sînt elipsoidale şi orientate în mod constant
N-S, fie că sînt rotunde, prin numărul lor foarte mare (îndeosebi al acelora de
formă rotundă), cît şi prin situarea lor faţă de mormintele cu resturi incinerate,
depăşesc interpretarea singură de morminte votive (pe care în mod ipotetic Ie,am
dat,o în raportul nostru anterior din 1 955).
În regiunea de pe latura de răsărit a platoului s'au întîlnit foarte numeroase
gropi cu cenuşă asociate cu morminte cu resturi incinerate ; ele sînt absolut toate
rotunde, grupate cîte două, de obicei răzleţe şi într,un singur caz formînd chiar
un grup aparte, de opt asemenea gropi. Acestea din urmă prezintă cele mai mici
dimensiuni întîlnite (au diametru! de la 1 8 cm pînă la 30 cm, iar adîncimea între
6 şi 14 cm) şi nu cuprind nici oase sau cărbuni, nici obiecte de inventar. O bună
parte dintre aceste gropi vor fi. fost morminte votive (poate numai cele de formă
elipsoidală). M uite dintre ele însă înfăţişează fie un anumit ritual de înmormîntare,
fie anumite practici de caracter funerar, care se săvîrşeau în jurul mormintelor
cu prilejul îngropării, ori la răstimpuri diferite.
H - c. nz
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O altă problemă care a fost urmărită şi anul acesta este aceea a grupelor
de morminte acoperite de un strat gros {între 10 şi 25 cm) de cărbuni, cenuşă,
uneori şi oase amestecate printre cărbuni, şi chiar unele obiecte de inventar {măr,
gele, bucăţi de sticlă topită, fragmente de obiecte de bronz). Aceste grupări se
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Mormînt în groapă şi În urnă, între două gropi cu cenuşă.

înfăţişează în nivelul lor superior sub forma unor pete mari, ovale şi de culoare
neagră din cauza cărbunilor care în asemenea cazuri sînt în cantitate mare.
Intr,un caz, sub stratul de cărbuni amestecat cu oase, în care au fost şi cîteva
cioburi, bucăţi de sticlă topită şi un fragment dintr,un obiect de bronz, s'au
delimitat cinci gropi de dimensiuni care variază în diametru între 0,40 şi 1 , 10 m
şi în adîncime între 8 şi 36 cm ; trei sînt gropi cu cenuşă, iar dintre celelalte două,
una a avut o foarte mare cantitate de cărbuni, iar cealaltă oase şi cărbuni în canti,
tate foarte mică. Din cercetarea în teren a acestui << complex funerar >) alcătuit
din cinci gropi - dintre care numai una conţinea cărbuni într'o cantitate
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însemnată - şi acoperit cu un strat foarte gros (de 20-25 cm) de cărbuni cu
cenuşă şi cu oase, a reieşit că nu este vorba de morminte deranjate, ci poate de
înmormîntări simultane.
Într,un alt caz, în bună parte asemănător cu situaţia descrisă mai sus, s,a
descoperit un număr de cinci morminte, dintre care trei aşezate la şir pe direcţia
SV-NE, iar celelalte două la est de primul mormînt dinspre SV. Dintre aceste
cinci morminte, unul singur avea groapa plină cu cărbuni, celelalte avînd de ase,
menea cărbuni, dar într'o cantitate mult redusă ; un altul, care conţinea foarte
multă cenuşă alături de oase şi cărbuni în cantitate redusă (cam un pumn de oase
şi unul de cărbuni), avea aşezată pe gura gropii o bucată de lemn ars din trunchiul
unui copac gros. Peste toate aceste cinci morminte a fost aşezat un strat de cărbuni
cu cenuşă, gros de 20 cm, fără oase şi fără nici un obiect de inventar. Atît bucata
de lemn ars din gura gropii unuia din morminte, cît şi întreaga grămadă de crengi
arse care a fost aşezată deasupra gropilor, poate fi înţeleasă ca ofrandă depusă
peste morminte. De altfel, prezenţa cărbunilor, în numeroase cazuri, în cantitate
foarte mare, uneori umplînd chiar intreaga groapă a mormîntului, nu poate fi
socotită întîmplătoare, ci tot drept ofrandă, legată bineînţeles de credinţe şi reguli
care nu se pot discuta acum.
În săpăturile din anul acesta s'au întîlnit unele elemente noi în ritualul
acestor morminte şi pe care le vom relata pe rînd :
Un mormînt dublu al unui matur şi al unui copil : într'o groapă mare,
ovală (cu diametru! de 1 ,40 m), orientată aproximativ NE--SV, au fost depuse
resturile incinerate ale unui matur în partea de NE a gropii şi într,un fund de vas,
situat chiar pe mijlocul gropii ; oasele din groapă erau amestecate cu cărbuni ,
printre care s'au găsit şi două b':!căţele de cremene arsă de la amnar, iar cele din
vas depuse curate, fără cărbuni. In capătul dinspre SV al gropii s,a găsit o grămă,
joară (cît un pumn) de oase incinerate, împreună cu cărbuni, ale unui copil de
cîţiva ani, lîngă care se pusese un vas mic şi patru mărgele. După inventar, mor,
mîntu ! ar aparţine unui bărbat şi unei fetiţe.
In regiunea de NE a cimitirului g,au întîlnit două morminte care prezintă
un element nou în ceea ce priveşte pămîntul de umplutură al gropii. Partea dinspre
fund a gropii este umplută cu pămînt cenuşos, ars roşcat, care conţine oase dar
nu are cărbuni, peste acesta s,a pus un strat gros de pămînt cenuşos, de culoare
neagră,cenuşie, cu oase şi cărbuni.
În mai multe morminte în groapă, care variază ca formă, dimensiuni şi
conţinut, s'au găsit cantităţi însemnate de bucăţele de pămînt ars, amestecate
printre oase şi cărbuni.
În amîndouă din aceste ultime ca;mri nu este vorba de o ardere pe loc,
în groapă, ci de pămînt adus de pe locul de ardere, fie din vatra rugului, fie dintr'o
groapă cuptor.
*

Ceramica găsită în mormintele din campania anului 1 956 repetă în bună parte
formele întîlnite pînă acum ; sînt şi însă unele variante şi tipuri noi care socotim
că trebuiesc menţionate : vasul de tip Praga este întîlnit în mai multe exemplare,
dintre care unul, o urnă, cu corpul foarte puţin proeminent, iar fundul înalt,
reprezintă o variantă nouă (fig. 2).
Elementul cel mai de seamă din întreaga ceramică întîlnită anul acesta îl
constituie patru fragmente ceramice (trei sînt fragmente de margini, iar unul din
fundul unui vas) lucrate la roată din pastă bună cu pietricele. Sînt fragmente
)) •
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din oale cu profilul în S, cu buza lată şănţuită la interior, în jurul buzei.
Umărul unuia dintre fragmente este decorat cu. o bandă de caPelu:�.
Ceramica este de tradiţia speciei << ciment >> din sec. IV e.n .

.3
Fig. 2 .

-

1 , 3, 4 :

urne ;

2 : urnă

cu oase

şi

vas.

Dintre celelalte categorii de obiecte găsite, mai importante sînt : o fibulă
digitată de argint aurit (fig. 3) şi o cataramă de bronz.
Cu prilejul săpării şi secţionării gropilor de morminte s'au atins în mod
regulat depunerile din epoca bronzului. În regiunea de nord,est, care a fost dezvelită
în întregime, s,a constatat prezenţa pe o întindere mare a maselor de chirpici
care aparţin unor locuinţe din prima perioadă a epocii bronzului de la
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Sărata,Monteor.u. Din a doua perioadă s'au sezisat de asemenea resturi de
locuire si
gropi.
în ' regiunea mai centrală a platoului s'au dezvelit resturile unui bordei
hallstattian.
În partea nord,estică a platoului s,a găsit o monedă dacică de argint ; în
aceeaşi regiune, în 1 955, s,a găsit un fragment ceramic elenistic cu :fi.rnis.
Pe Cetăţuie. În ruptura unui mal rămas între două suprafeţe (Zid şi R) săpate
în 1 943 şi 1 952, s'a descoperit un mic complex din perioada Cucuteni B, alcătuit
din două vase, dintre care unul era plin pînă la jumătate cu boabe de grîu carbo ..
nizat. Peste acest grîu, în vas, au fost puse trei bucăţele
dintr'o piatră de calcar cochilifer, restul vasulu i conţinînd
cenuşă şi bucăţele de chirpici ars. Sub vas a fost o gră,
măjoară de oase mărunte dintr,un animal mic, iar lîngă
vas un mic idol zoomorf de lut. Această mică dar impor,
tantă descoperire aparţine unei locuinţe Cucuteni B, săpată
în patru etape : prima dată atinsă de un şanţ al lui Hubert
Schmidt, a doua oară săpată parţial în suprafaţa Zid/1 943,
apoi în 1 952, şi ultimul rest de locuinţă în 1 956. Locuinţa
este numită în rapoartele din 1 949 şi 1 952 << Casa cu
pumnal 1>, deoarece (în 1949), cu prilejul răzuirii unui
perete al aceluiaşi mal în care s,a făcut descoperirea Fig. ) . Fi bulă de argint aurit.
vasului cu grîu, s'a găsit şi un pumnal de aramă prins
în chirpiciul ars al podelei.
Între 8 şi 1 1 septembrie, Niculae Zaharia, de la Muzeul de antichităţi din
Iaşi, a făcut o cercetare de suprafaţă în raza comunei Sărata,Monteoru şi în împre,
jurimile ei ; cu acest prilej au fost semnalate următoarele puncte :
1 . Pe malul rîului Sărata, între sat şi cătun, au fost adunate fragmente ceramice
din sec. IV şi un fragment, dintr,un vas lucrat cu mîna, din epoca dacică.
2. În marginea satului Valea Teancului au fost culese fragmente ceramice
atipice ; aparţin, după pastă, epocii bronzului.
3. În satul Valea Puţului, lîngă şcoală, în grădina lui Alexandru Merişoiu,
a fost cules un fragment ceramic din buza unui vas din sec. VII. Pe acest loc sînt
şi bucăţele de chirpici ars, care ar indica o aşezare din această vreme.
-·
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PACKOIIKH B C3PATE-MOHTEOPY
KPATKOE CO.UEP)KAHHE

ApxeoJiorHqecKHe pacKonKH B C3paTe-MouTeopy B 1956 r . 6biJIH noJIHOCThiO cocpe,noToqeubi
ua MorHJihHHKe V I I B . , pacnoJiomeuuoM ua nJiaTo Ilmma- CKopyrnyJiyii .
EhiJIO BCKphlTO CBhlllle 500 norpe6eHHH TpynoCO>K>KeHHJI, npHqeM 6biJIH OTMeqeHbl 60JihiUHe
CKOnJieHHH norpe6eHHH, cpe,nH KOTOphlX HMeJIHCh H MeHee 3HaqHTeJihHbie rpynnHpOBKH - no TpH,
qeThipe, nHTh H ,name rnecrh HM. Cpe,nH 6oJihlllHX rpynn OTMeqaiOTCH onpe,neJieHHbie, xapaKTepHbie
,UJIH Kail<.[{OH 113 HHX qepTbl .
BcrpeqaroTCH rpynnbl no llHTh MOrHJihHbiX HM , llOKphlThlX CJIOeM JeMJIH 8 1 5-25 CM, CMelllaHHOH
)IH60 TOJihKO C yrJieM, JIH60 H C KOCTHMH , a HHOr,na C clJparMeHTaMH KepaMHKH HJIH KycoqKaMH TOll
JieHoro creKJia . TaKHe cJiyqaH npe.ncraBJIHIOT co6oro norpe6aJihHhie o6pH,nhi . PacKOnKaMH 3Toro
ro.na 6hmo o6uapyiHeHo uecKOJihKO norpe6euHii uosoro THna H no o6pH,ny H no co.nepiHaHHIO :
.� orli.JU>Han nMa, nosepx KOTopoii noJio»<eH B BHAe iHepTsonpHuornenHH KycoK o6ropesrnero .nepesa
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H3 CTBOJia .n;epesa, norpe6eHHJI C JIMaMH, 3allOJIHeHHbiMH nepe>K>KeHHOH 3eMJieif I<paCHOBaTOro
QBeTa, co.n;ep>Ka�Qeii u J<ocru, a 3aTeM 3acblnaHHoro .n;o caMoro oepxa 30JIJH c I<OCTHMH u yrJieM ;
norpe6eHHJI, B JIMax J<OTOpbiX HaxO,Il;JITCH I<YCI<H nepe>K>KelUIOH 3eMJIH, npHHeCeHHbiX C l<OCTpa JIH6o
H3 JIMbi-ne'-m BMecre c ocraTJ<aMH co>K>ReHHbiX J<ocreii ; .n;soiiHoe norpe6eHue B3pocJioro u pe6eHJ<a.
Cpe,ll;H COCTaBJIJIIOIQHX HHBeHT3pb Be�Qeif HCCJie,ll;OBaHbl HaH60Jiee Ba>KHbie H B TO >Ke BpeMJI HOBbie :
cocy.n; Ilţamci<oro Tuna, O'-IeHL BbtCOI<Hii ; '-IeTbipe <flparMeHTa (Haii.n;eHHbiX B Tpex norpe6eHHHx),
c.n;eJiaHHbiX Ha I<pyry cocy.n;os H3 xoporneii Maccbi c npuMec&IO MeJII<HX I<aMemJ<oo, xoporno o6o
>K>KeHHoii, ceporo QBeTa j HMelOTCJI <flpatMeHTbl COCy,ll;OB B <flopMe S C IUHpOI<HM BeH'-IHJ<OM C BHy
TpeHHHM >KeJI06J<oM H pa3yi<pameHHbiM I<aHHemopHbiMH noJiocaMH nJie'-IOM . Tai<He <flparMeHTbi HBJIH
IOTCH e.n;HHCTBeHHbiMH, Haii.n;eHHbiMH ,ll;O CHX nop B MOrHJibHHJ<e H3 C3paTe-MOHTeopy. }13 yi<pameHHH
OTMe'-IaeTCH llaJibQeBH,Il;HaH cepe6pJIHaH ll030JIO'-IeHHaJI <flu6yJia, MaJieHLJ<aJI 6pOH30BaH npH>KJ<a
lf O'-IeHL MHOrO CTeJ<JIJIHHbiX 6yc.
B l.JeT3tzye B .n;pesHeii TpeiQHHe y 6eperoooro o6pbiBa 6LIJI o6Hapy>KeH He6oJILIUOH I<OMUJieJ<c
Kyi<yTeHH B , cocroJIIQHH H3 .n;oyx cocy.n;os u o.n;Horo MaJieHLI<oro 300Mop<f!Horo u.n;oJia ; B o.n;HoM H3
cocy.n;oo Haii.n;eHbi o6yrJiusmuecJI nmeHH'-IHbie 3epHa.
OE'MICHEHI1E Pl1CYHKOB
PHC. 1 . - Tiorpe6eHHe B J!Me H B ypHe Me)f(,[ly llBYMJI JIMBMH C nenJIOM .
.PHC. 2. - J , 3, 4, ypHbt ; 2, ypHa C KOCTJIMH H COCYll·
PHc. 3 . - Cepe6pJIHBJI noaoJJo'leHHBJI <1Ju6yna .

LES FOUILLES DE SĂRATA-MONTEORU
R E SUM E

Les fouilles effectuees en 1 956 a Sărata-Monteoru ont ete consacrees entierement a la
necropole du VIle siecle situee sur le plateau de Poiana Scoruşului.
On y a decouvert plus de 500 tombes d'incineration et l'on y a constate l'existence de
grandes agglomerations de tombes, qui comprennent a leur taur, de plus petits groupes de trois,
quatre, cinq ou meme six fosses chacun. Les grands groupes possedent des traits communs
caracteristiques a chacun d'eux, du fait de la presence des fosses qui sant differentes de forme
et de contenu, et du fait de l'association que l'on peut faire avec certains elements de leur mobilier.
C'est ainsi qu'il y a des groupes de cinq fosses recouvertes d'une epaisse couche de
terre, de 15 a 25 cm, melee parfois de charbon, d'os ou meme de tessons de ceramique ou
encore de verre fondu. Ce sant la des pratiques funeraires. Les fouilles de l'annee en cours
ont mis au jour quelques tombes d'un type nouveau au point de vue du rite et du contenu :
une fosse au-dessus de laquelle on avait place, en guise d'offrande, un morceau de bois brule
provenant d'un tronc d'arbre j plusieurs tombes dant les fosses etaient remplies d'une terre
cendreuse calcinee, de couleur rougeâtre, melee d'os et avec, par-dessus, une couche de cendres
renfermant des os et des charbons, ou encore, des tombes contenant dans leurs fosses des
morceaux de terre cuite, apportes avec les restes d'ossements incineres et provenant du bucher
ou du faur a incineration ; et enfin la tombe double, d'un adulte et d'un enfant. Parmi les
objets qui constituent le mobilier des tombes, on peut citer les plus importants et en meme
temps les plus nouveaux, tels que : un vase du type Prague, qui se distingue par sa hauteur ;
quatre tessons (trouves dans trois tombes} provenant de vases faits au taur, en pâte pure
melee degravier et bien cuite, de couleur grise ; ce sant des fragments de vases au profil en S,
a large rebord portant une rainure a l'interieur et a l'epaule decoree de bandes de cannelures.
Ces fragments sant les seuls qui aient ete trouves jusqu'a present dans la necropole de Sărata
Monteoru. Parmi les objets de parure, il faut mentionner une fibule en argent dare, une
petite boucle en bronze et de nombreuses perles de verroterie.
On a egalement decouvert a Cetăţuia, dans un escarpement resultant d'une ancienne
excavation, un petit complexe du type Cucuteni B, consistant en deux vases et en une petite
idole zoomorphe. L'un des vases renfermait des grains de ble carbonises,
Fig. l .
Fig. 2.
Fig. 3,

EXPLICATION DES FIGURES

-

Tombe a fosse et a urne, entre deux fosses contenant de 1� cendre.
1, 3, 4, urnes ; 2, urne renfermant des os et un vase.
Fibule d'argent dore.

www.cimec.ro
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(r. şi reg. Cluj )

LA MARGIN EA

de sud a satului Someşeni, astăzi contopit administrativ cu oraşul
Cluj, se află mai mulţi tumuli despre care nu există nici o menţiune în
literatura arheologică. Ei .sînt situaţi pe terasa inferioară din dreapta
Someşului Mic, în teritoriul delimitat spre V de mlaştina din spatele Băilor Some
şeni, spre N de liziera satului, spre E de un grup de case de-a lungul drumului ce
conduce din sat la gara Someşeni şi spre S de linia de cale ferată Cluj-Apahida.
În acest spaţiu s-au putut identifica cu siguranţă şapte tumuli de mărimi
diferite. Unii se disting bine pe teren, în timp ce alţii sînt mai aplatizaţi şi mai
întinşi, datorită fap tului că se găsesc în teren de cultură. Forma lor actuală e
circulară sau ovală, diametru! lor variind între 14 şi 20 m, iar înălţimea între 0,50
şi 1 m. Tumulii sînt dispuşi pe teren fără o ordine precisă, la depărtări inegale
unul de altul.
Aceşti tumuli fac parte dintr-o necropolă mai mare, alte movile existînd,
după spusele localnicilor, în aria satului, prin grădinile caselor din dreapta şoselei
Cluj-Apahida. Se pare că mulţi tumuli au fost nimiciţi în trecut nu numai în
aria satului, ci şi cu prilejul construirii liniei de cale ferată, a gării Someşeni şi a
cazărmilor din apropiere.
Tot din această necropolă fac parte probabil alţi trei tumuli existenţi la
vest de sat, înspre Cluj, în terenul de arătură din stînga şoselei şi a căii ferate
Cluj-Apahida, la o depărtare de cea 1 km spre NV de primul grup.
La suprafaţă lipseşte orice urmă de cultură sau alt indiciu - în afară de
movilele înseşi - cu privire la caracterul sau epoca de cînd datează tumulii, ceea
ce şi explică neluarea lor în seamă de către arheologi. Numai cercetarea lor siste
matică putea să lămurească originea acestor tumuli. Întrucît prin noile construcţii
şi lucrările agricole de fiecare an, tumulii erau şi sînt încă ameninţaţi să dispară,
cum se va fi întîmplat cu mulţi alţii în trecut, înainte de a se fi obţinut date precise
despre ei, cercetarea lor s-a impus de urgenţă, luînd caracterul unor săpături de
salvare. Cercetările s-au efectuat în luna octombrie 1 956, săpîndu-se deocamdată
doi tumuli. La săpături au participat M. Macrea, responsabil, E. Chirilă şi
L. David. Rezultatele oarecum neaşteptate, dar excepţional de importante, impun
continuarea săpăturilor în anul 1 957.
Tumulul 1 (fig. 1) era situat într-o ţelină, în unghiul format de drumul de
care ce vine din satul Someşeni cu linia ferată, chiar la marginea mlaştinei din
care se alimentează cu apă şi nămol Băile Someşeni. Conturul lui se profila cel
mai bine pe teren, el avînd o formă circulară aproape regulată, cu diametrele
de 14 X 15 m. Înălţimea lui era de circa 0,60 m faţă de terenul înconjurător.
Nu trăda nici un semn de răscolire. Săparea lui s-a făcut după metoda sferturilor
de cerc cu bratele în cruce .
.
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Primele urme au apărut la 0,30 m adîncime de la suprafaţa actuală a tumu,
lului, în sectorul de NE, constînd dintr,un grup de pietre masate pe o suprafaţă
circulară cu diametrul de circa 1 ,50 m. Pietrele erau dispuse fără o ordine mai
precisă, dar purtau urme . evidente de înroşire în contact cu focul. Între ele sau
sub ele s'au găsit însă cărbuni
sau alte urme de ardere pe loc. Continuînd
·
dezvelirea, în acelaşi sector, la O, 75 m adîncime, au apărut două vase, unul
aproape întreg, cdălalt răsturnat, un fragment de la fundul altui vas. Lîngă ele
se găseau cîteva pietre de felul celor aflate mai sus. Mormîntul propriu,zis a
apărut însă ceva mai jos, la 0,90 m adîncime de la suprafaţa actuală a tumulului.
Mormîntul constă în pri,
mul rînd dintr'o platformă sau
podiu de lemn de formă patrula,
T. l
teră, cu laturile de 1,85 x 2,30 m,
orientat în lungime pe direcţia
E,V. Bîrnele şi scîndurile din
1
care e alcătuită platforma s'au
1
putut distinge bine, lemnul fiind
1
putrezit, dar neprezentînd urme
1
de
ardere. Pe cele patru laturi
1
platforma e mărginită de bîrne
1
mai groase, cu un listei mai înalt
spre exterior şi cu o scobitură
semicirculară spre interior. Su,
prafaţa interioară a platformei
era podită cu scînduri dispuse
în sensul lăţimii acesteia, adică
pe direcţia N,S, Podiul a fost
construit la nivelul terenului
pe care se umbla înainte de
ridicarea tumulului, puţin adin,
cit în solul antic. Pe această
platformă s,a găsit un bogat
Planul tumulului 1.
Fig. 1 .
inventar funerar (fig. 2 ), care
constă din următoarele mate,
riale : Pe latura de S, resturile a două găleţi de lemn, din care s'au păstrat, în
stare foarte proastă, numai torţile şi cercurile de fier (fig. 3). Pe latura de V, patru
vase de lut in situ, dintre care însă nu toate sînt întregi. Pe latura de N, un vas
întreg şi apoi mai multe fragmente dintr,un alt vas spart. La mijlocul platformei,
depuse direct pe podiul de scînduri, se găseau două grămezi de oase umane calcinate.
În mijlocul uneia dintre aceste grămezi s,au găsit mai multe obiecte de podoabă,
toate din argint : o cataramă de centură, o lamă cu butoni aplicaţi pe ea, o aplică
cu buton şi cu cîrlig la capăt, rupt, două ornamente în formă de potcoavă, un
inel simplu, un cercei şi cîteva fragmente mai mici (fig. 4 )
În restul tumulului nu s,a mai găsit decît un maxilar de animal, apărut la
marginea sectorului de NV , la 0,80 m adîncime, pe solul antic.
În toate vasele s'au găsit oase umane, nu prea multe, unele destul de mari
şi insuficient calcinate, dar nici un altfel de inventar. În găleţi nu s'au constatat
oase umane. Lîngă una dintre ele, dar în afara ei, s'au găsit două oase mari de
animale. Găleţile fuseseră depuse în mormînt în picioare şi era\1 de lemn , din
care s'au observat resturi putrezite.

l

'c§l :

- - - - - -

,.

- - - - - - - - -

o

1

1

3

4.m

.

www.cimec.ro

3

521

\ ECHOPO L A S LAVĂ n E LA SOM EŞEN I ·

Lipsa urmelor de foc dovedeşte că incinerarea nu s,a făcut pe locul mormîn,
tului şi al tumulului, ci în altă parte.
Din observatiile făcute .rezultă că în acest turnul avem mai multe înmormîn,
tări. E greu de pr�cizat însă, deocamdată, numărul lor, adică dacă fiecare vas cu
oase calcinate, la care se adaugă cele două grămezi cu oase de la mijlocul plat,
formei, reprezintă cîte un mormînt. Ceea ce s,a putut observa e că toate vasele,
căldările şi grămezile de oase zăceau nemijlocit pe scîndurile podiului de lemn,
neavînd pămînt sub ele, fapt care ar putea constitui un indiciu că ele au fost depuse
deodată, căci altfel, dacă am avea de,a face cu înmormîntări succesive, vasele
depuse anterior ar fi fost deranjate, podiul avariat, iar sub vasele introduse ulterior

Fig. 2 . - Mormîntul din tumulul I cu mobilierul funerar

in situ .

s'ar fi strecurat o cantitate oarecare de pămînt. De altfel, în sectoarele de E, S
şi V nu s,a constatat nici o răscolire a pămîntului din turnul. Poate analiza oaselor
calcinate va putea să precizeze dacă ele ·aparţin unui singur cadavru sau, ceea ce
pare mai probabil, mai multor persoane. În acest caz, ar trebui să presupunem
poate o înmormîntare cu jertfe umane. Mai notăm că nu toate vasele au fost puse
în mormînt întregi, deoarece cîtorva le lipseşte partea superioară, restul fragmen,
telor neputînd fi găsite. O înmormîntare ulterioară a avut totuşi loc în acest turnul.
Ei îi aparţin cele două vase aflate în afara podiului de lemn şi mai sus, dintre care
unul era aproape întreg şi conţinea oase calcinate, în timp ce al doilea era spart
şi fragmentele lui, acum reconstituite, au alunecat pînă jos pe podiu, a cărui
margine de asemenea a fost stricată. Inventarul înmormîntării ulterioare a fost
introdus probabil în turnul prin practicarea unei gropi în formă de pîlnie, care
a pătruns pînă la podiul de lemn, provocînd spargerea unuia din vasele ce se
aflau pe această latură a platformei, singurul aflat în această stare de evidentă
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deranjare. El conţinea de asemenea oase calcinate şi a putut fi în parte recon,
stituit. Tot cu prilejul înmormîntării ulterioare au alunecat de mai sus, din cercul
de pietre aflător aproape de suprafaţa tumulului, pietrele găsite lîngă cele două
vase amintite. Aceste pietre au fost probabil
folosite la incinerarea ulterioară, poate
... .... ....
pentru aşezarea rugului.
Obiectele de podoabă sînt din argint
nu prea curat, amestecat cu o cantitate
oarecare de cupru, ce a dat naştere unei
pojghiţe groase de oxid de cupru în care
erau învelite în momentul descoperirii lor.
Cu excepţia cercelului (fig. 4/3), fragmentar,
prevăzut cu un pandantiv, toate celelalte
piese erau garnituri ale unei centuri de
piele. Catarama şi cele două ornamente în
formă de potcoavă sînt turnate în tipare,
în timp ce celelalte sînt lucrate prin forjare.
Catarama (fig.4/6) este masivă, de formă
patrulateră cu limbă, care la capăt lasă im,
Fig. 3 .
Fragmente din torţile şi cercurile de fier
presia că ar vrea să redea o copită de cal. La
ale găleţilor de lemn.
bază, barele marginale sînt întoarse în formă
de volute, cu cîte o adîncitură la mijloc. Catarama era fixată de un capăt al centurii
de piele prin mijlocirea unei plăci duble, încopciată de cataramă, ale cărei foi
sînt unite între ele cu ajutorul
unor cuie cu capetele în formă
de butoni (fig. 4/5). Pe o foaie
a acestei plăci s,a lipit o ţesătură
de fibre textile. Cele:două aplici
'2
în formă de potcoave (fig. 4/4)
sînt ornamentate cu un motiv
3
flora}, desfăşurat în volute. Cu
cîte trei cuie, ele erau fixate pe
centură, probabil de o parte şi
de alta a cataramei. Tot pe cen,
tură era fixată şi aplica cu cîrlig
(fig. 4/2 ), de care se încopcia
probabil inelul (fig. 4/1 ) neorna,
..
��\1_1 ,.
mentat. De acesta se putea lega,
prin curele, sabia, sau cuţitul,
.
� :-·
sau cornul de băut etc.
v,,\<·· ,'\'\ · ·"·
Vasele (fig. 5), în număr de
·
opt, sînt confecţionate cu roata
de mînă, dintr'o pastă grosolană,
6
.,
cu siliciu, puternic dar neuni,
Fig. 4.
Obiecte de podoabă de argint din turnului I.
form arsă, de culoare roşiatică
sau gălbuie în interior şi neagră,
cafenie în exterior. Forma şi mărimea vaselor variază, avînd gura mai largă sau
mai strîmtă. Toate au buza uşor deschisă în afară, gîtul scurt, neaccentuat,
aproape fără umeri, cu trecere de,a dreptul la corpul vasului, care este mai mult
sau mai puţin bombat. Spre bază toate se strîmtează brusc, astfel că acesta e
.. � ..
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mic şi totdeauna plat. Toate vasele sînt ornamentate cu benzi de linii ondulate,
încadrate sau despărţite de linii drepte, paralele, circulare incizate, dispuse în
partea superioară a corpului. Un singur vas (fig. 5/2) e ornamentat pe tot corpul numai
cu fascicule de linii ondulate. Acesta e decorat şi pe buză, în interior, cu
linii în val.
Tumulul 1 1 (fig. 6) se afla la circa 300 m depărtare, spre est de primul tu�
mul, în arătură. Aparent, el este de dimensiuni mai mari, fiind mai aplatizat
şi mai întins datorită lucrărilor agricole. Diametrele lui actuale sînt de 16 X 20 m,
iar înălţimea de circa 1 m. E sigur însă că s�a produs, din cauza aratului
în acelaşi sens, o alungire a lui pe direcţia E�V. Cercetările au dovedit că şi acest
turnul adăpostea un mormînt de incineraţie, care a fost însă jefuit în vechime.
Oase calcinate, cărbune, cenuşă, bucăţi de lemn putrezit, fragmente ceramice,

Fig. 5 .

Vase d i n r u m u l u l

l.

un cercei mic de bronz, fragmente din torţi şi cercuri de găleată, din fier,
au fost găsite răvăşite şi împrăştiate la diferite adîncimi în turnul sau la baza
acestuia. La mijlocul tumulului, la 1 ,40 m adîncime, s�a constatat şi aici existenţa unei
gropi de dimensiunile 1 ,40 X 2,40 m, care se adîncea, desigur mai mult decît originar,
în stratul aluvionar de pietriş şi nisip. Î n ea s�au găsit fragmente ceramice şi bucăţi de
lemn putrezit. Toate aceste observaţii dovedesc că mormîntul era de acelaşi tip cu
cel din turnului 1, avînd o platformă ae lemn pe care fusese depus mobilierul
funerar, din care nu lipseau găleţile de lemn cu garnitură de fier. Ceramica (fig. 7)
este de asemenea similară, în ceea ce priveşte pasta, arderea şi ornamentaţia,
cu vasele din primul turnul. Caracterul ceramicii şi al celorlalte elemente ale
mobilierului funerar, ca şi observaţiile privitoare la ritul de înmormîntare
sînt pe deplin concludente în privinţa datării în aceeaşi epocă a celor doi
tumuli săpaţi.
Importanţa excepţională a descoperirilor de la Someşeni se impune de
la sine. Mormintele de aici ne pun în faţă un complex arheologic care excep,
tînd o descoperire mai veche, asupra căreia dispunem de prea puţine infor,
maţii şi precizări, a fost surprins pentru prima dată în mod deosebit de clar,
lipsit de echivoc, bogat şi aspectuos.
www.cimec.ro
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Caracteristica principală a mormintelor de la Someşeni o constituie
ritul incineraţiei cu tumuli, prin care ele se deosebesc hotărît de descoperi�
rile arheologice similare din epoca migraţiilor cunoscute pînă acum în Transilvania.
Acest rit de înmormîntare este realizat într�o formă atît de tipică, încît nu lasă nici o
îndoială că tumulii de la Someşeni nu pot fi atribuiţi nici gepizilor sau altor seminţii
germanice, nici avarilor, nici cutrugurilor, nici oricărei alte populaţii cunoscute
arheologic pe teritoriul Transilvaniei sau al Ungariei de astăzi în epoca marilor
migraţii. În schimb, se ştie că
ritul incineraţiei, cu sau fără tu�
muli, era practicat, în a doua
T II
jumătate a mileniului I e.n. de
către vechii slavi, înainte de
creştinare, pe vastul teritoriu
locuit de ei, de la Marea Neagră
pînă la Marea Baltică şi pînă
în Finlanda.
. Inventarul funerar, prin fac�
tura lui specifică, sprijină întru�
totul atribuirea tumulilor pe
seama slavilor, care, potrivit
izvoarelor narative, sînt prezenţi
în masă pe teritoriul fostei Dacii
de la începutul sec. VI e.n.
Vasele, prin tehnica con�
fecţionării, prin forma şi orna
mentarea lor sînt de factură
specific slavă. Ele sînt mai evo�
luate decît aşa�zisul tip Praga,
plasîndu�se mai degrabă la în�
ceputul perioadei mijlocii (a
doua) a culturii slave. De ase�
menea, găleţile de lemn cu gar�
nitura de fier sînt frecvente în
Fig. 6.
Planul tumulului It.
descoperirile slave din faza (\ce�
tăţilor de pămînt >) (Burgwall).
Cît priveşte obiectele de metal, ele îşi găsesc analogii în inventarul mormintelor
avare tîrzii, ca de pildă în cimitirele de la Ullo şi Kiskoros, ca şi în altele. Se deose�
besc de acestea, totuşi, prin faptul că sînt lucrate din argint, metalul preferat pentru
obiectele de podoabă la slavi, . cît şi ·prin forma lor mai evaluată, ca de pildă a
aplicilor în formă de potcoavă. Remarcăm de asemenea lipsa garniturilor de centură
cu motive animaliere (grifoni), caracteristice culturii avare tîrzii.
Pe baza ritului funerar şi a obiectelor de inventar, mormintele de la So
meşeni le atribuim deci slavilor şi le datăm în jurul anului 800 şi începutul
sec. IX e.n.
Cescoperirile de la Someşeni înlătură, în parte, un hiatus penibil resimţit
pînă acum în documentarea arheologică privitoare la ultima fază a epocii prefeudale
din ţara noastră. Cronologic mormintele de aici se situează după descoperirile
aparţinînd perioadei vechi slave de la Monteoru datate în sec. VII e.n. , şi, bine�
înţeles, anterior descoperirilor mai numeroase, de factură sau de tradiţie slavă,
datînd din sec. X-X I I.
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Datorită stării bune de conservare în care a fost surprins unul din morminte,
bogăţiei mobilierului funerar şi observării cu precizie a detaliilor ritului funerar,
descoperirile de la Someşeni interesează şi pot aduce o reală contribuţie la cunoaş,
din epoca păgînă în general.
slave si
terea si studiul antichitătilor
'
' a culturii slavilor
Pentr� Transilvania şi pentru
tara noastră aceste morminte
fac dovada certă a prezenţei
slavilor ca o populaţie deosebită
din punct de vedere etnic şi pur,
tătoare a unei culturi materiale
şi a unor tradiţii culturale spe
cifice si interesante.
Prin inventarul lor bogat,
mormintele de la Someşeni do
vedesc a fi aparţinut unor con
ducători. Unele analogii ale
mobilierului funerar cu inven
tarul mormintelor avare tîrzii
constituie un indiciu că tribul
.J
de slavi de la Someşeni a con,
vieţuit sau a fost în legături
Ceramică din turnului l i .
· Fig. 7.
timp mai îndelungat cu avarii,
fie pe teritoriul Transilvaniei,
fie undeva în răsărit, în regiunile din sudul Ucrainei şi de la nordul Mării
Negre.
În lumina descoperirilor de la Someşeni vor putea fi lămurite şi alte materiale
sau descoperiri arheologice, care pînă acum nu au putut fi mai bine încadrate
cronologic şi cultural tocmai din cauza observaţiilor incomplete cu prilejul săpă,
turilor. Astfel, de pe acum putem afirma că mormintele tumulare din necropola
de la Nuşfalău (Szilăgynagyfalu) 1 sînt de acelaşi tip cu cele de la Someşeni şi, ca
atare, ele nu mai pot fi considerate ca avare 2 , ci trebuie atribuite de asemenea
slavilor.
r:----.,.,.,._,__
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M. MACREA

CJIAB.RHCKHH HEKPOllOJib B COMEIIIE HH
I<PATKOE CO.UEP)KAHI1E

Cm..îaBJHIIOI.l.lliC HeKponom. KypraHbl pacnono>KCHbl Ha Hli>KHCH Teppace peKli CoMCIUYjl
MliK, s6Jili3li 6onoTa y E:mne-CoMerneHli . 0Hli Kpyrnoii liJili osanbHOH <lJopMbi, c �liaMcrpoM
B 1 4-20 M II BbiCOTOH OT 0,50 �O 1 M . J1 TCllCpb Ha llOBCpXHOCTli Bli�Hbl �CCHTb KypraHHblX 803BblliiCHHOCTCH, HO KOJllilJCCTBO liX B npOliiJIOM, nO-Bli�liMOMy, 6blJIO 60JibliiC . B OKTH6pe 1 956 r . B
3TOM HCKpOnOJIC 6biJlli paCKOnaHbl �Ba KypraHa, npli'ICM 6blJlli llOJiylJCHbl BCCbMa 3Ha'lliTCJlbHblC
pC3YJibTaTbl .
llepBblH KypraH (pliC . 1 ) 6b1Jl HeTpOHYT II liMCJI O�HO 3aXOpOHCHliC TpynoCO>K>KCHliH , HaxO�liB
liiCCCH B OCHOBaHlili KypraHa, Ha rny6liHC 0,90 M . 3axopOHCHIIC COCTOliT B nepsy10 Ollepe�b li3
'ICTblpCXCTOpOHHCH �epCBHHHOH nnaT<lJOpMbl , CO CTOpOHaMli MliHOIO B 1 ,85 X 2,30 M, c�eJiaHHOH
li3 6peBCH li �OCOK, XOTH li COBCpliiCHHO npOI'HIIBailiX, HO BCC >KC JICI'KO pa3JililJliMblX. Ha 3TOH
JlJiaT<lJOpMe HaH�CH 6oraTblH norpe6aJibHblH liHBCHTapb (pliC . 2) , COCTOHI.l.lliH li3 OCTaTKOB �Byx
1 Hampel, A � .

1, 1 8 8 1 , p. 1 56 - 1 6 1 , 1 72 ; idem,

Altmhiimer, I l , p. 124 - 1 2 7 cu pl. 10 1 - 102.

2 D. Csallany, A� . 80, 1 95 3 , p. 1 36 .
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AepeBHHHbiX ae.nep c lliene3HbiMH o6pyt.IaMH H pylii<OH (pHc. 3) H wecrH rnHHHHbiX cocy.noa , HeKo
TOpbie 1.\enbie, a npot.IHe c pa36HTbiM ropnbiWKOM, nH6o 6e3 aepxHeiî: t.IaCTH (pHc. 5) . Bo acex cocy.nax
o6HapyllieHbi o6ollillieHHbie t.Ienoaet.IeCKHe KOCTH . KpoMe 3Toro, Henocpe.ncraeHHO Ha nnanpopMe,
nellianH ell\e .nae KYliH COllillieHHbiX t.Ienoaet.IeCKHX Kocreiî: . B o.nHoiî: H3 3THX KYll HMecrcn MHoro
cepe6pHHbiX yKpaweHHH : npHlliKa OT UOHCa, nnaCTHHKa C Ha6HTbiMH KHOnKaMH, 6milliKa C KHOn
KaMH H KplOliKOM C npHKpenneHHbiM K HeMy npOCTblM KOnhl\OM, 3aTeM ,[(Ba OpHaMeHTa B <t>opMe IIO,[(
KOBbl H o,nHa cephra (pHc. 4) . .Usa ,npyrHx cocy,na Haxo,nHnHch BHe miaTcl:>opMbi, npHMepHo Ha 1 5
cM BbiWe. Tio,nne o,nHoro H3 ae,nep uaiî:,neHbi ,nae KOCTH H<HBOTHoro , a Ha Hpanx KypraHa, Ha ,npea
HeM rpyuTe, uaiî:,neHa t.IenlOCTh H<HBOTHoro . Ha noaepxuocrH Kypraua, Ha He6oJihlliOH rny6HHe, 6binH
OTKpbiTbi KaMHH co cne,naMH orun , pacnonollieHHbie KpyroM .
B pe3ynLTaTe npoH3Be,neHHbiX ua6n10,neHHH 6bm c,nenaH BbiBOA, liTO Haiî:,neHHbiH Ha nnaT
cpopMe HHBeHTapb npHHa,[(neH<HT nHWh O,[(HOMY 3aXOpOHeHHIO , a CTOHll\He B CTOpOHe ,[(Ba cocy,na
MOryT OTHOCHThCH K 6onee Il03,[(HHM norpe6eHHHM .
BTopoiî: KypraH (pHc. 6) oKa3ancn orpa6neHHbiM , no-BHAHMOMY ell\e H ApeBHOCTH . 113 pa36pocaHHbiX npe,nMeTOB (pHc . 7) norpe6anhHoro HHBeHTapH H H3 Ha6n10,neHHH norpe6anhuoro o6pn,na
MOlliHO 3aKnlOliHTh, liTO o6a norpe6eHHH TOrO llie THna H OTHOCHTCH K TOMY llie BpeMeHH .
PacKonKaMH B CoMeweHH OTKpbiT HOBbiH apxeonorHt.IeCKHH H KynLTYPHbiH KOMnneKc, anep
Bbie npe,ncrasneHHbiH ao aceiî: caoeiî: nonHoTe . Tio Bbi,nenKe norpe6anhHbiX npe,nMeTOB H cronh
xapaKTepHbiM oco6eHHOCTHM norpe6anhHOro o6pn,na coMemeHCKHe KypraHbi npHHa,nnemaT cnaBHHaM
H3biliHHKaM H .naTHPYIOTCH npHMepuo 800 r . H .3. Hapn,ny c OTKpbiTHHMH s C3paTa-MouTeopy , OTHOcH11.\HMHCH K VII B . H.3. COMeweHCKHe KypraHHbie norpe6eHHH HBnHIOTCH nepBbiMH uau6onee ,noC'ro
aepHbiMH H npe.[(CTaBHTenhHbiMH naMHTHHKaMH cnaBHH , O KOTOpbiX H3BeCTHO , liTO OHH 060CHOHaJIHCh
B Macce Ha TeppHTOpHH 6biBWeH ,UaKHH . 3TH norpe6eHHH npHHa,[(nelliaT BOH<,[(HM nneMeH , lliHBWHX
HeKOTOpOe BpeMH 6nH:JKO K aaapaM, HnH IlO,[( HX rOCIIO,[(CTBOM, KaK 3TO BH,[(HO H3 Bbi,[(enKH cepe6pHHbiX ae�eiî: . Eonee rny6oKo H3yt.IeHHbie ,nanLHeiî:mHMH pacKonKaMH coMemeHCKHe OTKpbiTHH
MoryT BHeCTH 3HaliHTenhHbiH BKna,[( B Il03HaHHe cnaBHHCKOH KYJihTypbl H006Il\e H cnaBHHCKHX
ApeBHOCTeH , a TaKH<e pa3 'bHCHHTb Ha OCHOBe KOHKpeTHbiX MaTepHanOB HCTOpHt.IeCKHe BOIIpOCbl
cnaBHHCKOH 3IIOXH Ha PYMbiHCKoiî: TeppHTOpHH. TioKa MOH<Ho yTaepm.naTh JIHlllh To , liTO
KypraHHhie MomnhHHKH a Hyw<t>amy (Szilagynagyfalu), Hccne,nosaHHhie a npown�M croneTHH H
craawHe H3BeCTHbiMH nuwh 6naro,napn KpaTKOMY coo6�eHHIO ll . XaMnenn (Arh. Ert . , 1, 1 88 1 ,
crp. 1 56- 1 6 1 H Alterthi.imer, Il, crp . 1 24- 1 27 c Ta6n . 10 1- 102) , nsnHIOTCH Toro llie THna H,
B03MO>KHO, TOrO H<e BpeMeHH, KaK H COMeWeHCKHe MOrHnhHHKH, H HX Henh3H CliHTaTh asapCKHMH ,
a cne.nyeT TaKllie OTHeCTH K cnaBHHCKHM .

OE'hJICHEHI1E Pl1CYHKOB
P11c. 1 .
IlnaH HypraHa 1 .
P11c. 2 . - Tiorpe6eHI1C B HypraHe I c MOrHJlbHhiM 11HBeHTapeM in s i l.u.
P 11 c . 3 . - <t>parMeHTbi mene3HhiX pyqeH 11 o6pyqeiî ):lepeBRHHhiX BeJw p .
P11c. 4.
Cepe6pRHhie yKpaweHI1R 113 I<ypraHa I .
P11c. 5 . - CocyJlhl 113 KypraHa 1 .
P11c. 6 .
IlnaH KypraHa I l .
P11c. 7 . - KepaMI1Ka 11 3 KypraHa I l .
-

-

-

LA NECROPOLE SLAVE DE SOMEŞEN f
R E SUM E

Les tumulus qui constituent cette necropole sont situes sur la terrasse inferieure du Someşul
Mic, pres du marais de Băile Someşeni. Leur forme est circulaire ou ovale ; leur diametre de 14 a
20 m et la hauteur de 0,50 a 1 m. Sur le terrain, on reconnaît encore dix tumulus, mais leur
nombre semble avoir ete plus grand par le passe. En octobre 1 956, on a fouille deux de ces
tumulus et les resultats obtenus ont ete des plus interessants.
Le premier tumulus (fig. 1) etait intact. Il abritait une tombe a incineration, qui se trouvait
a sa base, a une profondeur de O m 90. Ledit tumulus est constitue, en premier lieu, par une
plate-forme quadrilatere en bois, aux câtes de 1 m 85, sur 2 m 30, construite en poutres et en planches
qui, bien que pourries, ont pu etre reconnues facilement. Un important mobilier funeraire a ete
trouve sur cette plate-forme (fig. 2), a savoir les restes de deux seaux en bois, a anses et
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cercles de fer (fig. 3) et six vases en terre cuite, les uns intacts, d'autres au bord fele ou bien
a la partie superieure absente (fig. 5). Dans toui ces vases, on a trouve des ossements humains
calcines. D'autres ossements calcines, formant deux tas, etaient deposes librement sur la plate
forme. Dans l'un d'eux on trouva plusieurs objets de parure en argent : une boucle de ceinture,
une lame avec des boutons appliques, une applique avec des boutons et un crochet, auquel etait
suspendu un anneau simple, puis deux ornemepts en forme de fer a cheval et une boucle d'oreille
(fig. 4 ). Deux autres vases se trouvaient en dehors des limites de la plate-forme a 1 5 cm plus haut.
On remarqua a câte de l'un des seaux deux os d'animal, non calcines, alors qu'un maxillaire,
d'animal egalement, a ete trouve sur l'un des câtes du tumulus, a meme l'ancien niveau du sol.
A la partie superieure du tumulus et a faible profondeur, il y avait un groupe de pierres portant
des traces de feu, massees sur une surface circulaire.
De toutes ces observations on a tire la conclusion que tout le mobilier trouve sur la plate
forme en bois provenait d'une seule sepulture, tandis que les deux vases se trouvant a l'exterieur
de la plate-forme pouvaient appartenir a un enterrement ulterieur.
Le second tumulus (fig. 6) s'est avere avoir ete pille, probablement dans l'antiquite. Les
restes eparpilles de l'inventaire funeraire (fig. 7) et les observations au sujet du rite d'enterrement
ont permis d'etablir que la tombe etait du meme type que la prem"ere et qu'elle datait de la meme
epoque.
Les recherches de Someşeni ont revele un complexe archeologique appartenant a une civili
sation nouvelle, decouverte pour la premiere fois, d'une maniere extremement precise. II est
aussi riche qu'interessant. Par la facture de leur mobilier funeraire et p:1r les caracteristiques du
rite d'enterrement, les tumulus de Someşeni appartiennent aux Slaves palens et datent environ
de !'an 800 de notre ere. A câte des decouvertes de Sărata Monteoru, datant du Vlll< siecle,
les tombes a tumulus de Someşeni sant les premiers monuments surs et repn!sentatifs des Slaves,
dont on sait qu'ils s'etaient installes en masse sur le territoire de l'ancienne Dacie des le VIe siecle.
Ils appartiennent a des chefs de tribus qui vecurent durant un certain temps dans le voisinage
ou meme sous la domination des Avars, ainsi qu'en temoigne la facture des objets d'argent qui
y ont ete trouves. Etudiees de plus pres et enrichies par de nouvelles fouilles, les decouvertes de
Someşeni pourront contribuer d'une maniere notable a la connaissance de la civilisation et des
antiquites slaves en general, ainsi qu' a l'eclaircissement, sur des bases concretes, des problemes
ayant trait a l'epoque slave sur le territoire de la Roumanie. Nous pouvons affirmer pour le mo
ment, que les tombes tumulaires de Nuşfalău (Szilagynagyfalu) etudiees au siecle dernier et connues
uniquement grâce a une breve relation de J. Hampel (Arch. Ert. I, 1 88 1 , pp. 1 56-161 et Alter
thumer Il, pp. 1 24-1 27 et pp. 1 01-102) sant du meme type et quasi-contemporaines de celles
de Someşeni. Par consequent, elles ne peuvent plus etre considerees d'origine avare, mais doivent,
elles aussi, etre attribuees aux Slaves.
EXPLICATION DES FIGURES
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Plan du tumulus n° ! .
Tombe du tumulus n° l avec son mobilier funeraire i n
Debris d'anses e t d e cercles d e fer des seaux de bois.
Objets de parure en argent du tumulus n° !.
Vases du tumulus n° !.
Plan du tumulus n° II.
Ceramique du tumulus n° Il.
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SĂPĂTURILE DE LA BALTA VERDE *
(r. Vînju· Mare, reg. Craiova)

S

COPUL

cercetărilor efectuate în 1956 la Balta Verde a fost de a se relua
săparea cimitirului slav de pe << grindul cu tunul l>, care se află spre
sud de sat şi unde descoperisem în 1 934 două morminte de incine,
raţie 1 , pe care le,am considerat, din punct de vedere cultural,istoric, drept slavo,
bizantine, dar, pe de altă parte, ţinînd seama de ceramică şi de inelele de buclă,
am înclinat a le atribui slavilor. Abia după descoperirea vastei necropole vechi
slave de la Sărata Monteoru 2 , cele două morminte de la Balta Verde, publicate
acum douăzeci de ani, dobîndesc o importanţă ştiinţifică deosebită, întrucît ele
aparţin aceluiaşi mare complex slav din sec. VII, cum a arătat recent I. Nestor.
Din punct de vedere cronologic noi datam cele două morminte în sec. VII,
sprijinindu,ne în special pe catarama de bronz din mormîntul 1 de factură
bizantină.
În 1934 constatasem prezenţa, la suprafaţa nisipului de la punctul indicat
mai sus, a numeroa�e oase calcinate şi fragmente ceramice care proveneau de la
morminte distruse. In 1 956 a fost reluată cercetarea pe acest << grind l), care se află
într'o zonă de dune călătoare. În cei 24 ani care au trecut, întregul aspect al regiunii
s,a schimbat. Copacii şi tufişurile de pe << grind )) au dispărut. Cantităţi enorme de
nisip au fost mutate dintr,un loc într,altul. Lucrările practicate în ultimii ani pe
<< grind l) au distrus şi ele cimitirul slav. La suprafaţa solului nu s'a mai descoperit
nici un material arheologic şi nici oase calcinate. Sondajele efectuate în diferite
puncte ale grindului nu au dus nici ele la vre,un rezultat pozitiv. În urma cerce,
tărilor din 1 956 s'a ajuns la concluzia că cimitirul, din care făceau parte cele două
morminte slave descoperite în 1 934 pe << grindul cu tunul l), a fost distrus
complet.
1.

*

2 . În continuare s'au făcut cercetări în alte puncte de pe teritoriul satului
Balta Verde. Astfel, la aproximativ 1 km mai la nord,est de << grindul cu tunul l),
la locul numit de localnici << Branişte )) sau << Jeliţa l), într,un teren de asemenea cu
caracter de dune călătoare, au fost culese de la suprafaţa nisipului mai multe frag,
mente ceramice ornamentate în << valuri l). În trei locuri au fost găsite resturile a
trei bordeie distruse de dune. Din bordeiul 1 rămăsese doar o suprafaţă cu o lun,
gime de 2 m şi lăţime de 1 ,60 m. Groapa bordeiului fusese săpată în nisip, avînd
pereţii albiaţi. Din cauza focului, nisipul din groapă şi de pe margini avea o culoare
neagră şi neagră,cărămizie. În mijlocul suprafeţei amintite s,a dat peste resturile
Colectivul şantierului Balta Verde a fost compus
din D. Berciu, responsabil, şi Seb. Morintz, membru.
1 D. şi 1. Berciu, Antichităţi medievale în O l 
tenia, BCM I, XXX, 92, 1 937, p. 7 9 - 8 2 ; D . Berciu,
Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 1 939,
•

3 4.

-

c. 722

p. 2 3 5 - 23 8 şi fig. 293 - 294 ; D. Berciu şi Eug. Comşa,
în Materiale, II, 1 95 6, p. 403 - 405 şi fig. 1 3 2 - 1 3 3 .
2 SCIV, IV, 1 - 2, 1 9 5 3 , p. 8 3 - 86 ; SCIV, VI,
3 - 4. 1 9 5 5 , p. 5 1 0 - 5 1 1 , Ion Nestor şi Eugenia Zahari11
în Material e, V, p. 509 şi urm .
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unei bîrne carbonizate, căzută în directia nord,est- sud,vest. Lătimea
bîrnei era
'
de 0,08 m şi grosimea de 0, 1 0 m. Dea �upra şi în jurul ei se aflau multe pietre de
rîu arse în foc, precum şi cîteva fragmente ceramice. La 0,20 m spre nord de bîrnă
s,a dat peste urmele unei bîrne mai mici. La mijlocul suprafeţei restului gropii
de bordei se găsea o piatră mai mare, care de asemenea fusese aşezată pe acoperiş.
La marginea de vest a gropii s'a dat peste resturile unei vetre sub care se afla un
strat de nisip ars pînă la roşu pe o grosime de 0, 15 m. Lîngă vatră s,a descoperit
un fragment de vas lucrat cu roata dintr'o pastă în compoziţie cu foarte mult nisip

?.

Fig. l . - Fragmente ceramice din aşezarea de la « Branişte» (sec. VII I - IX) ; l , 4 - 5 , din bordei u l l ; 2 ,
din bordeiul 2 ; 1 , passim.

şi pietricele (fig. 1 / 1 ). Fragmentul redă profilul unei oale cu corpul bombat şi
gîtul răsfrînt în afară. El e ornamentat cu linii orizontale şi paralele. Un fragment
similar ca tehnică şi sistem de ornamentare s'a găsit pe marginea de sud a gropii.
Un mic fragment cu << valuri >> din patru linii se afla spre centrul restului de groapă .
Î n apropierea celor două bîrne s,a dat peste un fragment de vas lucrat cu mîna,
dintr'o pastă grosolană, ornamentat pe marginea superioară cu << valuri >> formate
din trei linii (pe alocuri două), (tig. 1/4�, dar neglijent executate. Nu departe de
acest fragment s,a găsit un altul, redînd acelaşi profil de vas, însă neornamentat.
Din nisipul ars puternic, de sub cele două bîrne arse, s,a scos un fragment orna,
mentat cu patru << valuri >> paralele (fig. 1/5). În groapa bordeiului s'au descoperit
�i cîteva bucăţi de chirpici ars parţial.
La 7 m depărtare de bordeiul 1 , se aflau resturile bordeiului 2, distrus aproape
complet de dune. Rămăsese doar o mică pată de nisip ars, deasupra şi în jurul căreia
s'au descoperit mai multe fragmente ceramice, care aparţin aceleiaşi vremi, ca şi
cele din bordeiul 1 . Unele dintre fragmente sînt lucrate cu mîna, altele la roată .
Ornamentarea constă din motivul << în valuri >> simple sau din mai multe linii,
încadrat în interiorul unor registre dintr'o linie ori mai multe linii paralele. Un
fragment redă o buză de vas răsfrîntă în afară (fig. 1/2 ).
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La aproximativ 1 00 m spre sud,vest de bordeiul 1 s,a prins în profilul unei
mari adîncituri făcute de vînt doar marginea sud,vestică a unui alt bordei (bor,
cleiul 3). În perete rămăsese doar o porţiune de groapă pe o adîncime de 0,20 m
şi o lăţime de 0,40 m. La suprafaţa nisipului erau risipite mici fragmente ceramice
similare celor găsite în celelalte resturi de bordeie. Din nisipul din groapă s'au
mai cules patru fragmente ornamentate cu striuri paralele şi valuri.
În apropierea celor trei bordeie s'au efectuat cinci sondaje de informare,
în care însă nu a mai fost prinsă nici o groapă de bordei. s,au găsit doar cîteva
fragmente ceramice de aceeaşi factură ca cele prezentate mai sus şi ca altele culese
de la suprafaţa nisipului (fig. 1/3).
Din observaţiile făcute la faţa locului şi din studierea preliminară a puţinului
material dobîndit în condiţiile arătate aici, rezultă că la locul numit << Branişte >>,
situat pe stînga rîuleţului Blahniţa, a existat o aşezare din perioada feudală timpurie
datînd - aşa cum ne indică şi descoperirile din alte regiuni ale ţării noastre 
din sec. VIII-IX 1 .
Fragmente ceramice din aceeaşi perioadă au fost descoperite ş i în alte puncte
ale zonei de dune călătoare, în care se găseşte aşezarea de la << Branişte >> şi << grindul
cu tunul >>.
*

3 . Din cauza apelor mari venite în cursul primăverii anului 1 955, a fost
distrusă, în bună parte, o interesantă necropolă hallstattiană situată pe stînga Blah,
niţei, la aproximativ 80 m de la vărsarea acesteia în Dunăre. După retragerea apelor,
au rămas la suprafaţa solului numeroase fragmente ceramice, bucăţi de chirpici
ars şi oase de animale. Pe alocuri, unele fragmente mari de vase rămăseseră i n situ.
Aici am efectuat scurte sondaje de salvare şi informare. Astfel, s'a putut constata
că, în punctul indicat există o grupă de morminte datînd din prima epocă a :fi.erului.
De o parte şi de cealaltă a acesteia se găsesc multe fragmente ceramice aparţinînd
culturii Gîrla Mare din epoca bronzului şi fragmente daco,getice Latene. În 1 9J2
şi 1 934 am cules de aici mai multe fragmente ceramice de tip Gîrla Mare, în jurul
cărora se găseau oase calcinate, care indicau prezenţa unor morminte de incineraţie
din vremea culturii amintite. Cu vremea, apele Dunării şi ale Blahniţei au distrus
întreaga necropolă sau, pe alocuri, au acoperit,o cu un strat gros de mîl.
Mormintele hallstattiene sînt de incineraţie. S,au putut reconstitui parţial
inventarul şi ritualul numai la trei morminte. Scurtele sondaje ne,au ajutat să
precizăm că este vorba de morminte de incineraţie cu groapă în formă de puţ
(tip << a pozzo >>) , foarte rar întîlnit pe teritoriul ţării noastre, dar frecvent în Italia
primei epoci a fierului. Deocamdată acest tip de morminte mai este cunoscut la
Blejeşti, r. Videle, reg. Bucureşti 2, cu un inventar similar aceluia al complexului
nostru, şi care este de asemenea şi sincronie acestuia. Observaţii mai complete
s'au făcut asupra mormîntului 3 . Groapa acestuia avea o adîncim� de 0,90 m şi
un diametru de O, 70 m. Ea a fost săpată în nisip, într'o formă cu totul analoagă
rmui puţ, amintind pe aceea de la Blejeşti. Deasupra gropii se aşezase un mare
capac din lut amestecat cu multă pleavă şi paie şi ars incomplet, lăsînd impresia
mai mult de chirpici ars parţial. El are o formă de farfurie cu marginile drepte şi
1 A se revedea descoperirile de la Alexandria
(în acest volum, B. Mitrea şi C. Preda, p. 1 7 5 ) , cele
de la Greaca (Eugen Comşa, SCIV, VI, 3 - 4, 1 9 5 5 ,
p . 4 3 3 - 434), Hlincea - laşi, (SCIV, VI, 3 - 4, 1 95 5 ,

14 "

p. 69 1 ) şi Camena- Dobrogea
1 954, p . 109 - 1 1 1 ).

(SCIV, V,

l - 2,

2 D. Berciu, Cercetări şi descoperiri arheologice
în Regiunea Bucureşti, Materiale, II, 1 956, p. 547
şi fig. 90 - 93.
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mîner cilindric şi al cărui diametru era de 0,80 m. Din distanţă în distanţă erau fixate
pe marginea capacului recipiente cilindrice înalte de aproximativ 0,08-0, 1 0 m.
Pereţii capacului au o grosime ce variază
între
0,03 m şi 0,05 m. Într'o margine a
- - -j
gropii, imediat sub capac, se afla un mare
1
fragment dintr'o rîşniţă de mînă, care
1 fusese aşezat acolo în timpul ceremo,
1 nialului înmormîntării. La golirea gropii
1
s'au găsit doar trei oscioare calcinate si
1
mai multe fragmente din vase felurit� .
1 Profilele acestora redau forma de străchini,
capace cu buza larg răsfrîntă, lucrate din
pastă neagră,brună şi cu slip negru lus,
truit metalic, urne,clopot dintr,un stadiu
evolutiv vechi, urne bitronconice, cu sau
fără apucători orizontale, avînd gîtul bine
demarcat faţă de corp (fig. 2) 1, ceşti cu
siluetă scundă şi o toartă supraînălţată,
străchini cu buza îndoită spre interior şi
umărul cu caneluri late si oblice etc.
Descoperirile de la << Gura Blahnitei ))
reprezintă ultimul orizont al perio �dei
Fig. 2.
Urnă funerară din cimitirul de la Gura
hallstattiene timpurii (Hallstatt B 2 )
Blahniţei
pătrunzînd uşor şi în perioada următoare.
Ele aparţin aspectului mai vechi al grupului Vînjuleţ,Basarabi, cu care sînt
sincronice si
' unele manifestări ' de la est de Olt.
4. De pe plaja Dunării, în apropiere de cimitirul amintit, au fost culese frag,
mente ceramice din perioada Hallstatt A, care a fost documentată în ultimii ani
în cea mai mare parte a ţării noastre.
-

».

«

,

*

5. s,a procedat la verificarea unor observaţii asupra grupei de tumuli de
pe teritoriul satului Balta Verde şi s'a săpat turnului XXVIII 2, care se găseşte la

Fig. 3. - Sabie de tier din tumulul XXV I I I.

82 m SSE de turnului XII din grupa de la punctul numit << la podişcă )), Turnului
face parte dintr'o grupă de trei movile funerare, care nu fusese identificată pînă
op.
2

1

Profil similar urnei de la Blejeşti (D. Berciu,

cit, fig. 90).

Î n continuarea celor săpaţi anterior : D. Berciu

şi Eugen Comşa, op. cit., p. 387
săpat în 1 949 şi 1 950).
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anul acesta. Datorită unor condiţii speciale,
turnului era dezvelit pînă la stratul de pietre.
În interior au fost descoperite elemente de
inventar în general similare celor găsite în
vechile săpături (fig. 3).
6. În ultima parte a campaniei de cer,
cetări, s,a procedat la completarea planului
general al necropolei de la Gogoşu şi s'au
săpat tumulii LVI-LX. Parţial, cercetările
de a1c1 au avut si un caracter de salvare.
Majoritatea movil �lor nu conţineau nici un
fel de material arheologic. Î n turnului LVI
şi în turnului LX s'au descoperit două bră,
ţări de bronz cu capetele petrecute şi două
Fig. 4. - Vas de lut din turnului LX de la
Gogoşu.
ceşti cu toartă supraînălţată, care se află pe
linia evoluţiei ceştii grupului Vînjuleţ,Ba,
sarabi, dar, după cît se pare, în ultimul stadiu al său (fig. 4). Asupra noilor
descoperiri de la Balta Verde şi Gogoşu vom reveni într,un studiu mai amănunţit.
·

D . BERCIU

PACKOIIKH B EATITE BEP.UE
KPATKOE CO.UEP)l(AHHE

lleJiblO pa60T B 1 956 ro B EaJITa Bep�e 6hiJIO npo�OJI)J{eHHe paCI<OIIOK B nyHKre (( rpHH�yJI
I<y-ryHyJI », r�e 6hiJIH OTI<phHhi B 1 934 r . �Ba cnammcKnx norpe6emm VI I B . H .3 . , yKa3biBaBWiiX
Ha Haxo>I<�eu.ne TaM Hei<ponomi TOM )l{e 3noxH . K CO)J{aJieHniO, c�eJiaHHhie B 1 9 56 r. pa60Thi He
npHBeJIH K onpeAeJieHHbiM pe3yJibTaTaM . C 1 934 r . H �O HaCTOHI.Qero BpeMeHH BeCb ynOMHHYThlll
<< rpHH� >) ( npHrOpOI<) 6biJI IIOBpe)J{AeH nepeABH)J{HbiMH necqaHbiMH )llDHaMH, pa3pyW1IOIQHMH
Bce B 3TOM pai1oue ; pa3pyrneHHHM cn :>co6cTBOBaJia H pyKa qerroBei<a. B3aMeH 3Toro, ua paccTOHHHH
npHMepHO 1 KM I< CeBepO-BOCTOKY OT (< rpHII,LzyJI-I<y-ryuyJI >> , B nyHI<Te EpaHnWre, TO)J{e B paHOHe
nepeABH)J{HhiX �IOH, 6hmo ycraHOBJieHo cyi.QeCTBOBaHne pauuecj)eo�aJibHoro noceJieHHH VIII- IX BB .
EbiJIH OTKphiThi ocraTKH Tpex, BhipbiThiX B necKe 3e�1JIHHOK.
Y ycThH pei<H EnaxHHI.\a, np11 ee CJIHHHHH c .UYI·IaeM , 6biJIH co6paHbi MaTepHanbi H c�eJiaHhi
Ha6JIIOAeHHH Ha norpe6eHHHX TpynOCO}!<}l{eHHH a pOZZO , AanrpoBaHHhiX raJibWTaTCI{HM nepHO�O�l
B 2 (pHC . 2) .
Ilp11 OKOHqaHHH pa60T 6biJIH npOH3BeAeHbl �000.111-IHTeJihHbie paCKOOKI1 B I<ypraHHbiX MOrHJih
mmax B Eam·a BepAe 11 rorowy.
0Eb5ICHEHHE PMCYHKOB

2, 113

Pac. J . - <PparMeHTbi I<epaMHI<H: a3 rroceneHHH Eparmwu (VI I I- I X ss.) ; l /4-5,
3eMrrHHI<a 2 ; 3, passim
Pac. 2. - ITorpe6aJibHaH ypHa 113 MOr:liJibHHI<a rypa-EnaXHHl\eti.
P11c. 3. - )l(ene3HbiH Me'l 113 HypraHa X XVI I I .
Pac. 4 . - rmmllHhiH cocyg 11 3 KypraHa LX 113 rorowy.

H3

3CMJIHHI<I1

J;

LES FOUILLES DE BALTA VERDE
R E SUM E

Le but des fouilles entreprises a Balta Verde, en 1 956, a ete de continuer les recherches
entreprises au lieu dit « Orindui cu tunul » ou l'on avait decouvert, en 1 934, deux tombes slaves
du V I I• siecle de notre ere, qui indiquaient la presence d'une necropole de ladite epoque. Mal,
heureusement, les recherches reprises en 1 956 n'ont pu mener a auc un resultat positif. Depuis
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1 934 a ce jour, la crete de terrain dite « Grundul cu tunul >> a ete litteralement ravagee par les
dunes mouvantes qui detruisent tout dans cette region, sans compter les degâts causes par l'homme.
En echange, a environ un kilometre au Nord-Est de « Orindui cu tunul )), au lieu dit « Branişte )),
egalement dans une region de dunes mouvantes, on a pu identifier un etablissement apparte
nant au debut de l'epoque feodale, et datant des VIII-IX• siecles. On y a decouvert notamment
les restes de trois huttes creusees dans le sabie.
'
Non loin du point ou la Blahniţa se jette dans le Danube, on a pu recuperer des objets
et faire des observations sur les tombes a incineration du type (( a pozzo )), datant de la periode
Hallstatt B 2 (fig. 2).
Dans la derniere partie de la campagne, des fouUles supplementaires ont ete effectuees
dans les necropoles a tumulus de Balta Verde et de Gogoşu.
EXPLICATION DES FIGURES
1" hutte n°

Fig. 1 . - Tessons ceramiques de l'etablissement de « Branişte » (VIII - IXe s.) ; 1 , 4 - 5 , provenant de
1 ; 2, de la hutte no 2 ; 3, passim. Balta Verde.
Fig. 2.
Urne funeraire de la necropole de « Gura Blahniţei », Balta Verde.
Fig. 3 .
Epee en fer du tumulus XXVIII, Balta Verde.
Fig. 4.
Vase en terre cuite du tumulus LX de Gogoşu.
-

-

·-
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SĂPĂTURILE DE LA SATU NOU
(r. Adamclisi, reg. Constanţa)

N
I

CA DRU L problemei << formarea limbii şi poporului romîn >> s�a hotărît reluarea

în campania din anul 1956 a săpăturilor în cimitirul de incineraţie din epoca
feudală timpurie de la Satu Nou.
Această necropolă a fost descoperită de mine în urma unor cercetări de
suprafaţă efectuate în primăvara anului 1 948, iar în toamna aceluiaşi an colegul
Vlad Zirra şi cu mine am executat un mic sondaj de recunoaştere 1 . Cu acest prilej
s�a precizat că cimitirul se află chiar în vatra actualului sat, iar cele cîteva urne
descoperite ne�au indicat că este vorba de o necropolă de incineraţie din etapa
feudală timpurie, etapă asupra căreia cunoştinţele noastre din acea vreme erau
destul de limitate.
Săpăturile prevăzute în plan pentru cimitirul feudal timpuriu din sat au
trebuit să fie amînate pentru altă campanie, din cauza unei descoperiri noi, ivite
între timp, care cerea o intervenţie imediată. Este vorba de descoperirea unui
nou cimitir de incineraţie în cursul primăverii anului 1956, de către un locuitor
din acel sat. Noua necropolă este situată tot pe teritoriul satului Satu Nou, dar
în partea lui de nord,est, la punctul denumit << La armane >>. Locuitorul Dragne
Burcă, în timp ce săpa spre capătul lotului său un şanţ pentru scurgerea apei,
a întîlnit la distanţe diferite vreo opt urne cu oase arse. Unele dintre aceste vase
erau sparte în pămînt, altele au fost sparte în timpul săpării şanţului, un singur
exemplar fiind salvat de către locuitorul Stan Dobre din Satu Nou, care l�a luat
şi l�a păstrat la el acasă. La sosirea noastră, înţelegînd importanţa cercetărilor
ce le întreprindem, l'a dăruit Muzeului naţional de antichităţi (fig. 4).
Noua descoperire ne�a precizat că pe teritoriul Satului Nou se află două cimi�
tire feudale timpurii : unul, în vatra satului, descoperit în 1 948, iar altul, ieşit
la iveală în 1 956, la punctul << La armane >>. Întrucît este vorba de două necropole
din aceeaşi fază feudală timpurie, vom numi pe cea din sat Cimitirul 1 , iar pe cea
de << La armane >), Cimitirul 2.
Cimitirul 2 - în cele ce urmează ne vom referi numai la acesta, deoarece săpă�
turile întreprinse au fost limitate la el - se află situat pe o platformă loessoidă, la
o distanţă în linie dreaptă de circa 700 m NNV de cimitirul 1 , ambele fiind des păr�
ţite de o vîlcea adîncă ce trece prin mijlocul satului. De la Cimitirul 2 pînă la faleza
actuală a lacului Oltina este o distanţă de circa 300 m şi accesul se poate face
printr�o vîlcea naturală unde se scurg apele de ploaie.
Săpăturile au fost efectuate în cursul lunii octombrie 1 956, de autorii
prezentului raport.
1

B.(Mitrea), Cercetări şi sondagii arheologice şi numismatice, în Studii, 2 , 1, 1 949, p. 1 46 - 1 5 1 .
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Cimitirul 2 de incineraţie de la Satu Nou. Planul săpăturilor cu mormintele descoperite în ca mpaniH anului 1 95 6 .
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Locul pe care a fost descoperit Cimitirul 2 este astăzi teren arabil, străbătut
de un drum simplu de care. Pe acest teren locuitorii satului obişnuiau mai de mult
să treiere (de aici denumirea de << arrnan >>), iar azi mai depozitează numai paiele.
În această parte terenul este perfect plan, nu prezintă nici,o urmă de vreo uşoară
ridicătură sau măcar resturi de nivelare ale vreunui fost turnul.
Planul săpăturilor a urmărit, în funcţie de mijloacele materiale puse la dispo,
ziţie, să seziseze limitele cimitirului, orientarea şi ordinea în care sînt plasate urnele
în cimitir, ţinînd seama şi de sernănăturile aflate încă pe cîmp la acea dată şi care
trebuiau ocrotite. În acest scop am ales pentru săpături terenul liber de la vest,
est şi nord de şanţul lui Dragne Burcă, în care a intrat şi drumul de care, săpat
de noi în întregime pe o anumită porţiune (vezi planul, fig. 1 ).
Prin faptul că şanţurile de sondaj - îndreptate de noi în general spre nord
(mai exact NNE) - nu au prins decît un singur mormînt, M,20, s'ar putea bănui
că în această parte ar fi de aşteptat să fie limitele cimitirului în această direcţie.
Totuşi rezultatele obţinute nu sînt concludente şi va fi nevoie de noi sondaje,
atît în acest punct, cît şi în celelalte direcţii, pentru a lămuri problema limitelor
cirnitirului.
În urma săpăturilor efectuate pe o suprafaţă de circa 250 rn 2, au fost desco,
perite în total 3 1 morminte de incineraţie.
Toate aceste morminte, precum şi cele opt dezgropate de Dragne Burcă, ca
şi cele ce se vor mai descoperi în viitor, fac parte dintr,un cimitir plan de incine,
raţie. În ceea ce priveşte orientarea şi gruparea urnelor în cimitir, rezultatele obţi,
nute nu sînt încă nici concludente nici satisfăcătoare, deoarece o bună parte a
urnelor, tocmai din porţiunea săpată şi care ne,ar fi fost necesare pentru stabi,
lirea orientării şirurilor de morminte, fuseseră scoase mai înainte, cu ocazia săpării
celor două şanţuri de scurgere de o parte şi de alta a drumului, iar noi n'am putut
săpa porţiuni mai mari.
Este cazul să menţionăm că atît în punctul în care am săpat noi, cît şi în îrnpre,
jurirnile imediate, pe o rază de circa 200 m, nu apare la suprafaţă nici o urmă de
aşezare antică sau feudală. Totuşi, în cursul săpăturilor au fost întîlnite în supra,
faţa săpată rare fragmente cerarnice. Ele nu apar închegate într,un strat de cultură,
ci mai curînd dau impresia unor răspîndiri sporadice. Parte din aceste fragmente sînt
confecţionate din aceeaşi pastă şi lucrate în aceeaşi tehnică, parte sînt diferite.
Unele dintre ele au fost găsite la suprafaţa nivelului feudal şi sînt de inter,
pretat ca resturi din această etapă. Altele au fost găsite în gropile urnelor, depuse
ritual o dată cu urna. O ultimă categorie o constituie unele fragmente de urne ce
ne docurnentează o etapă de îngropare mai timpurie decît aceea documentată de
Cimitirul 2.
Rămîne ca pe viitor să se facă observaţii cît mai precise în această direcţie,
pentru ca pe baza lor să putem aprofunda acest aspect al pro blernei.
Aflarea în M,25 a unei urne (:fig. 2) de tip Praga sau Monteoru, pe ai cărei
pereţi se mai aflau încă resturi de oase incinerate, urnă găsită spartă in situ, prin
săparea gropii M,25, ne dovedeşte că pe acest loc au fost şi grupe de morminte sau
poate un cimitir de incineraţie care se plasează în sec. VII.
Într'o etapă ulterioară, acelaşi loc va fi ales pentru cimitir tot de o populaţie
slavă �are,şi incinera morţii.
In ceea ce priveşte ritualul de înmormîntare deosebim două variante :
prima şi cea mai frecventă (26 cazuri) constă din depunerea în urnă a resturilor
de oserninte arse, împreună cu unele obiecte personale ale răposatului ; al doilea
tip, întîlnit mult mai rar (cinci cazuri : două sigure şi trei foarte probabile), constă
www.cimec.ro
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în depunerea în groapă a osemintelor incinerate, cărora li se adaugă fragmente
ceramice si uneori chiar bucăti de carne, documentate prin maxilare de rumegă,
toare mici găsite necalcinate, Îîngă pachetul de oase, cum a fost cazul la M,2Q.
Mormintele contineau în marea majoritate a cazurilor o singură urnă, mai
rareori două. Urnele e;au în general aşezate vertical în pămînt, uneori uşor înclinate.
În interiorul urnelor erau, în primul rînd, oase puternic calcinate şi sfărî,
mate. Merită să fie relevat faptul că în majoritatea cazurilor oasele calcinate umpleau
peste trei sferturi din volumul urnelor.
Mai menţionăm lipsa cărbunelui şi pre 
zenţa cenuşei în urne, în cantitate redusă.
Ca inventar, în urne se afla de
cele mai multe ori cîte un cutitas de
fier, aşezat fie orizontal pe fund�l u;nei,
fie vertical, cu vîrful în jos. Cînd cuţi,
1
1
taşul lipseşte, apare de obicei alt obiect
1
de fier, de formă variată şi întrebuin,
tare
discutabilă (cui, cîrlig ? etc.), rare,
�
�ri mărgele de pastă sticloasă, arse de foc.
1
Într,un singur caz, în MA, s'a
1
1
descoperit un fragment dintr,un obiect
1
de
podoabă din tablă de argint, decorat
1
1
cu
granulaţii.
1
1
Oasele calcinate şi obiectele de
1
inventar amintite erau depuse în urne
funerare.
Deşi nu intenţionăm să dăm acum
o
clasificare
tipologică a ceramicii des,
Fig. 2.
Urnă de tip Praga sau Monteoru găsită sfă 
coperite în necropola de << La armane 1) ,
rîmată in M. 25 din Cimitirul 2 de incineraţie.
care se va face după studierea întregului
material, totuşi nu putem să nu remarcăm prezenţa a două tipuri principale. Primul
tip este constituit de oala,borcan (fig. 3 ) cu fundul plat (patru exemplare) sau
concav (trei exemplare), cu pereţii oblici şi cu un umăr mai mult sau mai puţin
accentuat, cu un gît scund din care porneşte buza ce se răsfrînge în afară, uneori
îngroşîndu,se pronunţat, alteori arcuindu,se puternic în loc. La toate exempla,
rele corpul acestor vase,borcan este împodobit cu linii incizate dese, mai mult
sau mai puţin fi.ne, ce pornesc uneori imediat de deasupra fundului, alte ori puţin
mai sus, şi continuă, cu două excepţii, pînă în regiunea buzei. Peste acest ornament
de bază s,a aplicat un al doilea, de obicei în regiunea umărului, constînd din
motive de linii în val sau din motivul executat cu pieptenele în sens vertical pe
umărul urnei. Alte ori mai apar şi alte motive.
Vasele sînt lucrate la roată cu învîrtire rapidă, într'o tehnică înaintată. Pasta
conţine ca degresant piatră pisată şi firicele de mică ; este bine arsă, uneori la cără,
miziu, alteori la brun,cenuşiu,cărămiziu. Remarcăm că un exemplar este confec,
ţionat dintr'o pastă caolinoidă, bine aleasă (fig. 4) şi uniform arsă. Unele urne
au pe fund o marcă de olar.
Cea de a doua categorie este constituită din vase cu profilul zvelt şi înalt,
cu un început de gît cilindric şi cu buza îngroşată şi răsfrîntă scurt în afară (fig. 5).
Pasta aleasă, bine frămîntată, este arsă uneori la castaniu, iar alte. ori la brun,
cenuşiu. O angobă de culoare cărămizie deschisă, azi corodată la multe exemplare,
acoperă exteriorul şi interiorul vaselor.
1
"'

<:::>'

-
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Fig. 3 .

Fig. 4 .

Fig. 5.

-

Urnă cu marcă de olar descoperită în mormîntu l 25 din Cim itirul 2
de incineraţie.

Urnă cu marcă de olar lucrată într-o pastă caolinoidă, descoperită de
locuitori î n primăvara anului 1 956, î n Cimitirul 2 de incineraţie.

-

-

Urnă cu marcă de olar descoperită în mormîntul 23 din Cimitirul 2
de incineraţie.
"
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Această categorie ceramică cunoaşte un singur fel de ornamentare şi anume
o linie în spirală executată în pasta crudă, cu un instrument bont, pînă sub buză.
Vasele din această categorie au fundul albiat (concav) şi prevăzut în cele mai multe
cazuri cu o marcă de olar (fig. 5).
Această ultimă categorie de ceramică apare acum şi aici pentru întîia oară
într�un mod pregnant.
Pentru cunoaşterea etapei feudale timpurii de la Dunărea de jos, Cimitirul 2
de incineraţie de la Satu Nou aduce pe de o parte un material nou, iar pe de
altă parte ridică unele probleme nu mai puţin
pentru aceeaşi vreme şi regiune.
�\ interesante,
Î
nainte
de a schiţa o parte a sugestiilor spre
�
:
care ne îndreaptă atît analiza ritului de incineratie
'
al înmormîntării, cît şi a materialului ceramic în
care au fost depuse oasele calcinate, trebuie să
amintim că cercetările în acest cimitir sînt abia la
început. Ţinînd seama de această situaţie, putem
să ne aşteptăm ca viitoarele săpături să scoată la
lumină şi alte tipuri de urne decît cele desco�
perite pînă în prezent.
Cu această rezervă, tinînd seama de elemen�
tele de pînă acum, necrop ola de incineraţie de la
Satu Nou, atît pe baza ritului incineraţiei, cît şi
Fig. 6. - Fragment de cercei descoperit
în M-4 din Cimitirul 2 de incineraţie.
pe baza vaselor borcan întrebuinţate drept urne,
ne face să ne gîndim în primul rînd la slavi.
Prezenţa celei de a doua categorii ceramice - urnele cu profilul zvelt şi
înalt - originea, evoluţia şi semnificaţia ei în acest complex, comportă un studiu
şi o discuţie mai amplă, ce va fi făcută cu altă ocazie. Rezultatul la care se va ajunge
poate influenţa, într�o anumită măsură, concluziile de ordin general, nuanţînd
şi completînd atribuirea etnică de mai sus.
In orice caz, cimitirul nu poate fi pus în legătură cu populaţia bulgară,
deoarece ritul pe care�l practica această populaţie era acela al inhumării. De ase�
menea, în Cimitirul 2 de la Satu Nou lipsesc anumite vase lucrate în pastă cenuşie
şi împodobite prin lustruire cu motivul în reţea, precum şi unele căni ce apar
în cimitirele atribuite bulgarilor. Dar în acelaşi timp prezenţa în M�20 a unor oase
de rumegătoare ne arată o influenţă bulgară în ritualul înmormîntării.
Deocamdată avem puţine informaţii referitor la necropolele de incineraţie
din această etapă în regiunea carpato�balcanică. Totuşi pot fi amintite cimitirele
de incineraţie de la Verbov ka şi Bukiovţe. In ultima necropolă a fost sezisat şi ritul
inhumaţiei. Amănunte în această privinţă rămîn să fie stabilite ulterior.
O altă problemă în legătură cu cimitirul săpat de noi este aceea a încadrării
lui cronologice.
Ritul de incineraţie ne�ar indica o situare cronologică a cimitirului în prima
jumătate a sec. IX. Pe de altă parte, deoarece nivelul feudal cel mai vechi de la
Dinogeţia nu cunoaşte încă ambele categorii ceramice, credem că Cimitirul 2 de
incineraţie de la Satu Nou este anterior nivelului 1 de la Dinogetia, care datează
din a doua jumătate a sec. X.
Pentru moment propunem o datare provizorie în sec. IX, cu posibilităţi de
prelungire şi în sec. X, după cum ne indică un fragment din partea inferioară a
unui cercei descoperit în M A (fig. 6).
1
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KPATKOE CO.UEP)l(AHHE

HeAaJieKo OT APeBHero .UypocropyMa, B cene CaTy- Hoy, Ha 6epery o3epa 0JILTHHa 6biJI
o6HapymeH n '-!aCTH'-IHO pacKonaH B 1948 r . MorHJILHHK c TpynocommeHHeM. B 1 956 r . , KOrAa pac
KOTIKH 6biJIH B0306HOBJieHbi, 6biJI OTKpbiT BTOpOH MOrHJibHHK C TpynOCOH<H<eHHeM, npHMepHO Ha
paCCTOHHHH 700 M OT nepBOrO . .II,JIH pa3JIH'-IHH HX, nepBblll 6biJI Ha3BaH MOrHJibHHKOM J, a BTOpOH
:'l OrHJibHHKOM I l . 06a MOrHJibHHKa npHHaAJieH<aT paHHe<l:>eOAaJibHOMY nepHOA}' H npHTIHCbiBaiOTCH
CJiaBHHaM .
B 19 56 roAy pa6oTbi npoH3BOAHJIHCh JIHlllb Ha MOrHJILHiiKe Il, npH'-IeM 6bma BCKpbiTa qacrL
rpyHTOBOrO MOrHJibHHKa, B KOTOpOM npeo6JiaAaeT o6pHA norpe6eHiiH KOCTeH B ypne, HO BCTpeTiiJIOCb
H HeCKOJILKO cnyqaeB nonomeHHH KocreH: nenocpeACTBeHHO B HMY, 6e3 ypHbi . B 3axopoHeHiiHX c
ypHOH o6bi'IH0 HMeeTCH no OAHOH H JIHlllb peAKO no ABe ypHbl (pliC . 1 ) .
<l>aKT o6HapyH<eHHH B norpe6eHiili M 25 ypHbl C o6ropeBlliHMii KOCTHMH, HaHAeHHOH i n situ,
pa36HTOH, TIO-BHAHMOMy, npli I<OnaHHH HMbl AJIH norpe6eHHH M 25, AOKa3biBaeT Cyll\eCTBOBaHHe
:m6o rpynnbi norpe6eHiiH, ;m6o AaH<e 6onee paHHero cnaBHHCKoro MOrHJILHiiKa VII BeKa (pHc. 2) .
B ypHax HaxOAHTCH cHJihHO o6ropeBrnHe, pacKporneHHbie KOCTH. PHAOM 6biJIH nailAeHbi
H KOe-KaKHe HHBeHTapHbie npeAMeTbl, B 60JiblliHHCTBe H<eJie3Hbie : HO>KH'-IKH - QeJibie liJIH <l:>par
_,\eHTapHble, rB03Aii, KpiO'-IKH, KOJlbQa li T .TI. B ypnax H3peAKa BCTpe'-laiOTCH CHJlbHO o6ropeBIIIIie
OCTaTKH yKparneHiiH, KaK OCKOJIKH 6ycHH H KYCO'-IeK cepbrH <l:>liJIIirpaHHOH pa60Tbl (pHC. 6) .
IJorpe6aJibHbie ypHbl C TIOXOpOHHbiMH OCTaTKaMH MOryT 6biTb pacnpeAeJieHbl Ha ABe 60JiblliHe
rpynnbl . B nepB)'IO BXOAHT 6aHO'-IHbie roplliKH C TIJIOCKHM liJlli BOrHyTbiM AHOM, C HaKJIOHHOH CTeHKOH
H C 6onee HJIH MeHee 3aKpyqeHHbiM TIJie'-!OM, C KOpOTKHM rOpJibllliKOM li BbiBepHyTbiM Hapy>Ky BeH
'-IHKOM (pHc . 3-4) . YpHbi yKparneHbi qacrbiMH Bbipe3aHHbiMii oT AHa n AO BeH'-IIiKa JIHHiiHMH.
IloBepx :noro opHaMeHTa BbiBeAeH li BOJIHHCTbiH HJIH rpe6eH'-!aTbiH BepTiiKaJILHbiH y3op .
BTopaH rpynna cocroliT H3 y3Knx H BbiCOKHX cocyAOB . Y HeKoTopbiX OTMe'-laeTCH QHJIHHApH
'-!ecKoe ropJibilliKO, a BeH'-IIiK yTOJIIl\eH H Ko}:>oTKO BbiBepHyT Hapymy. B Ka'-!ecrBe yKparnemm Ha
HHX HMeeTCH CTIHpaJILHaH .'IIiHHH, npoBeAeHHaH TIO Hapy>KHOH CTeHKe COCyAa TYTibiM HHCTpyMeHTOM,
Ha'-IHHaH C HH>KHeH '-!aCTH H AO ropJibllliKa (pliC. 5) .
Ha AHe HeKOTOpbiX cocyAoB li3 o6elix rpynn nMeeTcH roH'-!apHoe KneH:Mo (pHc. 3-5) .
MorHJILHHK II c TpynocommeHHeM B CaTy-Hoy OTHOCiiTCH K rpynne rpyHTOBbiX cnaBllHCKHX
,,\OrliJILHHKOB, cpeAii KOTOpbiX OTMe'-!eHbi MOrHJILHHKH B Bep6osKe H ByKOBQe (B nocneAHeM 6biJI
OTMe'-!eH H o6pHA TpynononomeHHH) Ha TeppHTopHH HapOAHOH Pecny6JIHKH BonrapHH .
B OTHOWeHHH AaTiipoBKH aBTOp npeAJiaraeT IX-X BeKa . .Il.anLneH:wue pacKonKH, KaK H 6onee
rny60KOe H3y'-leHHe co6paHHOrO MaTepliaJia, TI03BOJIHT B 6yAy�eM YTO'-IHHTb 3TOT BOTipOC.

OE'MICHEHHE PIICYHKOB

Pnc. 1 . - Monr;n.mm I 1 c Tpynoco;HmeHHCM ll3 CaTy-Hoy . IlJiaH pacr<onoK co BCKpbiTbiMH B 1 956 r . uo
r·p�.:6emHIMH .
P n c . 2 . - Ypua nma Il para H.TIH MmiTeopy, Haiî;leHHafl paa6nTOil B norpe6eHHH 25 MOrH.'ILHHKa I I c Tpyuo
co;I-\J.t<eHlleM .
Pnc. 3 . - YpHa c rOH'lapHbi�l KJieilMOM H3 norpe6eHHH 25 MOrHJibHHKa II c Tpynocoi!OI<CHHCM.
P11c. 4. - YpHa c roH'lapHbiM I<JieilMo!ll, c;:�enanHal! 113 HaOJIIIHOHAnoil naCTbi, HailLICHHal! MCCTHbi,\IH HmTe
JIH.\lH BCCHOJ:i 1 956 r . Ha MOrHJibHHKC I I C TpynoCO}I{if{CHHC!II .
Pn:. 5 . - Ypna c roH'lapHbl!ll KJieilMoM, HailLICHHal! B uorpe6eHHH 23 MOrHJibHl!Ka I I c TpynocomH<CHHC!\1.
Pnc. 6. - <PparMeHT cepbrH , HailLICHHhiii B norpe6cmm 4 MOrHJibHUI<a I I c Tpynoco,KmeHHeM .

LES FOU ILLES DE SATU NOL J
RE SUM E

Au village de Satu Nou, au bord du lac d'Oltina, non loin de l'ancien Durostorum, on
a decouvert, par suite des fouilles partielles entreprises en 1 948, une necropole a incineration. Les
fouilles ayant ete reprises au cours de l'annee 1 956, on decouvrit une seconde necropole a incine
ration situee a une distance de 700 m de la premiere. Afin de les distinguer, la premiere necro
pole a ete appelee Cimetiere n° 1 et la seconde, Cimetiere n° 2. Les deux necropoles appartiennent
a l'etape feodale ancienne et peuvent etre attribuees aux Slaves .
,
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La campagne de fouilles de 1 956 n'a parte que sur le Cimetiere no 2 ou l'on a mis a
jour une partie d'une necropole plane a incineration, ou predomine le rite de deposition des
ossements dans une urne. Mais il y a aussi des cas ou les os ont ete deposes dans une simple fosse,
sans urne. Les tombes a urnes, ne renferment le plus souvent qu'une seule urne et, plus rarement
deux (fig. 1 ).
L1 decouverte dans la tombe M 25, d'une urne renfermant des os calcines et trouvee brisee,
in situ, par une intervention ulterieure dant la cause etait justement l'excavation de cette meme
tombe M 25, prouve l'existence d'un groupe de tombes ou bien m eme d'une necropole slave
anterieure, a savoir du Vlt siecle (fig. 2).
Les urnes contenaient des os fortement calcines et brises. A câte, on a trouve quelques
objets d'inventaire, la plupart en fer, parmi lesquels un petit couteau, entier ou fragmentaire,
un clou, un crochet, un anneau, etc. Ce n'est que rarement que l'on a pu trouver dans les urnes
des restes d'objets de parure fortement calcines, tels que des fragments de perles et un fragment
de boucle d'oreille, travaillee en filigrane (fig. 6).
Les urnes contenant des restes d'incineration peuvent etre classees en deux grandes
categories. A la premiere appartiennent les vases en forme de pots , au fond plat ou concave, aux
parois obliques, dant l'epaule est plus ou moins arrondie, le col bas et les rebords evases
(fig. 3---4) . Le corps de ces urnes est orne d'incisions serrees, allant du fond jusqu'aux levres du
vase. Par-dessus ce decor, un motif ondule ou execute au peigne dans le sens vertical.
La deuxieme categorie est constituee de vases a la silhouette svelte et elancee. Certains d'en
tre eux commencent a avoir un col cylindrique et un bord epaissi et evase. Comme omement,
ils ont tous une ligne en spitale executee sur la panse du vase a 1 aide d'un instrument emousse,
allant de la partie inferieure jusqu'a la base du col (fig. 5).
On trouve des marques de potiers sur le fond de certaines urnes des deux categories
(fig. 3-5).
Le cimetiere a incineration n° 2 de Satu Nou fait partie d'un groupe de necropoles planes,
slaves, dant on peut rappeler encore celles de Verbovka et de Bukovtzie, en Bulgarie (la derniere
revelant egalement les particularites du rite d'inhumation).
Quant a la date, les auteurs proposent le IXe siecle. I I est possible qu'il faille neanmoins
la prolonger (Xe siecle.). De nouvelles fouilles, ainsi que l'etude plus approfondie du materiei
existant, leur pennettront d'apporter a l'avenir des precisions a cet egard.
EXPLICATION . DES FIGURES
Fig. 1.
Le cimetiere a incineration n° 2 de Satu Nou. Plan des fouilles, avec indication des tombes
decouvertes en 1 956.
Fig. 2 . - Urne du type Prague ou Monteoru, trouvee brisee dans la tombe M 25 du cimetiere a incinera·
tion n° 2 .
Fig. 3 .
Urne portant une marque d e potier, decouverte dans l a tombe M 25 d u cimetiere a incine·
ration n° 2 .
Fig. 4.
Urne portant une marque de potier, faite d'une pâte kaolinoide, decouverte par des paysans
au printemps de l'annee 1 95 5 , dans le cimetiere a incineration n° 2.
Fig. 5. - Urne portant une marque de potier et decouverte dans la tombe M 23 du cimetiere a incinera·
tion n° 2.
Fig. 6. - Fragment de boucle d'oreille decouverte dans la tombe M 4 du cimetiere a incineration n° 2.
-

-

-
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA
MĂRCULEŞTI-VIIŞOARA
(r. Slobozia, reg. Bucureşti)

C

u

ocA ZIA săpării unui canal de irigaţie, care trebuia să deservească
tarlaua orezăriei Mărculeşti, corn. Viişoara, au fost dezgropate aproxi,
mativ 50 schelete omeneşti. Din acelaşi loc au fost scoase şi cîteva
fragmente cerarnice aparţinînd epocii feudale tirnpruii (sec. IX-X).
Institutul de arheologie al Academiei R.P.R. , fiind informat despre această
descoperire, a hotărît să se execute un sondaj, pentru a se stabili care este raportul
stratigrafic între cimitir şi cerarnica găsită.
Sondajul s'a executat în luna iunie 1 956, în locul numit << La lucernă >>,
situat la 1 krn nord de corn. Viişoara, în punctul unde se desface drumul ce duce
spre corn. Ograda.
Sub stratul vegetal, gros de 0,20 m, urmează pînă la o adîncime de 1-1 ,20 rn
un strat compact de loess galben depus de vînturi. În acest strat au fost găsite

Fig. 1 .

4

-

1 - 3 , fragmente ceramice din pastă nisipoasă, arse la roşu, din
sec. IX - X ; 4, buză de vas din pastă fină , arsă la negru.

cinci schelete omeneşti înmormîntate în poziţie creştină, cu capul la apus şi mii,
nile pe piept (fig. 2). Î n M3 şi M4 s'au găsit resturi din sicriele de lemn. Cu excepţia
unei singure monede de argint găsită în M2, la niciunul din celelalte schelete nu
s,a găsit vreun altfel de inventar. Moneda aflată între falangele mîinii drepte este
turcească şi datează din a doua jumătate a secolului al XVIII,lea. Aşadar, cirni,
tirul nu poate fi mai vechi decît a doua jumătate a acestui veac şi el trebuie să fi
aparţinut unui sat de pe malul Ialorniţei care şi,a mutat mai tîrziu vatra în alt loc.
www.cimec.ro
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Sub stratul de loess galben se află un alt strat cu o grosime de circa 0,30 m,
format tot din loess dar, de data aceasta, mîlos şi cenuşiu, cu pete ruginii, elemente
care îi dau aspectul unui pămînt aluvionar.
De abia sub acesta, se află stratul feudal timpuriu din sec. IX-X (fig. 2)
format dintr,un pămînt negru,vînăt impregnat şi el cu pete ruginii şi foarte umed
din pricina pînzei de apă aflătoare la această adîncime. Permanenţa apei la nivelul
aşezării din sec. IX-X a făcut să se distrugă multe resturi arheologice din această
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epocă. Pămîntul s'a uniformizat, cioburile au devenit friabile, iar puţinele obiecte
de fier şi resturi de oase s'au păstrat foarte prost.
Nu s'a găsit nici o urmă de podea. În schimb, s'au găsit bucăţele de chirpici
provenite din pereţii unei locuinţe. În legătură tot cu vreo locuinţă trebuie pusă
şi cea mai mare parte dintr'o vatră de foc din lut, aflătoare în mijlocul secţiunii
la o adîncime de 1 ,59 m (fig. 1 ). Dimensiunile ei sînt de O, 70 X 0,39 m. Pe podina
vetrei de foc se aflau cîteva cioburi arse secundar şi, bineînţeles, cărbuni şi cenuşă.
Din stratul feudal timpuriu s'au scos : lama unui cuţit de fier, ruptă în două,
două cuie tot de fier şi un bulgăre de zgură de fier.
Ceramica, relativ puţină, este de două feluri :
a) Ceramică din pastă nisipoasă, lucrată la roată şi arsă oxidant, dar nu
complet, astfel că straturile superficiale sînt roşii cărămizii, iar miezul negru,
cenuşiu. Cioburile provin de la borcane cu buza uşor răsfrîntă în afară şi cu gîtul
scurt. Ornamentul constă din linii incizate mai fin sau mai grosolan, mai des sau
mai rar (fig. 1/1-2). Cîteodată pe umăr acest ornament este însoţit de o bandă
de linii în val. S,a găsit de asemenea şi un fragment de buză împodobit pe faţa
interioară cu o bandă din trei linii în val (fig. 1/3).
www.cimec.ro
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b ) Ceramică din pastă fină, bine aleasă, lucrată de asemenea la roată. Ciobu,
rile din categoria aceasta, în spărtură, au culoarea cafenie,neagră, iar stratele lor
superficiale sînt negre,cenuşii. Probabil că unele din aceste fragmente au purtat
un decor din linii lustruite, dar ele nu s'au mai păstrat din cauza umezelii. Vasele
din pastă cenuşie au un profil bine conturat. Buza lor este mai zveltă (:fig. 1/4).
Oasele, puţine la număr, dar şi prost păstrate, nu au putut :fi determinate
în afară de o măsea de porc şi o tibie de oaie.
Resturile arheologice din sec. IX - X, descoperite la Mărculeşti-Viişoara,
aparţin unei aşezări feudale timpurii de terasă, săracă în material - prin comparaţie
cu cele din Dobrogea - aşa cum sînt majoritatea aşezărilor din Cîmpia romînă.
Nu ştim ce suprafaţă ocupa aşezarea, însă datorită fragmentelor ceramice
găsite în pămîntul scos din canal, se poate presupune că pe direcţia N-S ea se
întindea circa 85 m.
Tot în acelaşi pămînt au fost găsite şi cîteva cioburi din vremea orinduirii
comunei primitive, atipice.
Săpăturile de la Mărculeşti-Viişoara ne,au dat putinţa să stabilim că
cimitirul de acolo este mult mai nou decît resturile arheologice din sec. IX-X.
Bizuindu,ne pe constatarea că stratul compact de loess galben se datorează
depunerilor cărate de vînturi, într'o epocă ulterioară sec. IX-X, trebuie să presu,
punem că locuinţele din stratul feudal timpuriu nu erau prea mult adîncite în pămînt.
Ele erau sau semibordeie sau colibe. În sfîrşit, dat :fiind că stratul de loess s'a
format într'o epocă relativ tîrzie, ne obligă să presupunem că aşezările de prin
împrejurimi, anterioare începutului celui de al doilea mileniu, sînt toate acoperite
de acest strat.
PETRE DIACONU

APXEOJIOnfl-IECKHE PACKOTIKH B M3PKYJIEillTH-BHHillOAPE
KPATKOE CO.UEP:>KAHI1E

llpoH3Be,ll;eHHbie s M3pi<yJieWTH-BHHwoape paci<oni<H HMeJIH CBOHM 3a,ll;aHHeM ycraHOBHTL
CTpaTHrpa<l>HtieCI<Oe COOTHOWeHHe Me)f{,Ay Bbll<OnaHHbiMH BO BpeMH HppHraQHOHHbiX pa60T l<OCTH
I<aMH H cJie,AaMH MaTepHaJILHOH I<YJILTypbi IX-X ss ..
YCTaHOBJieHO, l.JTO nOJIO)f{eHHbie corJiaCHO XpHCTHaHCl<OMy 06bil.JaiO llOI<OHHHl<H (pHC. 2)
OTHOCHTCH I<O BTopou noJIOBHHe XVIII s .
B paHHe<Peo,AaJILHOM CJIOe (IX-X BB.) 6biJIO o6Hapy)f{eHO OTHOCHTeJILHO MaJIO MaTepHaJILHbiX
CJie,AoB .. KepaMHI<a 3Toro speMeHH ,AeJIHTCH Ha ABe I<aTeropHH : a) I<PY*HJILHYIO I<epaMHI<Y H3
neCOl.JHOH MaCCbl C Ol<HCJIHIOIQHM 06H<HrOM (pHC. 1/ !-3) ; 6) I<py>«HJILHYIO I<epaMHI<Y H3 MaCCbl
C yrOJILHbiM 06)f{Hr0M.
llo,Atiepi<HBaeTCH, l.JTO I<YJILTypHbiH CJIOH paHHe<Peo,ll;aJILHOro nepHO,Il;a 6bm nepei<pbiT
JieCCOBbiM 30JIOBbiM HaHOCOM, CBbiWe 1 M TOJIIQHHbl (pHC. 2) .
OE'MICHEHI1E Pl1CYHKOB

PHc. 1 . - 1 -3 , <PparMeHTbl KepaMHKH H3 necqaHoii: MaCCbl, o6o>H>HeHHble ,[IOKpacHa, I X-X ss . ; 4, BeH
qm< COCy,[la 113 TOHKOH M3CCbl, o60>H>HeHHOfO .z:toqepHa.
PHc. 2 . - ITnaH pa3pe3a 1 H npoqmnb 3ana.r:tHOH CTeHbl (A-B) .

LES FCU ILLES ARCHECLOG IQUES DE MĂRCULEŞTI-VIIŞOARA
R ESUM E

L�s fouilles executees a Viişoara-Mărculeşti ont eu pour but d'etablir le rapport stra
tigraphique existant entre les squelettes exhumes a l'occasion de certains travaux d'irrigation
et les restes de civilisation materielle des rxe et xe siecles.
35
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On a pu constater que les morts, orientes selon la coutume chnhienne (fig. 2), appar
tiennent a la seconde moitie du XVJIIe siecle.
Dans la couche feodale d'epoque ancienne (IX -xe siecles) on n'a trouve que relative
ment peu de restes rnateriels. La ceramique de ce temps-la se divise en deux categories :
a) celle travaillee au tour, et dont la pâte est faite, cornme base, du sabie oxyde au feu
(fig. 1 . 1 - 3) ; et b) celle travaillee au tour, d.:mt la pite est fine et cui te dans une flamme
reductrice.
Il faut souligner que les restes archeologiques de l'eooque feodale ancienne etaient
recouverts d'une couche de plus d'un metre d'epcisseur (fig. 2) de lcess, amenees par le vent.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig . 1. - 1 - 3 , fragments de ceramique en pite melee de sabie, rougie au feu (IX - X• siecles). 4, rebord
de vase en pâte fine noircie par la cuisson.
Fig. 2. - Plan de la section n° 1 et profil de la paroi occidentale (A - B).
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CA DRUL discuţiilor purtate de Comisia pentru originea limbii şi a poporului
romîn, a Academiei R.P.R., s,a recunoscut necesitatea căutării unor noi
documente de ordin arheologic. Pentru obţinerea unei astfel de documentări
s'a hotărît executarea mai multor sondaje preliminare, care, după rezultatele pe
care le vor da în legătură cu problema în discuţie, să poată constitui obiective
ale unor cercetări mai stăruitoare privind perioada de formare a poporului
romîn. Din acest grup de sondaje preliminare fac parte şi cele de la Dridu,
executate între 8 şi 30 iunie 1 956.
Aşezarea a fost cunoscută în urma investigaţiilor prilejuite de o cercetare
de suprafaţă făcută de Bucur Mitrea în 1948.
Locul se află situat în capătul de est al lacului Comana, pe malul său sudic,
şi aparţine lui Vasile Drăghici, locuitor din comuna Dridu.
s,au făcut trei secţiuni paralele, perpendiculare pe malul lacului, consta,
tîndu,se următoarea ordine stratigrafică : pămîntul viu este un lut galben cu concre,
ţiuni calcaroase, peste care se găseşte o depunere de pămînt castaniu, groasă de
50 cm, care corespunde unui nivel de locuire preistoric, probabil epocii bronzului.
După acest nivel preistoric urmează un strat de pămînt negru,cenuşos, gros de
40-50 cm, care aparţine perioadei feudale timpurii.
Depunerea preistorică de pămînt castaniu nu reprezintă resturile unei locuiri
in situ în acest loc, deoarece în nici una din cele trei secţiuni ale noastre nu s'au
întîlnit astfel de urme.
In sărătură s'au găsit numai cîteva fragmente ceramice din epoca bronzului
(Glina III), o strachină mică hallstattiană cu caneluri pe buză şi încă alte fragmente.
Acestea sînt, împreună cu două morminte de inhumaţie, singurele indicii ale unei
locuiri preistorice în această regiune. Probabil ca aşezarea preistorică să fie mai
spre deal de săpătura noastră, unde terenul urcă. În nici una din secţiunile făcute
nu s,a putut deosebi stratigrafic epoca bronzului de epoca hallstattiană.
S,au descoţerit două morminte de inhumaţie chircite şi mai multe oase
răvăşite care provin desigur din morminte deranjate. Cele două morminte in situ
zăceau re galben, la baza depunerii castanii şi la adîncime numai de 50 cm în
această depunere. Situaţia aceasta, împreună cu poziţia bazei nivelului feudal, este
un indiciu foarte sigur că o bună parte din stratul castaniu s,a spăl-at. Scheletele
!i>Înt aşezate amîndouă pe dreapta şi orientate aproximativ ENE-VSV. Mormintele
n,au inventar, dar după poziţia lor chircită, şi în special cea a unuia dintre schelete,
care este foarte accentuată, aparţin epocii bronzului.
•
Lucrările au fost executate de un colectiv compus din Ion Nestor
Eugenia Zaharia.

(responsabil), Bucur Mitrea şi
•
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Depunerea de pămînt negru,cenuşos reprezintă nivelul locuirii feudale. În
primele două secţiuni s'au găsit trei bordeie. Ele se găsesc la distanţă de aproxi,
mativ 9 m unul de altul şi au fost notate : cu litera a bordeiul din prima secţiune,
cu b si cu c bordeiele din a doua sectiune. Bordeiul a este în rînd cu c ; bordeiul
b est� mai sus, în spatele celorlalte două. În caseta bordeiului a s'au secţionat,
în peretele de sud,est, două gropi, aparţinînd probabil tot unor bordeie, care în
acest caz ar fi în rînd cu bordeiul b. În felul acesta s'ar detaşa deocamdată două
rînduri de locuinţe. De altfel, după răspîndirea fragmentelor ceramice în teren,
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-

Planul bordeiului a .

aşezarea este foarte întinsă. Bordeiul a a fost mai bine păstrat şi asupra lui s'au
putut face observaţiile cele mai complete (fig. 1 ).
Bordeiele sînt săpate în stratul castaniu preistoric, de la nivelul superior
al acestuia ; sînt de formă rectangulară, aproape pătrată, cu laturile : cel mai mare
de 4 , 1 5 X 3 ,90 m şi cel mic de 2,80 X 2,54 m. Pereţii gropii bordeiului sînt drepţi
şi săpaţi pînă la adîncimea de 0,60-0,87 m. În colţul de est era construită soba
din pietre, iar pe latura de nord,vest, spre baltă, nu chiar la mijloc, ci mai aproape
de colţul sud,vestic, se deschidea intrarea. Atît fundul bordeiului cît şi pereţii
săpaţi în pămînt n'au fost amenajaţi în nici un fel, nici cu lipitură, nici cu lemn.
Intrarea bordeiului este de fapt un gang săpat în treaptă, in faţa bordeiului, de
la nivelul inferior al stratului negru, pe o lungime de 1 ,20 m la bordeiul tt, 1 m
www.cimec.ro
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la bordeiul c ; adîncimea intrării este de 60 cm la bordeiul a (cam tot atîta cît
este şi adîncimea bordeiului), iar lăţimea de 1 , 10 m. Fundul bordeiului merge
într'o pantă care coboară uşor către capătul gangului de intrare.
Bordeiul a avut desigur un acoperiş, în două ape ; nu s,a găsit însă nici
în mijlocul şi nici pe marginile fundului vreo urmă de par care să fi servit la
spn)lmrea acoperişului. Este
posibil ca la părăsirea borde,
iului să se fi luat şi parii şi
furcile, regiunea fiind foarte
săracă în lemn. În coltul de est
al bordeiului, aproap� lipit de
laturile lui se află aşezat << pie,
trarul >> (fig. 2/1-2). Acesta a
fost construit din bolovani,
lespezi mari şi pietre mai mici
de rîu, alcătuind un fel de cub
înalt de 70-80 cm, cu laturile
la bază de cea 1 m şi cu des,
chiderea pe latura de nord,vest.
Pietrarul a fost construit direct
pe podeaua bordeiului : din
patru sau şase bqlovani mari
(lungi între 40 şi 60 cm şi
înalti de 30-40 cm) se alcătuia
talp� numai pe trei laturi, cea
din fundul pietrarului şi cele
două laterale, care erau trase
puţin spre interior, folosind
foarte bine şi forma blocurilor,
pentru a forma şi strîmta gura.
Peste aceste blocuri mari se
puneau altele mai m1c1, şi
potrivite ca formă între ele,
pentru a nu lăsa nici un gol
şi a fi bine sprijinite unul pe
altul. Cu ultimele pietre care
alcătuiau pereţii laterali al pie,
trarului, se închidea în bună
parte încăperea în partea ei de
sus, care apoi era perfect închisă
cu alte pietre mai mărunte.
Pentru a umple golurile cele
mai mici, în scopul unei bune
Fig. 2.
l , pietrarul bordeiului a ; 2 : baza pietrarului
funcţionări a sobei, s,au folosit
bordeiului
foarte multe fragmente ceramice
aşezate printre pietre, mai ales pe laturile nord,est şi sud,est dinspre pereţii
bordeiului. La construirea acestor sobe nu s,a folosit nici un fel de liant (nici
măcar pămînt), întreaga lor soliditate datorîndu,se numai priceperii cu care
au fost aşezate pietrele şi care le,a făcut să reziste pînă în zilele noastre. În
interiorul pietrarului, pămîntul este ars ca vatră, la fel în faţa gurii şi pe
-

a.
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Fig. 3 .

-

Fra�mente ceramice.
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latura lui dinspre interiorul bordeiului, datorită desigur jăratecului scos din
sobă. Vatra din sobă este arsă pe o grosime de aproximativ un centimetru,
ceea ce indică o folosire nu prea îndelungată, deoarece urme ale reînnoirii
vetrei lipsesc. La bordeiul b, lespezile mari care alcătuiesc talpa pietrarului
sînt arse şi pe dinafară, fapt care arată o refolosite a lor sau o refacere a
pietrarului.
In bordeiul c nu s,a găsit sobă de pietre, ci, tot în colţul de est, doar
o vatră lîngă care se aflau cîteva pietre mici, mai multe oase de animale şi
fragmente ceramice. In regiunea dinspre nord,est a bordeiului, în pămîntul
de umplutură însă, s'au găsit numeroase pietre cam de mărimea pumnului.
După indicaţiile pe care ni le dau bordeiele a şi b, în care nu găsim folosite
pietre decît la sobe, s'ar putea să avem de,a face cu un pietrar demontat din
care majoritatea pietrelor să fi. fost luate pentru a fi. refolosite. Trebuie să
menţionăm că pietrele lipsesc cu desăvîrşire în această regiune, ele găsindu,se
tocmai în albia lalomiţei la 2 km depărtare.
Groapa bordeiului este umplută cu pămînt castaniu, care este probabil
pămîntul scos din săpatul gropii şi care va fi. fost aşezat în jurul ei ca stavilă
contra scurgerii apei, dar care, după părăsirea şi dărîmarea bordeiului, se va
fi. scurs în interiorul său.
In general, la construcţia acestor bordeie nu s,a folosit lipitură de pămînt ;
totuşi în bordeiul b s,a întîlnit o situaţie deosebită. Pe toată latura lui de nord,
nst s'au găsit masate numeroase bucăţi de lipitură cu paie, arsă, de pe o împle,
titură de nuiele. Chirpiciul acesta zăcea pe şi în pămîntul de umplutură, fapt
care dovedeşte că a căzut, poate din tavan, la un anumit moment din durata
procesului de umplere şi dărîmare a bordeiului. Masa de chirpici se intrerupe
la un moment dat exact în dreptul unde la celelalte bordeie s,a găsit intrarea.
Chirpiciul provine de la lipitura unei poliţe late, ca un mic pod, care va fi.
fost prins în partea de sus a peretelui de nord,vest. Asemenea mici poduri se
fac şi azi, în bordeie sau case mici, pentru păstrarea proviziilor.
Nici unul din cele trei bordeie cercetate anul acesta nu arată sigur a fi.
fost ars ; ele au fost evacuate şi părăsite. Chirpiciul ars din bordeiul b consti,
tuie o excepţie greu de interpretat deocamdată. In afară de fragmente ceramice
găsite atît în stratul de cultură cît şi în bordeie, nu s,a găsit nimic întreg i n
situ pe podeaua vreunuia din bordeie. Inventarul întreg (afară de ceramică �i
oase de animale) se reduce la o fusaiolă, un fragment de cuţit de fier, un trag..
ment de os gravat şi mai multe împungătoare de os, care nu lipsesc din nici
un bordeL De la hrana locuitorilor acestor bordeie au rămas numeroase oase
de animale mari şi mici (b::>Vine, oaie, porc), cît şi cantităţi mari de melci
şi scoici pe care le găseau din abundenţă în baltă.
Ceramica se compune din două mari categorii :
1 . Oale fără toartă, lucrate la roată din pastă cu foarte multe pietricele şi
decorate cam 2/3 din înălţimea lor. Această categorie prezintă numeroase variante
ale profilului buzei şi ale decorului. Tipul cel mai des întîlnit este oala cu buza
întoarsă şi îngroşată rotunjit la exterior. Cele mai rare sînt cele care au .marginea
şănţuită la interior. Elementele de decor sînt alcătuite din benzi de linii orizon,
tale, benzi de linii în val, crestături şi impunsături cu pieptenele (fig. 3 şi 4 ).
2. Vase lucrate la roată, din pastă bună cenuşie deschis sau aproape neagră,
bine arsă şi bine lustruită. După fragmentele găsite erau vase mari cu torţi
puternice, cu corpul dezvoltat, sferoidal, şi cu gîtul strîmt. Sînt decorate cu
caneluri deobicei izolate sau cu dungi lustruite formînd adesea reţea (fig. 5).
www.cimec.ro
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Fragmente din asemenea vase, care aveau o
capacitate mult mai mare decît a celorlalte oale,
decorate cu val, nu lipsesc din nici un bordeL
Ele erau poate vasele de apă.
Ceramica cenuşie este de bună şi veche tra,
diţie locală ; eventuala ei transmitere pe un timp
atît de îndelungat pe aceleaşi meleaguri ar presupune
existenţa pe aceeaşi durată a unei populaţii care a
persistat de,a lungul vremurilor.
În ceea ce priveşte cealaltă categorie prin,
cipală ceramică, a oalelor decorate cu fascicule
de linii orizontale şi în val, caracterul ei neslav
în esenţă şi ca origine nu poate fi pus la îndoială
nici un moment de cel care cunoaşte ceramica
incontestabil slavă din regiunile de centru şi de
.
răsărit ale Europei.
Ftg. 4 . - vas d'tn bor detu1 a.
Dar problemele legate de semnificaţia etnică
şi istorică a culturii materiale descoperită la Dridu şi în alte locuri din ţara
noastră, ca şi temeiurile r:: e baza cărora se poate demonstra apartenenţa ei
·

Fig. 5 .

-

Fragmente ceramice cenuşii cu ornament lustruit.

străromînească, au a fi discutate, cu toată documentarea necesară, în alt loc de
cît în cuprinsul acestui scurt raport preliminar.
ION NESTOR şi EUGENIA ZAHARIA

PA3BE,IJ,Ol..JH biE PACKOIIKH B ,IJ,PH,IJ,Y
KPATKOE CO,JJ;EP)J(AHHE

IIpep;sapHTeJibHaR pa3sep;I<a B ,IJ,pHAY BXOAHT B 6oJibmyro rpynny apxeonorwieci<HX pa6oT,
npep;npHHHTblX AI<ap;eMHeii PHP s CBH3H c HOBblMH Hccnep;osaHMflMH p;nn BbmcHeHHH aonpoca
o npoH�omp;eHHH pyM�>IJicJ<oro Hapop;a H ero H3bJJ<a .
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TioceJieHHe HMeer �Ba KYJihTYPHhiX ypomrn : nepBhiH npHHa�Jie)I(HT �oHcropw.J:ecKoii 3noxe
(6biJIH Haii�eHbl qepenKH rJIHHa III H raJihlllTaTCKOH KYJibTYPbi), a BTopoii - paHHe<t>eo�aJihHOH
3noxe. B 3TOM nocJie�HeM ypoeHe 6biJIH BCKphiThi TpH 3eMJIHHKH npHMoyroJihHOH <t>opMhi, pa3MepoM
B 4 , 1 5 x 3,90 M, BhiphiThie Ha rJiy6HHY B 60-70 cM. Bxo� pacnoJIO)I(eH Ha ceeepo-3ana�Hoii cropoHe
H npe�cTaBJIHeT co601o cryneHlJ:aThiH npoxo�, yrJiy6JieHHhiH B 3eMJIIO �o ypoBHH R:Mhl 3eMJIHHKH,
�JIHHOH B 1 ,20 M H lllHpHHOH B 1 M. B BOCTOlJ:HOM yrJiy 3eMJIR:HKH HaXO�HTCR: nellh, nocrpoeHHaR:
TOJihKO H3 peliHOrO KaMHR: B BH�e Ky6a, lliHpHHOH B 1 M H Bb!COTOH B 70-80 CM.
KepaMHKa KPY)I(HJihHaH H �eJIHTCH Ha �ee rpynnhi no Macce, <t>opMe H pHcyHKY : o�HY rpynny
COCTaBJIR:IOT COCY�bl 6e3 pylleK , H3 rJIHHhl C npHMeChiO KaMelllKOB, yKpallleHHble llOJIOCKaMH H3
yrny6JieHHbiX JIHHHH, ropH30HTaJihHbiM, BOJIHHCTbiM y30pOM, KpaCHO-KOpHlJ:HeBoro 06iJmra, a
�pyryro rpynny cocraBJIHIOT cocy�hi c pyqKaMH H3 xopomeii Macchi, o60)J()J(eHHhie �o ceporo
QBeTa H OpHaMeHTHpOBaHHbie JIOI..QeHbiMH BepTHKaJihHbiMH HJIH CeTlJ:aTbiMH JIHHHR:MH JIH60 ropH30HTaJihHbiMH . KaHHeJIIOpaMH . Tio THny 3eMJIR:HOK H KepaMHKH llOCeJieHHe OTHOCHTCR: K BTOpOH
noJI C>B HHe X eeKa.

Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.

l . - IlJlaH 3eMJ1HHKH a.

3. 4. 5.

2.

-

OE'bRCHEHME PMCYHKOB

J , KaMeHH3H KJlB,[IKB 3eMJ1HHKH a; 2, cpyH,[IBMeHT KBMeHHOH KJlB,[IKH 3eMJ1HHKH
<t>parMeHTbi KepaMHKH.
Cocy,�:� H3 3eMJ1HHKH a.
<t>parMeHTbi cepoiî: KepaMHKH c JlOI.l.leHbiM opHaMeHTOM.

a.

LES SONDAGES DE DRIDU
RE SUM E

Les sondages preliminaires de Dridu font partie d'un vaste groupe de fouilles archeologi�
ques, entreprises par !'Academie de la R.P.Roumaine en rapport ave '\ les recherches nouvelles en
cours destinees a tirer au clair le probleme de !'origine de la lani\ue et du peuple roumain.
La station possede deux niveaux d'habitat : le premier appartient a l'epoque prehistorique
(tessons Glina I I I et Hallstatt) et le second, a l'epoque feodale ancienne. Dans ce dernier niveau
d'habitat, on a mis au jour trois habitations a demi souterraines de forme rectangulaire, de 4m 15
X 3m 90 au maximum, creusees a quelques 60 a 70 cm sous terre. L'entree, situee sur le câte
Nord�Ouest, etait en realite un couloir creuse a echelons au niveau de la fosse de l'habitation,
ayant une longueur de 1m 20 et une largeur de 1 m. Dans le coin oriental de l'habitation, il y
avait un poele construit uniquement en pierres de riviere, qui formaient une sorte de cube
dont la base etait d'environ 1 m et la hauteur de 70�0 cm.
La ceramique est travaillee au tour et, appartient a deux categories differentes, quant a la
pâte employee, a la forme et a la decoration. A la premiere categorie appartiennent les vases
sans anses, fabriques d'une pâte melee de nombreux grains de sabie et decoree de bandes faites
de stries horizontales et sinusoldales, de couleur rouge�brun par suite de la cuisson. L'autre eate·
gorie de ceramique est constituee de vases a anses, en pâte pure, de couleur grise, a decor
de rainures vernissees verticales, ou bien en reseau ou encore horizontales. L'etablissement date
de la seconde moitie du xe siecle, en raison du type des habitations a demi souterraines et de
la ceramique qu'on y a trouvee.

Fig. ! .
Fig. 2.
dite habitation.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.

EXPLICATION DES FIGURES

-

-

Plan de l'habitation 8 demi souterraine a.
! . Poele en pierre de l'habitation it demi souterraine a ; 2. base du poele en pierrc de la

Fragments de ceramique.
Vase trouve dans l'habitation 8 demi souterraine
Fragments de ceramique grise it decor vernisse.
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anului 1 956 activitatea arheologică la Capidava s,a desfăşurat în trei
direcţii : 1 . consolidări, 2. săpături şi 3. periegheze în zona limesului dunărean.
Consolidări s'au făcut la curtina H a incintei şi la curtina A şi jumătate
din B. De asemenea, pentru a împiedica intrarea vitelor şi chiar a oamenilor îr
zona monumentelor, s'a început construirea unui gard din piatră cu pămînt în
jurul cetăţii, în cursul acestei campanii construindu,se pe întreaga latură dinspre
sat, adică pe o distanţă de cea 250 Il)·
Săpăturile s'au desfăşurat în jumătatea dinspre nord,vest a castelului roman
tîrziu (fig. 1 şi pl. 1), după ce mai întîi s'a finisat sectorul V1, unde s'au mai desco,
perit două bordeie din nivelul Il, unul aşezat în colţul de est al cetăţii, lung de
circa 4 m şi lat de circa 3 m (fig. 2/1), iar altul la circa 7 m mai jos de acesta,
înspre poartă. Acesta are formă aproape pătrată de circa 3 m X 2,85 m, iar în
colţul dinspre est are un cuptor de pîine din care se păstrează vatra şi, de jur
împrejur, un rînd de pietre pe care se sprijinea cupola. Vatra e de formă ovală,
cu diametru! mare de 1 m, iar cel mic de 0,80 m. Cuptorul e aşezat pe o platformă
mai ridicată şi are gura spre sud,vest (fig. 2/2 ).
In jumătatea dinspre nord,vest a castelului roman tîrziu s'a cercetat o supra,
faţă de circa 500 mp, în care a fost cuprinsă şi incinta castelului. S,a ridicat tot
stratul cu material feudal timpuriu de deasupra incintei pînă s'a ajuns la zid,
care astăzi, din cauza intemperiilor, este dezagregat. In afară, însă, pămîntul cu
material feudal timpuriu coboară pe lîngă zid în jos pînă la circa 1 ,20 m (fig. 3).
Zidul nu mai are parament. Prin urmare paramentul zidului a fost scos de locui,
torii aşezării feudale timpurii, făcînd şanţ pe lîngă el în jos. Şanţul a fost apoi
umplut, în parte prin surparea lentă a malului de pămînt şi prin aruncarea în el
a tot felul de resturi de către populaţia bordeielor din jur. Q secţiune perpendi,
culară pe incintă confirmă acest fapt. Deasupra bermei se gij.seşte un strat de
moloz de var, amestecat cu bucăţi mici de piatră, gros de 0,20 m. Este molozul
scurs de pe pietrele căzute din dărîmarea zidului. Deasupra lui erau pietrele care
au fost luate de locuitorii bordeielor, rămînînd pe loc numai mărunţişul amestecat
în molozul curăţat de pe pietre şi care în cursul vremii a fost descompus, căpă,
tînd o culoare castanie închis, şi care azi formează al doilea strat gros de 0,40 m.
Deasupra de tot se află alt strat de moloz şi piatră măruntă, mai gros la mijloc,
de 0,40 m, şi mai subţire spre capete de 0,20 m. Este molozul aruncat din şanţul
VARA

Lucrările arheologice din 1 956 de la Capidava au
fost conduse o;le un colectiv compus din : Gr. Florescu,
responsabil, Şt. Constantinescu, P. Diaconu, M. Davi
descu, R. Florescu, Simion Gavrilă, membri, şi
•

D . Vîlceanu, student. Releveele au fost executate de
arhitecţii D. Teodorescu, G. Ktist şi AL Munteanu.
1 Cf. Monografia Capidava, I, Bucureşti, 1 958, cap.
respectiv, p. 1 43 şi urm.
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făcut pentru demantelarea paramentului. Acest şanţ e vizibil şi la suprafaţa tere�
nului de�a lungul incintei, pe marginea ei dinafară.
Temelia incintei nu coboară în adîncime mai mult de 0,60 m de la bermă
şi este aşezată ţe ziduri mai vechi şi pe dărîmăturile dintre ele, care probabil au
fost tasate cu mult mai înainte de aşezarea temeliei 1.
Pe spaţiul ocupat de zidul incintei nu s�a găsit nici o locuinţă, ceea ce
înseamnă că în vremea respectivă zidul se mai păstra încă la suprafaţa terenului.

Fig. l .

-

Vedere generală

a

săpăturii din 1 956.

Imediat însă în spatele lui acestea apar în rînduri aproape paralele cu zidul.
S�au descoperit astfel în suprafaţa cercetată 1 6 locuinţe bordeie dispuse în rînduri
de cîte patru�cinci (pl. I). Nu toate însă aparţin aceluiaşi nivel, ci, ca şi în sect.
V 2, s�au putut deosebi şi aici două nivele, fie prin faptul că unele bordeie se
suprapun - ca 8 faţă de 7 (fig. 4/1 ) - sau laturile lor aproape se încalecă - ca
3 faţă de 2 şi 4 - fie prin materialele descoperite în ele, ca monede, ceramică etc.
Astfel, bordeiele 2, 4, 7, 1 2, 1 3 şi 1 6 aparţin nivelului I I - primele trei în mod
sigur, iar ultimele, pentru moment, cu multă probabilitate - pe cînd 1 , 3, 5, 6,
8, 9, 1 0, 1 1 , 1 4 şi 1 5 aparţin nivelului I, mai nou ; numai 1 0, 1 1 şi 14 prezintă
unele particularităţi de construcţie care ar indica o refacere a lor ulterioară
nivelului I .
Toate bordeiele a u forma dreptunghiulară c u dimensiunlle, în general, de
2 ,80 X 3,20 m şi sînt orientate nord�est - sud�vest. Au un cotlon, acoperit
sus cu o lespede sau cu o boltă construită din pietre mărunte cu lut, în majori�
tatea cazurilor în colţul dinspre est. Adîncimea lor în pămînt, la cele mai vechi
variază între 1 ,20 şi 1 ,40 m, iar la cele din ultimul nivel între 0,60 şi 0,80 m.
Pereţii sînt căptuşiţi cu zid din piatră cu lut, aşezat la mal, deci numai cu o faţă,
şi lipit în interior tot cu lut. Numai bordeiele 10, 1 1 şi 14 se deosebesc. Anume,
1

Cf. Dacia, X I - X I I , p. 2 1 4 - 2 1 5 .

p. 1 43 şi
t

Cf. Capidava, I , cap. Aşe�area feudalct timpurie,
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.
pe pereţii acestora s�au găsit urme de bîrne carbonizate, iar dedesubtul lor, în
unele locuri, şi zidul de piatră. E probabil că aceste bordeie au fost refăcute îndată
după dărîmare şi, cum malurile erau şi ele năruite şi nu mai puteau sprijini un zid

Fig. 4.

-

1 , bordeiul 7 (dreapta) şi bordeiul 8 (stînga, suprapus În parte) ;
2., bordeiul 10.

de piatră, acesta s�a făcut din bîrne şi golul dinafară a fost umplut cu pămînt
şi bătut. Aşa se explică şi fragmentele de zid ce se mai păstrează în cîteva locuri
din aceste bordeie. Dat fiind însă că în aceste bordeie s�au găsit fragmente ceramice
mai tîrzii de sec. XI, se pune problema dacă ele nu reprezintă un al treilea nivel
ulterior dărîmării ultime a aşezării.
www.cimec.ro
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O altă caracteristică a bordeielor din acest sector este prezenţa gropilor de
bucate, la unele - 2 şi 1 0 (fig. 4/2) - chiar în interiorul lor, iar la altele - 4, 8,
1 1 , 1 2, 1 3 şi probabil şi 14 - lîngă ele, într-o încăpere cu podeaua în pantă cobo
rînd spre bordeL Există de asemenea şi << hambare >> separate - ca 6 şi 9 - în
care se află în mijloc cîte o groapă mare, largă la gură de circa 1 m, încît nu mai
rămîne loc ţentru a putea fi locuit, cum e în bordeiul 6, sau chiar două gropi,
una mai mică şi alta mai mare, ca în bordeiul 9.
Este caracteristic, în sfîrşit, bordeiul 16, prin dimensiunile lui mari, 3,30 X
5,65 m, şi adînc de 1 ,75 m, asemănător cu bordeiul 1 3 din sectcrul V.
Aşadar, săpăturile din vara trecută de la Capidava au adus probleme noi
cu privire la aşezarea feudală timpurie, care se cer urmărite mai de aproape şi
lămurite. In primul rînd este problema gropilor de bucate care se găsesc fie în
interiorul bordeiului într-un colţ, fie într-o încăţere anexă, fie separat într-un
bordei-<< hambar >>. A doua problemă este întrebuinţarea lemnului în căptuşirea
pereţilor bordeiului şi anume, dacă acest sistem de construcţie depăşeşte
sec. XI cînd s-a constatat din descoperirile anterioare că aşezarea feudală timpurie
a fost distrusă şi, probabil, părăsită.
*

GR. FLORESCU

Ceramica descoperită în săpăturile din acest an ne permite punerea mai
precisă a unor probleme sezisate încă mai demult, în cursul campaniilor trecute.
Este vorba mai întîi de ceramica pe care, după toate aparenţele, o putem
·considera mai tîrzie, şi anume de ceramica de culoare roşie, lustruită, desprinsă
de pe roată prin tăiere cu sfoara, aşa după cum uşor se recunoaşte pe fundurile
vaselor de acest fel. Asemenea vase au mai fost găsite în mică cantitate şi destul
de rar în anii trecuţi. Incercările de a lega această ceramică de vreo locuire se dove
deau infructuoase, pentru că totdeauna fusese găsită în situaţii neconcludente,
în general presărată ici şi colo, în păturile superficiale de dărîmături. Un singur
bordei părea să fie dintr-o vreme mai tîrzie. Anul acesta anumite observaţii ne-au
permis să precizăm poziţia ei stratigrafică. Anume s-a putut constata că resturi
din aceste vase s-au găsit în bordeiele cu pereţii făcuţi din bîrne, sau din bîrne
şi piatră, şi în vecinătatea acestora (bord. 1 0, 1 1 , 14).
Nu numai atît, dar împreună cu acest material s-au găsit şi alte fragmente
ceramice, care, chiar dacă nu pot fi datate cu precizie dintr-o epocă mai tîrzie,
în mediul de la Capidava sînt străine sau cel puţin neobişnuite. Trebuie precizat
că pentru unele dintre ele tehnica e aceeaşi cu a vaselor comune de la Capidava.
Astfel sînt trei vase borcan cu toartă. Unul dintre ele are pe toartă nişte adîn
cituri făcute cu un instrument circular în secţiune şi cu capătul drept, adîncituri
care se prezintă ca nişte gropiţe cilindrice dispuse în şiruri în sensul longitudinal
al torţii. Lucru remarcabil, este decorat pe umăr cu o bandă de linii desenînd
un val incomplet, decor care se repetă şi pe partea interioară a buzei. Acest frag
ment a fost găsit în jurul bordeielor 10 şi 14 şi anume între aceste bordeie şi hor
cleiul 9 (fig. 5/1 ). Al doilea borcan cu toartă, mult mai grosolan ca factură, a fost
găsit chiar în bordeiul 14. Nu are decor (fig. 5/3). Al treilea fragment similar
a fost găsit în bordeiul 10. In săpăturile vechi se găsiseră doar două fragmente
dintr-un vas de acest fel, dar poziţia lor neconcludentă împiedicase tragerea
vreunei concluzii.
I mpreună cu fragmente din acest fel de vase, a apărut în bordeiul 14 un
gît de butelie ( l) sau urcior cu două torţi (se mai cunosc numai urmele), decorat
www.cimec.ro
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la baza gîtului cu adîncituri rombice. Forma este pînă acum neîntîlnită la Capidava.
Execuţia este stîngace, torţile sînt înfipte în peretele gîtului, nu sudate (fig. 5,2).
Remarcăm si de această dată caracterul de vas cu terti. De asemenea, observăm
că tehnica e �te, ca şi la borcanele cu toartă, foarte ase rn'ănătoare cu cea a celorlalte
vase obişnuite la Capidava.
Dar pe lîngă aceste fragmente mai apar şi unele care, atît ca formă cît şi ca
tehnică, nu găsesc legătură cu ceramica de la Capidava. De acest fel sînt urcioarele
de pastă roşie cu pereţi subţiri şi cu decor de coaste, baghete şi pastile. Un frag�
ment de acest fel de urcior a fost găsit în bordeiul 1 0. El se deosebeşte de marfa
obişnuită de la Capidava, care are pasta vînătă, pereţii groşi şi e arsă de obicei
sub 500°. De remarcat că si
calitatea smalţului şi decor�l
diferă. In schimb, exemplare
asemănătoare cu cel din bordeiul
1 0 s'au găsit destule la Dino,
getia, fără ca precizări cronolo,
gice mai restrînse să permită
utilizarea acestor descoperiri
drept criterii cronologice pentru
cele de la Capidava.
In bordeiul 7, alături de
bordeiul 1 1 şi anume la supra,
faţa dărîmăturilor ce umpleau
groapa bordeiului, precum şi în
bordeiul 10, s'au găsit două mici
fragmente cu smalţ verde sau
azuriu, gros, îmbrăcînd pe am,
bele feţe pereţii din pastă albă
ai unor vase, a căror formă e
greu de precizat. Ceea ce pare
Fig. 5 . - 1, borcan cu toartă din j urul bordeiului 9 ; 2, fragment
sigur e că de data aceasta avem
de urcior (7) din bordeiul 1 4 ; 3 , fragment de borcan
de,a face cu marfă de import,
cu toartă din bordeiul 1 4 .
în adevăr, adusă de undeva
din Orientul apropiat, fără a putea preciza mai mult.
Toate aceste elemente se găsesc în bordeiele respective împreună cu ceramica
obişnuită în nivelul I (sec. X-XI) ; adică în special cu vasul căldare şi vase deco�
rate cu rotiţa. Dintre celelalte fragmente descoperite s'au putut reconstitui trei
vase. Două provin din bordeiul 1 1 , unul de lîngă bordeiul 1 0. La toate decorul
are un caracter tîrziu : val incomplet (fig. 6/1 ), linii oblice lungi şi rare tăind
striurile (fig. 6/2), fascicule de curbe oblice ce se unesc la partea inferioară, tăind
striurile (fig. 6/3), de altfel ca şi buzele : drepte, aproape verticale, şi cu muchii
(fig. 6/ 1 ) sau întoarse oval şi îngroşat (fig. 6/3).
Ţinînd seama că ceramica roşie lustruită şi tăiată cu sfoara de pe roată este
datată la Tîrnova pe Ţareveţ 1 în sec. XII, considerăm şi noi că bordeiele în care
a fost descoperită, împreună cu tot complexul lor, pot fi. datate de la mijlocul
sec. XI
de cînd sînt şi monedele din bordeiul 1 4 - pînă la începutul sec. XII.
Acest lucru ridică problema bordeielor în a căr structură intră bîrnele de lemn,
precum şi problema unui nivel sau a unei faze mai tîrzii a nivelului I. Totodată
-

1

Informaţie de la acad. Kr. Miiatev şi de la St. Stancev.
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pune sub o altă lumină problema speciilor ceramice discutate mai sus. Dar nu
e aici locul să facem discuţia acestor probleme pentru ansamblul de la Capidava.
O a doua problemă ridicată de descoperirile de anul acesta este aceea a
speciilor ceramice mai deosebite şi a provenienţei acestora. Anul acesta a apărut
un fragment ce purta un dublu decor - reţeaua de linii şi decorul cu angobă

·-..,... - ------ ----

Fig. 6.

1

-

2 , vase (reconstituite) din bordeiul I l
Jin jurul bordeiului 9.

;

3, idem,

roşie. Această descoperire, coroborată cu altele mai vechi, cum ar :fi. un vas din
muzeul Constanţa, provenit tot de la Capidava, în formă de borcan cu torţi ca
nişte proeminenţe perforate orizontal, şi decorat cu striuri incizate şi cu angobă
roşie pe deasupra acestora, pune problema producerii tuturor speciilor ceramice
întîlnite la Capidava în aceleaşi ateliere sau în acelaşi centru în care toate aceste
tehnici decorative erau cunoscute.
Fără îndoială însă că toate aceste probleme vor :fi. reluate atunci cînd cerce�
tările aşezării feudale timpurii de la Capidava vor :fi. terminate.

J6. - c.

722

*
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În ceea ce priveşte tipul ceramic cunoscut sub numele căldări de lut, a apărut
şi anul acesta tot în nivelul ultim, I (sec. X-XI). Un fragment însă, găsit în car. 1 3 ,
merită o atenţie deosebită. E l aparţine unei căldări c u buza resfrîntă î n afară
ca la oalele obişnuite. Corpul pare a fi avut formă sferoidală şi, din acest punct
de vedere, se apropie de tipul mai puţin răspîndit, cunoscut în partea de vest
a ţării şi în R.P. Ungaria. Pe corp e decorat cu caneluri.
Mărcile de olar, descoperite anul acesta, de asemenea aparţin aceluiaşi nivel
(sec. X-XI) şi reprezintă aceleaşi simboluri : roata cu spiţe, crucea simplă sau
înscrisă în cerc, svastica, cercurile simple sau concentrice etc.
*

Monedele descoperite în săpăturile din vara anului 1 956 sînt în număr mic.
Toate sînt de bronz - unele în stare bună de conservare, iar altele mai oxidate,
ceea ce îngreunează citirea şi distingerea tipului lor - şi aparţin epocii bizantine
sec. XI. O monedă este din timpul împăratului Constantin VIII (1025-1028), şapte
sînt de la Mihail IV Paflagonianul (1034- 1 04 1 ) şi două de la împărăteasa Teodora
(1055- 1 056). Ele au fost găsite în bordeie, pe podea sau în dărîmăturile acestora .
Dăm la p . 561 descrierea acestor monede, în ordine cronologică.
*

În perieghezele în teritoriul din jurul Capidavei s'au făcut următoarele
descoperiri :
Pe partea dealului ce mărgineşte înspre sud gura văii Saielei, în faţa grădi,
năriei G.A.C. s'au găsit : un ciob din a doua epocă a fierului, un ciob roman şi
mai multe fragmente ceramice feudale timpurii din pastă cenuşie cu linii lustruite.
Pe cursul văii Vlah,Canara, la 2,5 km nord,est în interior, în apropiere de
peştera Vlah,Canara, s'au găsit cîteva cioburi preistorice atipice.
În apropiere de una din cele două movile de pe Muntele de var, situat la
600 m nord,vest de satul Stupina, corn. Crucea, s'a găsit o piatră sculptată rudi,
mentar, reprezentînd chipul unui luptător. Piatra face parte din grupul << Kamena,
Baba >) şi poate fi datat cu aproximaţie în sec. IV-III î.e.n.
La 1 km est de satul Stupina, pe valea Derelei, au fost identificate urmele
unei aşezări din sec. IX-XI, bogată în material ceramic.
Imediat la sud,sud,est de satul Dunărea se deschide gura văii lui Stoian,
aceeaşi vale care la Stupina e cunoscută sub numele de valea Derelei.
Pe versantul vestic al dealului ce mărgineşte înspre sud gura văii, se găsesc
urmele unei aşezări feudale timpurii, sub formă de bordeie, oase, ceramică etc.
300 m mai la răsărit, în punctul numit << Valea Veche a Megidiei >), s'au găsit :
un ciob de amforă din epoca feudală timpurie şi o aplică de bronz, din epoca
migraţiilor, ce servea ca piesă de harnaşament.
În punctul numit Cîşla, situat la 3 km în interiorul văii, se găsesc urmele
unei aşezări civile romane din sec. II ( ?), constînd din ziduri de piatră, ceramică,
cărbuni, oase etc.
Imediat la nord,est de această aşezare, în două puncte deosebite despărţite
de o vîlcea, au fost adunate cioburi feudale timpurii.
Înainte de intrarea în satul Băltăgeşti, pe botul de deal cunoscut sub numele
de Costăchioaia, se află ruinele unei aşezări romane tîrzii din sec. IV-VI.
De pe panta dealului din faţa celui numit Costăchioaia au fost culese frag,
mente ceramice preistorice, poate, din epoca neolitică şi cîteva din epoca feudală
timpurie.
P. DIACONU
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;1,lH

Nr.

Metal

bronz
(bordei 3 )

2

bronz
(bordei 1 4)

Wroth
IZ

(>

A vers

Revers

Christos, bust,
din faţă. r-:r� se
poate citi nici
o literă .

X R I S TLtS
bA S I L E 4
bA S I L E I

Christos,

bust,

+ E M MANOVHA
din fatA.

î n cimp

IC HC

Christos, bust,
d i n faţă. N u se
poatt' citi.

3

bronz
(bordei 1 4 )

4

bronz
(bordei 1 4 )

(1

5

bronz
(bordei 14)

(1

bron:
( I l D)

(>

7

bronz
(bordei 3 )

(1

8

bron:
(bordei 8)

(1

Stare rea de conservare.

9

bron:
(bordei 9 )

(l

Chriscos, in picionre, din faţă.

6

10

bron:
( I l D)

(.>

6

Christos, bust,
d i n faţă. Nu se
poate citi.

Christos, bust,
din faţă. Nu se
poate vedea
nici o literă.
Christos,
bust,
,- î
d" n faţă. Nu se
poate citi.

Christos, bust,
din faţă. Nu se
poate citi.

Christos, in pidoare, din faţă.

lmpiira[UI

+ l n S LtS

Constantin V l l l
( 1 025 - 1 028)

Cruce.
Din cauza stării
rele de conser·
vare şi pentru
că a fost con·
trafăcută nu se
poate citi.

Mihail IV
Paflagonianul
(1034 - 1 04 1 )

C r u ce

IS �s

b AS I L E
bAS I L C
I S KS

Cruce

bAS I LE
bAS I L E

Crun·

I S KS

bAS I L E
bAS I L E

C ru n•

I S HS

bAS I LE
bAS llE

C r u ce
IS Jo<S

bAS ILE.
bAS I L E

C r u ce
- IS HS

bA S I L E
bAS I LE

Cruce
IC K C
NI K A

ContnabiiYt
Cruce
IC XC
NI

KA

Mihail IV
Paflagonianul
( 1 034 - 1 04 1 )

Mihail IV
Paflagonianul
( 1 0 34 - 1 04 1 )

Mihail IV
Paflagonianul
(1034 - 1 04 1 )

Mihail IV
Paflagonianul
( 1 0 34 - 1Ct4 1 )

Mihail IV
Paflagonianul
(1034 - 10 4 1 )

Mihail IV
Patlagonianul
(1034 - 104 1 )

Teodora
(1055 - 1 056)

Teodora
(1 055 - 1 056)

ŞT. CONSTANTINESCU
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KAIIH,UABA
OTt.J:ET OE APXEOJIOrl1l.JECKOit PAEOTE B 1 956 rO.UY
KPATKOE CO.UEP)I(AHI1E

PacHonHaMH :noro ro)l;a B KanH)l;aBe Ha o6owx paHHecpeo)l;aJihHhiX ypoBHHX 6hmo BCHpbiTO

1 6 3eMJIHHOI< . BnepBbie UOHBHJIHCb HMbl )l;JIH npOBH3HH B CaMOH 3eMJIHHI<e HJIH B CMelliHOM UOMe
�eHHH - HetiTO spo)l;e ceHeii: . Cpe)l;H 3THX 3eMJIHHOH TPH ( 10, I l H 1 4) OTJIHtiaiOTCH oT npotiHX
HCUOJib30BaHHeM )l;epesa npH UOCTpofu<e CTeH, tiTO Bbl)l;BHraeT BOnpoc O 6oJiee HOBOH cpa3e. B HHX
o6HapyllieHa TaHllie H HepaMHHa Heo6bitiHoro THna, HanpHMep : HYBIIIHHhi c pyt.IHOH (pwc. 5/ 3) ,
6YThiJIH (pHC. 5/1), COCY)l;bl CO CJie)l;aMH BepeBI<H Ha )l;HH�e, npH UOMO�H I<OTOpOH HX CHHMaJIH C

Hpyra, Hai<OHeQ, H )];Ba cpparMeHTa, yHpaiiieHHbiX BOCTOI.IHOH UOJIHBOH . 0HH 6biJIH HaH)l;eHbl BMeCTe
C HepaMHI<OH 06bitiHOrO THUa (pHC. 6/ } , 2 , 3) .
0THphiTHH :noro ro)l;a craBHT sonpoc o npoH3BO)l;CTBe B MeCTHhiX MacrepcHHX HepaMHHH c
l<paCHbiM aHro6oM, Hal< HaBO)l;HT Ha MhiCJib cpparMeHT I<YBIII HHa, yHpaiiieHHOrO H HpaCHblM aHr060M
H JieHTOtiHOH CeTllaTI<OH.
OE'MICHEHI1E Pl1CY HKOB

PHc. 1 . - 06wHi1: BHA pacHO!IKH 1 956 r.
PHc. 2 . - 1, aeMJIIIHKa 1 3 H3 ceKTopa V; 2, aeMJIIIHHa 14 c netJbiO H3 ceKTopa V.
PHc. 3 . - KpenocTHaR CTeHa no3AHero pHMCKoro castelum
PHc. 4. - 1 , aeMJIIIHKa 7 (cnpasa) H aeMJIIIHKa 8 (CJieBa), tJ3CTHlJHO nepeKpbiB3101.1..1He

OAHa

Apyry!O ;

PHC. 5 . - 1 , KYBWHH C pytJKOH, H3HAeHHbiH liOAJie 3eMJIIIHKH 9 ; 2 , cpparMeHT KYBWHHtJHKa ( ?) H 3 3eMJIIIHKH
1 4 ; 3 - lflparMeHT KYBWHHa c pytJKOH H3 3eMJIIIHKH 1 4 .
PHc. 6. - 1-2, cocyAhi (peKOHCTPYKI..\HII) H 3 3eMJIII HKH I l ; 3, cocyA HaiiAeHHbiH liOAJie aeMJIIIHKH 9 .

2, 3eMJIIIHK3

JO.

Ta6JIHI..\a I . 06wHi1: nJiaH pacHonoK

1 956

r.

CAPIDAVA
RAPPORT

DES FOUILLES DE 1 956
RESUM E

A la suite des fouilles entreprises cette annee a Capidava, on a decouvert 1 6 habitations
a demi souterraines appartenant aux niveaux de la premiere epoque feodale. C'est la premiere fois
qu'on y a rencontre des fosses pour la conservation des vivres, soit a l'interieur des huttes, soit
a câte, dans une piece qui semble en avoir ete le vestibule. Trois de ces huttes a demi souterraines

(n°' 10, 1 1 et 14) se distinguent par l'emploi du bois dans la construction des parois, ce qui
indique une phase plus avancee. On y a egalement trouve des formes moins accoutumees de pote
rie, par exemple des bocaux a anse (fig. 5/3) des bouteilles (fig. 5/1), des pots dont le fond parte
la trace de la ficelle employee pour les detacher du tour et, enfin, deux fragments decores d'un
email oriental. Tous ces objets ont ete trouves en meme temps que de la ceramique du type
habituel (fig. 6/1 , 2, 3).
Les decouvertes de cette annee soulevent le probleme de la production dans les memes
ateliers locaux de la ceramique a engobe rouge, comme pousse a le croire un tesson de bocal,
decore d'un engobe rouge et aussi de stries disposees en reseau.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Vue generale des fouilles de 1 956.
Fig . 2 .
l, hutte a demi souterraine n° 1 3 du secteur V ; 2. hutte a four a demi souterraine n° 14
du secteur V.
Fig. 3.
Enceinte de la forteresse romaine de la basse epoque.
Fig. 4. - 1 hutte a de mi souterraine n° 7 (a droite) et hutte a de mi souterraine n° 8 (a gauche, superposee
'
en partie) ; 2, hutte a demi SOUterraine n° ]Q.
Fig. 5 . - 1, bocal a anse, trouve pres de la hutte a demi souterraine 9 ; 2 , fragment de cruche (?) de la
hutte n° 1 4 ; 3 , fragment de broc a anse, de la meme hutte.
Fig. 6. - 1 - 2 , vases (reconstitues) trouves dans la hutte a de mi souterraine n° l i ; 3, idem, trouves
pres de la hutte a demi souterraine n° 9.
Planche I.
Plan general des fouilles de 1 956.
-

-

-
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(r. Măcin. reg. Galaţi)

ĂPĂTURILE

de la Bisericuţa (Garvăn), din vara anului 1 956, au urmărit
cîteva probleme a căror rezolvare prezintă un interes deosebit pentru înţe,
legerea dezvoltării aşezării feudale timpurii de acolo. Obiectivele prind,
paie ale acestor săpături au fost :
a ) Urmărirea raporturilor stratigrafice dintre depunerile feudale timpurii
şi cele romano,bizantine.
b) Delimitarea cimitirului din epoca feudală,timpurie din jurul bisericuţei
de pe ruinele cetăţii.
c) Stabilirea epocii dărîmării zidurilor cetăţii romano,bizantine.
d ) Delimitarea suprafeţei ocupate de aşezarea din afara incintei cetăţii şi
urmărirea intensităţii de locuire din cuprinsul ei.
e ) Problema existenţei şanţului şi a valului de apărare.
In scopul realizării acestui plan, s'au efectuat următoarele lucrări (a se
vedea fig. 1 ) :
A. 1n cetate
1 . Săpături în sectorul A I I I (I. Barnea)
2. Săpături în cimitirul de lîngă bisericuţă (Eugen Comşa).
B. 1n afara incintei cetăţii
3 a. Continuarea secţiunii S 3 (B. Mitrea şi Niţă Anghelescu) şi 3 b. lărgi,
rea ei pe o porţiune limitată la extremitatea sudică (Maria Chişvasi,Comşa).
4. Continuarea secţiunilor S2 şi S4 (Gh. Ştefan).
In cele ce urmează prezentăm rapoartele preliminare asupra rezultatelor
obţinute în fiecare din punctele cercetate. Concluziile cu caracter general, care
încheie această prezentare, vor arăta în ce măsură s'au rezolvat problemele înscrise
în plan.
1 . - In sectorul A I I I s,a săpat o suprafaţă de cea 1 50 m2, în partea de sud a
acestuia, începînd de la adîncimea de 1-1 ,50 m, la care se ajunsese în 1 949-1950,
şi ajungîndu,se pînă la adîncimi variind între 1 ,60-3 m, de la suprafaţa solului
actual. Cu acest prilej s,au identificat resturile a trei bordeie şi a 1 3 grori
de provizii, aparţinînd epocii feudale timpurii (sec. X-XI ; fig. 2 ).
Bordeiele se găseau parţial sub altele mai tîrzii (sec. XI-XII), descoperite
în campaniile de săpături ţrecedente. De aceea ele au fost marcate cu aceleaşi
numere ca şi acelea, adăugîndu,se ca semn distinctiv pentru fiecare litera a .
Astfel, la o adîncime de 1 ,70-1 ,80 m, cu cea 0,20 m mai jos decît bordeiul
13 1, direct deasupra stratului de dărîmături romano,bizantine nivelate, s'au

S

Colectivul şantierului : prof. Gh. Ştefan (res
ponsabil), 1. Barnea, Eugen Comşa, Maria Comşa,
Bu�ur Mitrea şi N. Anghelescu.
•
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dezvelit resturi din podeaua lutuită a bordeiului 1 3 a . Laturile lui sînt de
3 X 2,80 m. Latura de sud a fost întreruptă mai tîrziu de o groapă de provizii.
O altă groapă ovală neregulată, al cărei inventar e datat cu o monedă din
timpul împăratului Constantin al X,lea (1067-107 1), a rupt colţul de nord
al bordeiului. Pe podea s'au găsit resturi de grinzi arse şi mai multe
fragmente dintr'o amforă sferoidală, din pastă cenuşie,deschisă, cu pereţii
groşi, precum şi cîteva fragmente din oale de lut decorate cu incizii orizontale.

Fig. 3.

-

Bordeiul 1 7 a .

Cu cea 2 ,50 m la sud de bordeiul 13 a au fost dezvelite resturile bor,
deiului 1 7 a, a cărui groapă era adîncită în dărîmăturile romano,bizantine. Latura
de NV a gropii bordeiului, singura dezvelită pe toată lungimea ei, are cea 3 m.
Două din celelalte laturi se află parţial, iar a treia în întregime, sub malul din
partea de sud. Către marginile de NE şi SV ale bordeiului, ca şi deasupra cupto,
rului din colţul de nord al acestuia, s'au găsit bucăţi de grinzi carbonizate.
Deasupra podelii, care nu este altceva decît stratul nivelat şi bătătorit al depu,
nerilor romano,bizantine, s'a aflat, mai ales către laturile de NV şi NE, un
strat de pămînt galben · făinos, gros de 0,20-0,30 m. În colţul de N e situat
cuptorul bordeiului, construit din pietre şi fragmente de cărămidă şi de chiup,
lipite cu lut galben. În interiorul cuptorului nu s'a găsit decît cenuşă
alb urie (fi. g .3 ).
În pămîntul galben,făinos din groapa bordeiului şi în restul umpluturii
acesteia, s'au găsit nuiLeroase fragmente ceramice provenind în cea mai mare
parte din oale executate la roată, din p astă nisipoasă şi mai rar caolinoidă,
decorate pe faţa exterioară cu incizii orizontale. Un mic număr aparţine unor
vase împodobite cu rotiţa dinţată. Se adaugă cîteva fragmente de amfore sferoi,
www.cimec.ro
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dale, o margine de cazan de lut şi două cioburi din vase smălţuite. În pămîntul
de umplutură al bordeiului s�au mai găsit oase de animale, de peşte şi de pasăre.
În partea de sud, umplutura bordeiului 1 7 a a fost străbătută de o groapă
de provizii. O altă groapă de provizii mai tîrzie, cu diametru! de cea 1 , 70 m,
a rupt colţul de nord al bordeiului.
Sub bordeiul 18, s�au aflat resturile bordeiului 18 a, a cărui groapă a fost
săpată într�un strat de pămînt compact, de culoare cenuşie, cu bucăţi mici de

Fig.

4.

-

Bordeiul 1 8

a.

cărbuni, oase şi puţine fragmente ceramice, aparţinînd epocii feudale timpurii.
Dimensiunile bordeiului sînt de cea 3 X 3 m. Marginile lui erau căptuşite cu
loazbe late de cea 0, 1 0 m, ale căror urme s�au păstrat mai bine în peretele de
sud�vest. În colţuri s�au găsit găurile parilor cu diam. de O, 1 0-0,20 m. Podeaua
de pămînt bătătorit, dar nelutuit, a bordeiului, se găseşte la cea 2 m adîncime,
faţă de nivelul solului actual. În colţul de SV se află cuptorul prăbuşit, avînd
dimensiunile exterioare de 1 , 10 X 0,90 m, rorientat cu gura spre NV (:fig.4).
În pămîntul de umplutură cenuşiu�cărbunos, sfărîmicios, din groapa bor�
deiului, s�au descoperit numeroase fragmente ceramice şi oase de animale, mai
ales de animale mari, precum şi o mare cantitate de oase şi solzi de peşte. Cele
mai multe fragmente ceramice provin din oale de calitate şi execuţie tehnică
relativ bună, decorate pe faţa exterioară cu incizii orizontale şi mai rar cu rotiţa
cu dinţi pătraţi sau dreptunghiulari. Un număr mic de fragmente de amfore
sferoidale, o bucată dintr�un obiect de fie r, o prăsea de corn cu decor
incizat (fig. 6/2 ), o fusaiolă de lut purtînd pe suprafaţă trei cerculeţe incizate
şi două punctate, patru fragmente de brăţări de sticlă completează inventarul
bordeiului.
www.cimec.ro
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Deasupra pămîntului de umplutură al gropii bordeiului s'au aflat două
vetre de foc, una în colţul de SE şi alta spre colţul de NE al acestuia, ambele
aparţinînd unui nivel de locuire mai tîrziu. Prima vatră are forma ovală, cu un
- - -
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Fig. 5 . - Ceramică feudală

din

sectorul A

. . . .J
l l l (sec. X - X l).

diam. de 0,80 şi altul de O, 105 m, fiind pardosită cu cărămidă romană, un frag,
ment de chiup şi o placă de piatră. În cenuşa de pe vatră s'au găsit cîteva frag,
mente de oale feudale timpurii, decorate cu incizii orizontale. Faţă de nivelul
solului, această vatră se află la adîncimea de 1 ,05-1 , 10 m. A doua vatră se
află cu 0, 10'-0,20 m mai jos decît prima şi are forma aproape semicirculară,
www.cimec.ro
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Din cenuşa ei am cules cîteva mici fragmente ceramice asemănătoare cu cele
aflate pe prima vatră.
Latura de NV a bordeiului a fost întreruptă de o groapă mai tîrzie
de provizii.
Pe lîngă bordeiele amintite, pe care le datăm în prima jumătate a seco�
lului al XI�lea, între bordeiele 1 7 a şi 1 8 a, la adîncimea de 2,85 m, au apărut
resturile unui cuptor ce aparţinea unui bordei mai vechi, poate din a doua
jumătate a secolului al X�lea, ale cărui urme vor fi dezvelite în campania de
săpături viitoare. Notăm că aproape toate fragmentele ceramice găsite în cuptor
şi în jurul lui provin din oale
lucrate la roată, de calitate bună i
şi decorate cu incizii orizon�
tale. Unele sînt din caolin. Un
fragment din pastă cenuşie
poartă pe faţa exterioară un
decor lustruit, în reţea (fig. 5/1).
Altul provine dintr�un vas cu
toarta tubulară (fig. 5/3).
Resturile unui alt cuptor
s�au dezvelit imediat la sud de
acelea ale bordeiului 14, des,
coperit în 1 950, parte chiar
dedesubtul lui, cu 0,25-0,30 m
2
mai jos. În cenuşa din cuptor s�a
aflat un vas fragmentar, de formă
cilindrică, înalt de O, 125 m,
a cărui fată exterioară e îm,
'
părţită cu ajutorul a trei brîie
uşor reliefate, în patru zone
orizontale, decorate cu benzi
3
de linii incizate, în val. În partea
Fig. 6. - Obiecte de corn din sectorul A III (sec. X - XI).
superioară, lîngă buză, vasul
avea două găuri pentru atîr,
nat, a căror margine era întărită printr�un decor în relief (fig. 5/5). Vasul reprezintă
o formă neîntîlnită pînă acum în aşezarea feudală timpurie de la Garvăn. S�au
mai găsit cîteva fragmente de oale decorate cu incizii orizontale fine şi altele
de amfore sferoidale, databile la sfîrşitul sec. X şi începutul sec. XI. In acelaşi
nivel de locuire cu cuptorul menţionat, s,a descoperit un pieptene de corn
cu mînerul format din două piese , prinse cu cuişoare de aramă şi decorate cu
incizii verticale şi în romburi (fig. 6/1 ).
În legătură cu depunerile feudale timpurii din sectorul A III, trebuie
amintită o mare groapă neregulată, cu diametru! de cea 4 m, existentă în apro�
piere de latura de vest a cetăţii, în dreptul turnului nr. 1 1 . Fundul ei se află
la o adîncime variind între 2,40-3 m, în stratul roman de pămînt gălbui, corn,
pact. În pămîntul de umplutură s�au găsit circa 300 fragmente ceramice şi cîteva
sute de oase de animale (bovine, porcine, o copită de cal, colţ de mistreţ etc.).
Dintre fragmentele ceramice, aproape toate de calitate bună, numai două sînt
decorate cu rotiţa, restul cu incizii orizontale, iar unele poartă pe umăr şi linii
în val. Patru fragmente provin din oale cu cîte o mică toartă inelară pe umăr ;
trei funduri aveau mărci de olar. Cîteva fragmente aparţin unor vase smălţuite,
< . .

- - . -

- -· -
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care reprezintă resturile plantelor prefăcute în cărbune. Stratul de sol vegetal
vechi este suprapus de un strat masiv de moloz şi arsură. Dunga neagră a stra,
tului de pămînt vegetal vechi şi stratul de moloz au putut fi observate pe o
mare parte din întinderea aşezării feudale timpurii, la diferite adîncimi faţă de
nivelul actual al solului, din preajma porţii principale a cetăţii şi pînă pe la
mijlocul malului de est al sectorului A. Cercetînd porţiunile păstrate din stratul
de sol vegetal vechi, ajungem la concluzia că în sec. X, atunci cînd s,a format
aşezarea feudală timpurie, terenul din interiorul cetăţii era vălurit, datorită
diferitelor ruine romano,bizantine, şi de aceea s,a simţit nevoia nivelării lui.
Această lucrare trebuia făcută mai ales în partea de sud a cetăţii, pentru că
acolo (pe mijlocul sectorului B de azi) se afla o albiere înclinată, orientată de
la nord spre sud, către poarta principală a cetăţii romane. O parte din viroagă
a fost nivelată cu arsură şi moloz. Prima provine din stratul romano,bizantin.
În schimb, cea mai mare parte din stratul de nivelare, pe alocuri de peste
1 m grosime, se compune din moloz de mortar, amestecat cu cărămidă pisată
mărunt. Molozul nu poate proveni decît din zidul de incintă al fortificaţiei
romane. Terenul nivelat este foarte întins. Ţinînd seama de grosimea stratului
de nivelare, rezultă că s'a folosit o cantitate foarte mare de moloz şi arsură.
Concluzia pe care o tragem din observaţiile menţionate este că aşezarea feudală
nu s'a dezvoltat dintr,un mic grup iniţial de bordeie, ci s'a făcut în mod orga,
nizat, de către o comunitate venită din alte părţi, în grup, poate din ordin,
pe popina Bisericuţa. Cele afirmate nu exclud posibilitatea ca în răstimpul dintre
sec. VI şi X să fi existat o locuire sporadică pe anumite porţiuni necercetate sau
neobservate de pe popină.
c) În porţiunea studiată, stratul romano,bizantin este perforat de mai multe
gropi de bordeie sau de bucate. Cîteva dintre bordeiele atinse prin săpătură
ridică probleme destul de importante pentru istoria aşezării feudale timpurii de
pe Bisericuţa. Bordeiul descoperit în colţul de nord,vest al suprafeţei săpate,
situat alături de cele două bordeie suprapuse de la capătul de nord al şanţului B4 ,
pune problema raportului în timp dintre el şi bordeiele amintite. O altă groapă
de bordei, în mare parte răvăşit de diferite gropi, s'a găsit în dreptul colţului
de nord,vest al bisericutei.
Un bordei bine păstrat, paralel cu zidul de vest al bisericuţei, se afla la
cea 1 m distanţă de ea. Diferitele părţi componente ale bordeiului s'au conser,
vat în condiţii care permit observaţii clare. În privinţa aşezării căptuşelii de grinzi
a gropii bordeiului, s'a constatat că la colţuri grinzile de jos nu erau doar alătu,
rate, ci unele intrau cu ambele extremităţi în malurile gropii cu cea O, 1 5 m din
lungimea lor. În groapa bordeiului, lîngă latura de vest, s'au găsit două pietre
mari, plate, aşezate direct pe podea, lîngă parul de mijloc al laturii şi sprijinite
de grinzile orizontale de jos, ale căror urme s'au păstrat intacte. Aceste pietre
au servit, probabil, ca trepte la intrarea bordeiului. Cuptorul se afla în colţul
de nord,est, orientat cu gura spre intrare. El avea forma de potcoavă şi era
alcătuit din pietre legate cu lut.
Din pămîntul de umplutură al gropii bordeiului s'a scos o mare cantitate
de fragmente ceramice, cîteva obiecte de metal şi de os. Ţinînd seama de caracteris,
ticele lor, datăm bordeiul în prima jumătate a secolului XI. Materialul ceramic
arată că predomină categoria oalelor ornamentate prin linii orizontale, procentul
lor ridicîndu,se pînă la 85 °/0• Vasele ornamentate cu rotiţa Eau cu linii izolate în
val reprezintă un procent redus. Oalele de << caolin >> sînt documentate numai
prin cîteva cioburi. Prin comparaţie cu materialele ceramice găsite în bordeiele
www.cimec.ro
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42, 88 şi 89, tot din prima jumătate a sec. XI, facem constatarea că în ele există
aceleaşi categorii ceramice, însă în proporţii diferite. În bordeiele amintite, procen
tul de ceramică decorată cu rotita este mai mare decît în bordeiul cercetat în
1956. Considerăm că variabilitat�a nu este întîmplătoare şi că ea se datoreşte
pe de o parte continuităţii de viaţă pe acelaşi loc, a aceluiaşi grup omenesc şi, pe
de altă parte, pătrunderii şi răspîndirii treptate a unor categorii ceramice noi.
De aceea se întîmplă să descoperim în diferite părţi ale aşezării feudale timpurii
gropi de bordeie sau gropi de bucate cu materiale din categorii ceramice diferite,
în cantităţi variabile. Faptul poate fi interpretat în sensul că în cuprinsul aşezării
s-a produs o dezvoltare i negală. Concluzia principală care rezultă este că nu va
fi posibil să precizăm pentru întreaga întindere a aşezării feudale timpurii acelaşi
număr de niveluri , ele fiind de la caz la caz, în funcţie de intensitatea de locuire,
mai multe sau mai puţine. Valabile şi generale pot fi numai două niveluri,
primul (pentru suprafaţa iniţială a aşezării) şi ultimul (pentru perimetrul aşezării
din etapa finală). În rest, numărul nivelurilor intermediare va fi variabil de la
sector la sector .
Poziţia bordeiului descris şi adîncimea la care se atla groapa lui pun problema
raportului în timp dintre bordei şi bisericuţă. Temeliile ultimei sînt cu aproximativ
0,50 m mai înalte decît inarginea gropii bordeiului, de aceea credem că bisericuţa
a fost construită cel mai devreme în a doua jumătate a sec. XI.
Pe partea interioară a două funduri de vase descoperite în sector, se observă
o substanţă neagră, care formează un strat subţire. Presupunem că ar putea fi
resturi de păcură ce a fost folosită la cătrănirea bărcilor întrebuinţate de pescarii
din aşezarea feudală timpurie.
Pentru completarea planului cimitirului s-a lucrat la nord şi la vest de bise
ricuţă. Cu acest prilej s-au mai dezvelit scheletele din două morminte şi s-au
găsit răzleţe, un craniu şi diferite oase omeneşti deranjate la sfîrşitul epocii feudale
timpurii. Din observaţiile făcute, reiese că morţii erau inhumaţi în coşciuge în
Pozitie rituală crestină.
.

.

3- a) - În campania de săpături din anul 1955 a fost trasată o secţiune (S3) pe
terenul de la sud de cetate, lungă de 143 m şi perpendiculară pe pilonul turnului 1
(fig. 1 ). Din această secţiune, în campania din 1955, s-a săpat o porţiune de
57 m, începînd de la capătul ei de sud. În campania din 1 956 s-a continuat, pe
de o parte, secţiunea S3 spre nord, pe o lungime de 36 m, şi s-a urmărit, pe de
altă parte, cercetarea complexelor sezisate la capătul de nord al acestei secţiuni
prin executarea unei casete (vezi mai jos 3-b ).
Scopul secţiunii a rămas acelaşi ca şi în campania precedentă : de a cerceta
locuirile din etapa feudală timpurie, de a preciza natura resturilor de vieţuire din
orinduirea sclavagistă şi de a descoperi eventualele urme materiale din orînduirea
comunei primitive.
Numeroasele observaţii făcute în timpul săpăturii, precum şi materialul
arheologic descoperit, au nevoie de o prelucrare prealabilă înainte de a se trage
concluzii definitive. Totuşi, pot fi formulate încă de pe acum unele ipoteze. Ne
vom limita, pentru moment, la patru din ele :
a) S-a constatat că şi porţiunea săpată în acest an a fost locuită în etapa
feudală timpurie. Numeroase bordeie au fost sezisate pe toată lungimea secţiunii,
de multe ori indicînd în mod clar suprapunerea a două sau chiar trei niveluri.
Precizări asupra încadrării acestor bordeie în nivelurile identificate pe cetate se
vor face după terminarea operaţiilor de prelucrare a materialului recoltat.
www.cimec.ro
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b) O descoperire a cărei importanţă şi semnificaţie m se pare deosebită
pentru unele aspecte de interpretare pe care le ridică este aceea a unui brăzdar
de fier de plug, aflat în cotlonul unui bordei feudal timpuriu (fig. 8). Descoperirea
documentează una din ocupaţiile de căpetenie ale locuitorilor aşezării.
c) La capătul de sud al porţiunii săpate în această campanie, s'a interceptat
o masă de pămînt ars, întinsă pe mai mulţi metri în lungul şanţului. Intensitatea
arderii pămîntului dimprejur creşte de la exterior spre interior, unde ajunge aproape
pînă la vitrifiere. Acest complex va trebui să fie dez ..
velit în întregime în campania viitoare. Deocamdată,
pe baza puţinelor date ce le,am putut obţine şi sub
rezerva ca ele să fie confirmate de cercetările viitoare,
1
r
se pare că avem de a face cu un cuptor. Etapa căreia
--1 -r--�
urmează să,l atribuim, precum şi natura şi scopul
pentru care a fost construit acest cuptor, rămîn să
se lămurească în cursul săpăturilor viitoare. Pe baza
prezenţei în masa de arsură a unor fragmente eera,
mice din etapa feudală timpurie, cuptorul poate fi
atribuit deocamdată acestei perioade.
d) O ultimă, dar nu cea mai puţin importantă
problemă este ridicată de interceptarea în cursul
săpăturilor a unui strat de moloz, a cărui lungime
este de circa 1 8 m, iar grosimea variază între
0,50-1 m. Ca poziţie stratigrafică, este important Fig. 8. Brăzdar de plug, din fier,
de mentionat
că baza stratului de moloz se află Între
descoperit în secţiunea S1 .
'
1 ,90 şi 2,27 m adîncime faţă de nivelul actual,
suprapunîndu,se pe un strat de pămînt negru ce conţine fragmente de cărămizi,
ţigle şi ceramică romană.
Prezenţa în cantitate aşa de mare şi pe o suprafaţă atît de întinsă a stratului
de dărîmături de moloz (notăm totuşi că ne lipseşte deocamdată cea de a doua
coordonată pentru a ne da seama de suprafaţa pe care se întinde) ne indică, fără
îndoială, că molozul a fost adus aici în urma unor lucrări de curăţire şi nivelare.
Dacă molozul ar fi fost întîlnit numai în această parte a popinei, ar fi trebuit
explicat ca ceva local. Săpăturile şi examinarea profilelor păstrate au arătat că
acest strat se găseşte răspîndit şi pe cetate şi în secţiunea S 4. Faptul că n'a fost
sezisat peste tot şi în strat continuu nu trebuie să ne mire, deoarece el a fost
tăiat în cea mai mare parte, atît de bordeiele cît şi de nenumăratele gropi de bucate
din epoca feudală timpurie, ce se adînceau pînă în stratul roman, uneori chiar
pînă la stîncă.
Problema importantă ce se pune este de a preciza cînd s'a făcut această
nivelare : la sfîrşitul etapei bizantine timpurii (sec. VI), sau la începutul epocii
feudale (sfîrşitul sec. X) ? Dat fiind că problemele pe care le afectează interpretarea
acestui nivel prezintă o importanţă deosebită sînt necesare unele cercetări şi veri,
ficări suplimentare. Deocamdată formulăm numai unele ipoteze.
Stratigrafic, molozul este întins peste un strat de pămînt vegetal, în care
şi sub care se află fragmente ceramice romane şi bizantine timpurii. Faptul că deasu,
pra molozului n u există un sol vegetal, arată că nivelarea s'a produs la începutul
etapei feudale de locuire de pe popină. Un argument important în sprijinul acestei
interpretări este prezenţa stratului de pămînt vegetal de sub moloz, care nu
reprezintă altceva decît humusul format între sec. VI-X. Dacă nivelarea s'ar
fi făcut la sfîrşitul sec. VI, n'ar trebui să găsim stratul de pămînt vegetal sub moloz,

F)
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ci deasupra lui. Interpretarea aceasta poate fi dusă mai departe. Molozul provine
probabil din dărîmarea resturilor unor ziduri rămase încă în picioare. Cantitatea
mare de moloz scos şi cărat din cetate în toate părţile, dovedeşte amploarea
lucrărilor executate de oameni care nu mai foloseau tipul de locuinţe
romane şi presupune o conducere supe�
rioară care a dirijat întreaga operaţie. Aceasta
1
poate fi pusă în legătura cu revenirea stăpînirii
1
1
bizantine în Dobrogea, în vremea domniei lui
1
1
1
Ioan Tzimisces.
1
1
3�b} - În cursul săpăturilor din anul
1
1
1 955, la capătul de sud al secţiunii S3 au
J
1
fost
semnalate resturile unei podele care părea
�
�
că
ar
suprapune
un bordei distrus prin incendiu.
1
J
Pentru lămurirea raportului stratigrafic dintre
aşa�numitele locuinţe de suprafaţă şi bordeiele
arse din sec. XI-XII 1 , descoperite în interiorul
cetăţii, se punea problema reverificării situaţiei.
În acest scop s�a deschis o casetă în
dreptul carourilor 2-5. În primul rînd s�a
dezvelit podeaua (P. 1 ) care se afla la adîncimea
de 0,30 m de la solul actual, înclinînd în pantă
Fig. 9.
Oală din secţiunea S3.
uşoară atît spre latura de est, cît şi spre
latura de vest. Fiind perforată în cîteva locuri
de gropile săpate pentru plantarea viei, delimitarea ei s�a putut face destul
de greu, identific îndu�se doar latura de sud şi o parte din laturile de est şi
vest. Nu s�a putut stabili întinderea acestei podele şi nici de ce complexe
arheologice se leagă. După dezvelirea resturilor podelei nr. 1 , s�a trecut la cerce�
tarea bordeiului, distrus prin incendiu, situat la o oarecare distanţă de latura de
sud a acesteia (fig. 10). Dimensiunile bordeiului erau de 3 ,40 X 3,20 m. Pereţii
lui erau căptuşiţi cu bîrne de lemn. Acoperişul se sprijinea pe 8 stîlpi, cîte unul
la fiecare colţ şi cîte unul pe fiecare latură. Resturi carbonizate, provenite atît
din acoperiş cît şi din căptuşeala pereţilor, s�au găsit căzute în interiorul bordeiu�
lui, în colţul de NV se află cuptorul construit din pietre mari la bază, iar bolta
din pietre mai mici. Deasupra cuptorului fusese construită o vatră de lut cu gardină
înaltă de aproximativ 0, 10 m, avînd forma unei tigăi mari, ce cuprindea toată
partea superioară a cuptorului. Între pietrele care formau partea inferioară din
fundul cuptorului şi peretele de vest al bordeiului era o porţiune de pămînt cruţat
(aproximativ 0,40 rn) peste care, atunci cînd s�a construit partea superioară a
cuptorului, s�au pus pietre pînă la înălţimea bolţii care au fost lipite după aceea
cu lut. Această portiune era făcută special astfel, pentru menţinerea cît mai înde�
lungată a căldurii. În faţa cuptorului, pe podea, pînă aproape de peretele de est,
s�au găsit cîteva oale strivite, cioburile lor fiind amestecate cu bucăţi de cărbune,
oase şi fragmente din vatra cu gardină de deasupra cuptorului, sfărîmată şi căzută
pe podea. Într�una din oale s�au găsit cîteva cochilii de melci şi oase de pasăre.
Oalele descoperite pe podeaua bordeiului nr. 1 sînt lucrate din pastă roşiatică
sau brună, amestecată cu pietricele. Vasele au umerii puternic arcuiţi, fundul
relativ îngust, gîtul scurt, iar buza puternic răsfrîntă în exterior. Decorul acestor
vase este format din : linii orizontale simple sau asociate cu o bandă de linii în val,
1

1

-

1

Cf. Şantierul Garvăn (Dinogetia), SCIV, V, 1 -- 2 , 1 95 4 , p. 1 73 .
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în jurul gîtului, linii orizontale asociate cu benzi de linii oblice trasate pe umărul
vasului (fig. 1 1 ) . Pe pietrele cuptorului s'a găsit şi un fragment mai mare dintr'o
strachină tronconică, lucrată din pastă cenuşie,negricioasă, amestecată cu nisip,
avînd suprafaţa zgrunţuroasă, şi ornamentată prin cîteva benzi de linii în val.
Atît strachina cît şi oalele au ştampile pe fund.
În afară de vase, în acest bordei s'au mai găsit cîteva piroane, cu care proba,
bil se fixau bîrnele de stîlpi şi două fusaiole bitronconice, una de lut, iar alta,
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Fig. 10. - Planul şi profilul bordeiului nr. 1 din sectorul S 3 sud : 1 , humus ; 2, pămînt cenuşiu amestecat cu
cioburi, cenuşă, cărămizi, pietre etc. (strat de cultură) ; 3, pămînt negru de baltă ; 4, strat de pămînt amestecat
cu bucăţi de lipitură, cioburi, cenuşă etc. ; 5, strat de arsură cenuşos galben-portocaliu ; 6, argilă gălbuie-cenuşie ;
7, resturile sfărîmate ale vetrei cu gardină de deasupra cuptorului ; 8, argilă atinsă de foc , de culoare cafenie
roşcată ; 9, pămînt negru amestecat cu cioburi, cărbune etc. ; 1 O , groapă ; I l , cărbune, scînduri şi bîrne arse ;
1 2 , pietre, pietre din cuptor.

mai mare, de piatră, avînd incizate cîte patru linii paralele atît pe partea superioară
cît şi pe partea inferioară.
În profilul peretului de vest al secţiunii S3, s�a observat că la nord de bor,
cleiul nr. 1 (B. 1 ) , la nivelul pe care călcau locuitorii lui, pe o lungime de aproxi�
mativ 2 ,50 m se întinde un strat de pămînt cafeniu amestecat cu bucăţi de chirpici
J7

-

c.
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şi bucăţele de cărbune, gros de 0, 15 m, ce continuă stratul ce acoperea arsura din
interiorul bordeiului (vezi profilul). Cercetîndu�se mai amănunţit acest strat de
pămînt, de�a lungul laturii de nord a bordeiului s�a dat peste o masă de pietre
şi cărămizi, iar printre ele şi sub ele se aflau bucăţi de lipitură, unele avînd imprimate
pe ele urme de loasbe de diferite grosimi, pînă la 0, 1 0 m diametru. Sub acest
strat de lipitură s�a identificat o podea. Pe podea s�au descoperit fragmente de
vase identice ca factură cu cele descoperite în bordei. Marginea de est a podelei
se află în continuarea laturii de est a bordeiului.
La o distanţă de 2, 75 m de colţul de NE al bordeiului s�a găsit şi groapa
rarului de colt. Latura de V a acestei podele de asemenea continuă latura de V
.
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Fig. 1 1 . - Ceramică din bordeiul nr. 1 , 53, sud.

a bordeiului. În colţul de NV a fost găsită o groapă de stîlp, însă mult mai adîncă
decît cea din colţul de NE, care nu este sigur că aparţine acestui complex. Nu
ar fi exclus ca groapa de stîlp din acest colţ să :fie distrusă de o groapă de bucate
ulterioară (groapa nr. 2).
În urma cercetărilor făcute în legătură cu această podea, s�a putut stabili
că ea aparţine unei dependinţe construite la suprafaţă (D. 1 ), lipită de latura de nord
a bordeiului nr. 1 (B. 1 ) şi sub acelaşi acoperiş cu acesta. Dependinţa era suprapusă
parţial de podeaua nr. 1 (P. 1 ). Între aceste două niveluri de locuire (podeaua
nr. 1 şi bordeiul nr. 1 împreună cu dependinţa lui), s'a mai sezisat groapa nr. 2
care pornea de sub podeaua nr. 1 şi perfora în parte podeaua dependinţei bor�
deiului nr. 1 , în spre colţul de NV. Între podeaua nr. 1 şi bordeiul nr. 1 se plasează
stratigra:fi.c încă un rînd de pietre (baza unei gard ?) ce trece pe lîngă colţul de NE
al bordeiului, traversînd în diagonală suprafaţa dependinţei şi continuînd spre
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NV, sub mal. In apropierea colţului de NE al bordeiului nr. 1 , acest rînd de pietre
(gard ?) este deranjat de o groapă (nr. 3), în care s'au găsit oase de animale
(bovine, cvine), mai ales picioare cu copitele tăiate, şi coaste. Adesea groapa pare
a fi făcută special pentru a păstra un timp oarecare la răcoare proviziile de carne.
În marginea laturii de est a podelei nr. 1 a fost descoperită o altă groapă (nr. 1 )
care, probabil, aparţine aceluiaşi nivel de locuire ca ş i podeaua nr. 1 (P. 1 ) (vezi
planul fig. 10).
Studiind materialul care constituia inventarul bordeiului nr. 1, am constatat
că el face parte dintr'o perioadă mai veche decît cea presupusă în cursul săpături,
lor din anul 1 955. Pe baza cîtorva fragmente de amfore cu corpul sferoidal, bor,
cleiul nr. 1 , împreună cu dependinţa sa, poate fi datat aproximativ în a doua
jumătate a sec. X, continuînd să existe eventual şi în primele decenii ale sec. XI.
Podeaua nr. 1, pe baza analogiei ceramicei descoperite pe ea, cu fragmente asemănă,
toare descoperite în interiorul cetăţii, sectorul B, datate acolo cu monede de la
Theodora (1055-1056), o datăm aproximativ la mijlocul sec. XI. Complexele
care stratigrafic se situează între bordeiul nr. 1 şi podeaua nr. 1 , se încadrează
cronologic în general în prima jumătate a sec. XI.
Prin săpăturile efectuate la capătul de st:d al secţiunii S 3, s'a constatat că
în afara cetăţii există aceleaşi urme de viaţă ca şi în interiorul ei, cu excepţia bordeie,
lor arse din sec. XI-XII, care pînă acum s'au găsit numai în interiorul cetăţii.
Astfel, se poate afirma că aşezarea feudală timpurie, de la începutul ei şi pînă
pe la mijlocul sec. XI, s'a întins atît în interiorul cît şi în afara cetăţii ; începînd
însă cu a doua jumătate a sec. XI, ea s'a restrîns numai în interiorul cetăţii.
După bordeiul nr. 1 , descoperit în extremitatea sudică a aşezării, se poate
deduce că locuintele din afara cetătii
' nu se deosebeau de cele din interiorul ei
nici ca tip nici c� dimensiuni.
Din observaţiile făcute în cursul săpăturilor în legătură cu bordeiul nr. 1 ,
secţiunea S3 sud, completate şi cu alte observaţii făcute în campania din anul 1 954,
Sectorul D, reiese că în aşezarea feudală timpurie de la Garvăn, pînă la incendiul
general al bordeielor cu ceramică grosolană din sec. XI-XII, au existat alte două
sau chiar trei incendii anterioare care au afectat o parte mai mică sau mai mare
a aşezării, ceea ce reflectă tulburările ce au avut loc în acel timp la Dunărea de Jos.
Studiul acestor incendii pe baza întregului material al aşezării, ar putea sta,
bili atît data lor cît şi cui se datoresc ele.
Dependinţa bordeiului nr. 1 (B. 1 ) şi podeaua nr. 1 (P. 1 ), care o suprapune
(despre care credem că aparţine tot unei dependinţe), ne arată că în aşezarea
de la Garvăn, pe lîngă locuinţele adîncite în pămînt, existau şi dependinţe construite
la suprafaţă, putînd aparţine diferitelor niveluri de locuire, de la cele mai
vechi la cele mai noi. Această situaţie pune în discuţie problema aşa,numitelor
locuinţe de suprafaţă descoperite în anii precedenţi în interiorul cetăţii, care,
după părerea noastră, puteau avea o destinaţie similară.
4 .- Secţiunile S 4 şi S 2 urmăreau să lămurească dacă fortăreaţa romano,

bizantină a avut şanţ de apărare şi să stabilească în ce măsură a fost locuit terenul
din jurul cetăţii, pe latura de vest a acesteia.
O privire asupra profilului din fig. 1 2 arată că fundaţia zidului cetăţii stă
direct pe stîncă. Aceasta coboară în pantă spre vest, în aşa fel încît diferenţa
de nivel la o depărtare de cea 30 m de zid ajunge la aproape 4 m.
ln porţiunea din imediata apropiere a zidului, pînă la 13,30 m vest de acesta,
nu s'au găsit urme de locuinţe. Aici depunerile constau dintr'o mare cantitate
'J7•
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de pietre şi moloz, prăvălite din zid, şi din ceramică de epocă feudală timpurie,
speciile ornamentate cu incizii şi cu rotiţa. Între pietrele dărîmate, nu departe
de zid, am descoperit o monedă schifată de bilion, foarte probabil de la Alexios
Comnenul.
Urmele de locuire sînt foarte bogate începînd de la 13,30 m vest de zid. Din
acest punct pînă la extremitatea vestică a secţiunii, în profil � pot vedea nu mai
puţin de zece gropi de provizii şi patru gropi de bordeie. Toate aparţin epocii
feudale timpurii. Ele dovedesc o intensă locuire în această etapă istorică.
Studiul depunerilor este deosebit de interesant în porţiunea dintre metrii
20 şi 38. Aici apar clar nivelările succesive din epoca romano�bizantină, ca şi
remanierile din epoca feudală timpurie. Urmărind aceste operaţii succesive pe
axa verticală A-B a profilului, constatăm trei straturi principale de depuneri
arheologice.
1 . Un strat vechi compus din fîşii mai late de pămînt galben lutos cu
fragmente ceramice romane, alternînd cu fîşii mai subţiri de pămînt negru�cenuşos,
cu mici fragmente de cărbune, grosimea totală a stratului este de circa 2,35 m.
În acest strat s�au găsit numeroase fragmente ceramice din epoca romană 
fragmente de amfore, cioburi roşii, fine, ornamentate cu imprimări cu rotiţa dinţată,
precum şi ceramică de tradiţie locală. De menţionat aici şi trei fragmente de ce�
ramică cenuşie, lucrată la roată, caracteristică secolului IV e.n. Între ele, un frag�
ment tipic de chiup ornamentat cu valul multiplu orizontal.
2. Peste acest strat se suprapune un al doilea , format din pămînt galben roşcat,
cu cioburi puţine de amfore cu caneluri largi, variabil ca grosime, care nu se păs�
trează in situ decît pe porţiunea dintre metri 24,50 şi 36. În rest el a fost înlăturat
de bordeie şi gropi din epoca feudală� Acest strat se datează în secolele V-VI e.n.
3. Situaţia depunerilor care acoperă acest strat este mai complicată. Astfel
între metrii 3 1 şi 33, se constată prezenţa unui strat de pietre, a cărui explicaţie
ne scapă deocamdată. La vest de această grămadă de pietre se găseşte un strat de
pămînt compact, de culoare cenuşie�brună, fără resturi arheologice, care la limita sa
superioară are o dungă de culoare mai închisă. Acest strat, gros de 0,20-0,40 m,
separă depunerile arheologice romano�bizantine de cele adăogate ulterior. El
corespunde ca timp etapei prefeudale şi constituie dovada că între epoca romana �
bizantină şi cea feudală timpurie nu există continuitate. Descoperirea acestui strat
intermediar este cu atît mai importantă, cu cît el a fost identificat şi în cuprinsul
cetăţii pe anumite porţiuni.
...
4. Nemijlocit peste stratul intermediar, în partea de vest a secţiunii, apro�
ximativ între metrii 34 şi 45, se găseşte un strat de moloz cu pietre mici şi fragmente
de ţigle, gros de peste 1 m, în care se aflau săpate gropile bordeielor şi gropile de
provizii din epoca feudală timpurie. Observaţii analoage s�au făcut şi în secţiunea
S3 precum şi în sectorul B din incinta cetăţii. O singură explicaţie ni se pare posi�
bilă în momentul de faţă. Se pare că în momentul cînd s�a adunat aici grupul
omenesc căruia îi datorăm urmele aşa de bogate de viaţă din epoca feudală timpu�
rie, probabil în a doua jumătate a secolului al X�lea, s�a procedat la o amplă cură�
ţire şi nivelare a terenului. Operaţia nivelării a precedat construcţia locuinţelor.
Acolo unde stratul de moloz n�a fost deranjat, el este acoperit de stratul de humus
vegetal actual.
Începînd de la 36,50 m vest de zidul cetăţii, au început să apară chiar în
traseul secţiunii, urme de bordeie din epoca feudală, ceea ce ne�a obligat să deschi�
dem două casete, una spre nord, alta spre sud. S�a săpat un foarte interesant
"
complex de locuire, constînd din patru bordeie (v. plan, fig. 1 3).
www.cimec.ro
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Cel mai vechi, notat cu nr. 1 , a fost identificat prin resturile cuptorului a ,
aflat în colţul de SE, avînd gura spre V, şi prin două găuri de par pe latura opusă
cuptorului. Avînd podeaua la adîncimea de 1 ,66 m, acest bordei a pătruns uşor
în str:Itul intermediar. Bordeiul nr. 2 reprezintă o refacere a celui dintîi, diferenţa
de nivel fiind de numai circa 0,04 m. Cuptorul său, notat cu litera b, este o prelun,
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Fig. 13. - Bordeie de la capătul de vest

al

secţiunii S4.

gire spre vest a cuptorului a, orientat la fel cu acesta, dar avînd o vatră de foc
puternic arsă, spre deosebire de celălalt, care s.-a găsit plin cu cenuşă. Bordeiul
. 1 ,00 m mai spre vest.
nr. 2 este deplasat cu 0,75în bună parte bordeiul precedent. Diferenţa de
acoperă
3
nr.
Bordeiul
nivel intre podeaua acestuia şi a celui cu nr. Z este de c ea 0, 1 9 m. Cuptorul se
www.cimec.ro
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afl ă în colţul de SE, avînd gura îndreptată spre NV. In cuptor s�a găsit cenuşă,
cărbuni, precum şi două cioburi din oale cu nisip în pastă, ornamentate cu rotiţa.
Cele patru laturi au fost clar determinate prin găurile de pari şi urme de bîrne
imprimate pe pereţii gropii. Trei gropi de provizii care coboară dintr�un nivel mai
recent, au distrus podeaua acestui bordei, pătrunzînd în stratul romano�bizantin.
Bordeiul nr. 4 este vecin către sud cu bordeiele precedente. Adîncimea sa
faţă de nivelul actual al solului este de numai 1 ,30 m, ceea ce constituie o primă
indicaţie că ar fi mai nou decît celelalte. O a doua indicaţie o constituie faptul
că, spre deosebire de celelalte, el are urme ale unui incendiu puternic. Dacă ar
fi fost contemporan cu bordeiul nr. 3, dată fiind marea apropiere dintre ele, nici
acesta n�ar fi scăpat neincendiat. O mare cantitate de grinzi arse s�a găsit prăbu�
şită în jumătatea de sud a bordeiului. Ele au acoperit o grămadă de tulpine de plante
fibroase. Cuptorul, foarte bine păstrat, se găsea în colţul de NE, avînd gura spre
vest. Ceramica din bordei aparţine speciilor de calitate relativ bună. Lipseşte
ceramica locală, caracteristică bordeielor incendiate din nivelul cel mai recent.
De pe podeaua bordeiului s�au scos următoarele obiecte de metal : o lamă
fragmentată de cuţit de fier, o scoabă fragmentară, o lopăţică de fier, pare�se pentru
curăţitul - căpăcitul - stupilor sau săpăligă pentru grădinărit, şi un fragment
de margine de căldare ( ?) din tablă de aramă.
Săpăturile din S 2 au confirmat observaţiile făcute în campania din 1 955.
S�a scos la lumină, de sub stratul de pietre şi moloz, format în urma dărîmării
zidurilor, o cantitate apreciabilă de fragmente ceramice aparţinînd epocii feudale
timţurii. Ţinînd seama de conţinutul stratului acoperit de dărîmăturile zidului de
incintă, este clar că dărîmarea masivă a zidurilor a avut loc după locuirea din seca�
lele X - XI. Nu este exclus ca resturile unor dărîmări anterioare să fi fost înde�
părtate de lîngă ziduri cu ocazia curăţirii şi nivelării pe care am dedus,o din pre�
zenţa acelui strat de moloz identificat atît pe cetate, în sectorul B, cît şi în secţi�
unile exterioare S3 şi S4.
In urma săpăturilor din S2 şi S4 s�a ajuns la următoarele concluzii : 1 ) cetatea
romano�bizantină n�a avut şanţ şi val de apărare ; 2) locuirea în jurul cetăţii a
fost deosebit de intensă în epoca feudală, lăsîndu�se totuşi liberă o fîşie de teren
de cea 1 3-20 m de�a lungul zidurilor.
In afara lucrărilor înscrise în plan, s�a săpat un cuptor de ars ţigle, desco·
perit la cea 500 m NV de cetate, pe malul gîrlei Lăţimea (fig. 14). Acest monument
este un exemplar tipic de cuptor roman, săpat în terasă, avînd intrarea în malul
acesteia. Camera de foc era prevăzută cu un canal principal de alimentare, din
care porneau cîte patru canale secundare, în dreapta şi stînga, şi închisă cu pereţi
de cărămizi nearse (chirpici). Deasupra focarului se afla camera de ars ţigle,
închisă şi ea de patru pereţi (dimensiuni exterioare 4 X 4 m) şi separată de focar
printr�o placă groasă de cea 0,40 m, care îi servea ca podea. Cuptorul a fost datat
în q;oca tetrarhiei prin două monede găsite pe podea, una cu efigia lui Diocletian,
cealaltă cu aceea a lui Maximian.
*

Lucrările întreprinse în campania din 1 956 au adus o serie de observaţii
noi, care îmbogăţesc şi adîncesc cunoştinţele noastre asupra dezvoltării aşezării
de la Bisericuţa�Garvăn. Se impun, deci, cîteva scurte concluzii.
1 . Unul din principalele rezultate este descoperirea, în sectorul B şi în sec�
ţiunea S4, a unui strat intermediar, lipsit de urme arheologice, care acoperă
www.cimec.ro
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depunerile din epoca romană,bizantină şi le separă de cele din epoca feudală
timpurie. Aceasta dovedeşte că n'a existat continuitate de vieţuire între secolele
VII şi X. Este de urmărit totuşi, dacă n'a existat o locuire sporadică ale cărei
urme n'au fost încă descoperite.
2. În sectoarele B, C din incinta cetăţii, ca şi în S3 şi S4, în afara cetăţii,
s'a observat prezenţa unui strat gros de moloz care stă direct pe stratul vegetal
intermediar. Prezenţa acestui strat se poate explica printr'o mare operaţie de cură,

Fig. 1 4 .

-

Cuptor de ars ţigle (sfîrşitul sec. I I I şi începutul sec. IV).

ţire a dărîmăturilor cetăţii romano,bizantine din preajma zidurilor. Molozul
rezultat a folosit la nivelarea terenului, fie din cetate, :fie din apropierea acesteia.
Din faptul că stratul respectiv acoperă stratul vegetal intermediar, se poate trage
concluzia că operatia a avut loc cu ocazia constituirii asezării
feudale timpurii,
'
dacă luăm în considerare că gropile de locuinţe şi de provizii _sînt săpate în
acest strat.
3. Amploarea lucrărilor de curăţire şi nivelare presupune folosirea unui
număr mare de braţe de muncă, după un plan întocmit cu scopuri bine precizate.
4. Săpăturile practicate în afara incintei cetăţii au dovedit că aşezarea se
întindea pe întreaga suprafaţă a grindului Bisericuţa. Aşezarea alcătuia un mare
complex, al cărui centru întărit se găsea pe locul fostei cetăţii romano,bizantine,
folosind măcar în parte, forti:fi.caţiile acesteia. Aşezarea de jos, care se întindea
la S şi V de cetate, alcătuia o << suburbie >>.
Aşezarea întărită şi suburbia formau împreună ceea ce slavii numesc gorod
iar bizantinii polis. Se cere, de sigur, o mai bună documentare în ceea ce priveşte
raporturile dintre ele.
OH. ŞTEFAN, I. BARNEA, EUGEN COMŞA,
MARIA CHIŞVASI-COMŞA şi BUCUR M ITREA
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APXEOJIOrMqECKME PACKOI1KM B rAPB3HE
KPATKOE CO.IJ:EP)KAHI1E

.UJUI BblllOJIHeHIUI nnaua HCCJieAOBaHHH Ha 19 56 r. B EHcepHKyQe-rapB3He (.UHHOreTHH)
6biJIH npOH3BeAeHbl paCKOUKH KaK B CaMOH KpenOCTH, Tai< H 3a ee CTeHaMH (pHC. 1 ) .
B KpenocrH pacKanbiBaJIHCL ceKTOpbi A III H B . H a nnoiQaAH npHMepuo s 1 50 M2 (pHc . 2),
u ceKTOpe A III 6hiJIH HCtiepnbiBaiOIQe npocJie)KeHbi cpeOAaJILHbie uacnoeHHH (X-XII ss.) H
COOTHOIIIeHHe HX C pHMCKO-BH3aHTHlfcKHMH (IV-VI BB.) . IlpH 3TOM 6biJIH ycraHOBJieHbl OCTaTKH
eiQe Tpex 3eMJIHHOK : 1 3 a, 1 7 a H 1 8 a H TpHHaAQaTH paCTIOJIO)KeHHblX B6JIH3H 3eMJIHHOK HM AJIH
npoBH3Hii. 3eMJIHHKH uaxoAHJIHCL noA APYrHMH, 6onee no3AHHMH (N2N2 1 3 , 1 7 , l o), OTKpbiThiMH
eiQe B 1 949-1950 rr. Bce OHH soo6IQe secLMa CXO)KH KaK no cpopMe, Tai< H no pa3MepaM. IlepBbie
,UBe (N2N2 1 3 a H 1 7 a) pacnoJIO)KeHbl HenocpeACTBeHHO Ha pHMCKO-BH3aHTHHCKHX pa3BaJIHHaX .
IloA TpeTLeii uaxOAHTCH , sepoHTHo , eiQe 6onee ApesHHH 3eMJIHHKa, l!TO 6yl�eT ycraHosneHo 6yl!y
H�HMH paCKOUKaMH .
Ha yqacrKe pacKonaHHoH: s 1 956 r. nnoiQa.UH, B ceKTope A III, Me)K,uy OTJIO)KeHmiMH paHHe
()leOAaJILnoro nepHOAa H pHMCKO-BH3aHTHHCKOrO, llOKa He 06Hapy)KeHO HH npoMe)KyTOllHOro )KHJIOrO
CJIOH, HH KaKHX-JIH60 crepHJibHbiX OTJIO)KeHHH . 0THOCHIQaHCH K )KHjJbiM CJIOHM X-XI BB. (pHC. 5)
KepaMHKa 6hiJia no Katiecrsy H TexHHKe Bbiiiie TOR, KOTopaH IIOHBHnacL TI03)Ke B XI-XII BB . ,
HO 3TO H e AOKa3biBaeT MeCTHyiO 3BOJIIOQHIO, a BHeiiiHee 3aHMCTBOBaHHe ; ee HMHTHpOBaJIH H MeCTHbie
Macrepa, He A06HBIIIHCb, OAHaKO, npe)KHero Kal!eCTBa . qaCTOTa CJieAOB 06HTaHHH, TIOHBJIHIOIQHXCH
BApyr B X B . , npHBOAHT K npeAnOJIO)KeHHIO o cyiQecrsosaHHH MHorotiHCJieHHoro HaceneHHH, npH6biBIIIero H3 ,upyrHX, 6onee HJIH Meuee OTAaJieHHbiX MeCTHOCTeH .
B ceKTope B (pHc. 1 ) oco6eHHo 6bm HccneAosau paHHecpeo,uaJILHhiii MOrHJILHHK . IlpH 3TOM
6bmH CAeJiaHbi H )lpyrHe OTKpbiTHH . Tai<, 6hiJIO ycraHosneHo , l!TO tiepenHQhi c peme<PHbiMH
6yKBaMH OTHOCHTCH K IY-V BB . , a He K cpeOAaJibHOMY BpeMeHH . 0AHHM H3 rJiaBHeHIIIHX pe3yJIL
TaTOB HBJIHeTCH OTKpblTHe npOMe)KyTOllHOrO, 6e3 apxeOJIOrHtieCKHX CJieAOB, C.'IOH, nepeKpbiBaiOIQero
OTJIO)KeHHH pHMCKO-BH3aHTHHCKOro nepHOAa, OTAeJIHH HX OT paHHecpeOAaJibHOH 3UOXH . 3TO AOKa3biBaeT, l!TO Me)KAY YI H X BB. )KH3Hb TaM 6hma npepsaHa, HO ne HCKJIIOtiaeT npHcyT
CTBHe cnopaAHtieCKHx cneAOB o6HTaHHH Ha HeKoTopbiX eiQe ne o6cneAOBaHHbiX yqacrKax . B X s .
cyiQeCTBOBaBIIIHe no npHllHHe MHOrOllHCJieHHblX pa3BaJIHH HepOBHOCTH 6biJIH HHBeJIHpOBaHbi Ha
3HatiHTeJILHOM npocTpaHcrse .
Ha paCCTOHHHH npHMepHO B 1 M K 3anaAy OT MaJieHbKOH QepKBH 6biJIH OTKpbiTbi OCTaTKH
eiQe OAHOH 3eMJIHHKH nepsoii nonoBHHbi XI B . 3THM noATBep)KAaeTcH, l!TO QepKOBKa 6bma
Bbicrpoeua He pauee BTopoH: nonoBHHhi XI s . obiJIH HaiiAeHbi eiQe ABa norpe6eHHH .
BHe KpenocrH 6biJIH npoAOJI)KeHbi pacKOTIKH yqacrKos 83, S4 H S2 (pHc. 1 ) .
H a yqacrKe S3, K rory OT KpenocrH 6bmH BbiHBJieHbi ocraTKH MHorotiHcneHHhiX
3eMJIHHOK, l!TO AOKa3biBaeT HHTeHCHBHOCTb 06HTaHHH H no 3Ty CTOpOHY npHrOpKa OHCepHKyQa .
KpynHbiH CJIOH HHBeJIHpOBaHHOro CTpOHTeJibHOrO Mycopa AOKa3biBaeT 60JiblliOH o6 'beM BblllOJI
HeHHbiX MHOrOllHCJieHHbiM HaceneHHeM pa60T H npeATIOJiaraeT cyiQeCTBOBaHHe BbiCIIIero pyKO
BOACTBa, HanpaBJIHBIIIero pa60Tbl He TOJibKO B 6bJBIIIeH pHMCKOH KpenOCTH, HO H no BCeMy
npHropi<y.
TaKoro pOAa pa60Tbi MOryT 6biTb llOCTaBJieHhl B CBH3b C B03BpaiQeHHeM BH3aHTHHCKOrO BJia
)�bllleCTBa B .Uo6pyA)KY npH Moauue UHMHCKe .
Ha IO)KHOM KOHQe yqacTI<a S3, y KpaH 3aTonnHeMoro yqacrKa, 6biJIH OTKpbiThi ocTaTI<H
:1eMJIHHI<H X-XI BB. (pHc. 10) . PHAOM c 3eMJIHHI<Oii HMeeTcH na3eMHaH X03HiicrseuuaH nocrpoiiKa .
Kai< B 3Toii tiaCTH, Tai< H B ApyrHx ytiaCTKax BHe KpenoCTHhiX creH ycrauosneuo OTcyTCTBHe cropes
IIIHX 3eMJIHHOI< C HX 6oraTbiM HHBeHTapeM, I<aK 3TO BCTpetiaeTCH TOJibKO B CaMOH I<penOCTH .
Ha yqacri<ax S4 H S2 AOJI)KHO 6biJIO 6biTL BbiHcneuo , HMena JIH pHMCKO-BH3aHTHHCKaH
Kpenocrb 3aiQHTHbiii pos H creneub 3aceneHHOCTH yqacrKa y 3anaAHOii cropoHbi I<penocrn . .BbiJio
BbiHCHeHO, l!TO pHMCKO-BH3aHTHHCKaH KpenOCTb He 6biJia 3aiQHIQeHa HH BaJIOM, HH pBOM . <f>yH)�a
MeHT I<penOCTHOH CTeHbl CTOHT HenocpeACTBeHHO Ha CKaJie, KOTOpaH cnycKaeTCH Ha 3anaA )lOBOJlbHO
OTBeCHO (pHC. 1 2) . Ha COCeAHeii C KpenOCTHOH CTeHOH TIOBepXHOCTH IIIHpHHOH B 1 3-20 M CJieJ�OB
)KHJIHIQ o6uapy)KeHO He 6hiJIO . C Apyroii CTOpOHbl, HeCKOJibKO AaJILIIIe OT creHbl, HaHAeHO MHOro
CJieAOB )KHJlbH paHHecpeOAaJibHOrO nepHOAa . B HX OCHOBaHHH Jie)KHT CJIOH 3eMJIH 6e3 I<aKHX-JIH6o
apxeOJIOrHtieCKHX OCTaTKOB , OT)leJIHIOIQHH pHMCKO-BH3aHTHHCKHe apxeOJIOrHlleCKHe OTJIO)KeHHH OT
llOC.iieAyiOIQHX HaCJIOeHHH . 3TO yKa3biB3eT OTCYTCTBHe H B llOCeJieHHHX BHe KpeUOCTH HenpepbiBHOCTH
Me)KAY pHMCKO-BH3aHTHiicKoii H pauue<PeoAaJILHoii ::�noxoii . Ha AOBOJILHO He3HatiHTeJILHOM npo
crpaucrse, Ha paCCTOHHHH B 36,50 M I< 3anaAy OT KpenOCTHOH CTeHbl, OTKpbiTO lleTbipe 3eMJIHHKH ,
npeACTaBJI11lOl.QHe co6010 TIOCJieAOBaTeJibHble 3Tallbl )KH3HH (pHC. 1 3) .
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KpoMe npe,rzycMoTpeHHhiX nnauoM pa6oT, 6Lma pacKonaua netib ,!VIH o6>KHra qepenH�bi,
HaXO�H�aHCH B 500 M K cesepo-3ana�y OT KpenOCTH, Ha 6epery petiKH Jla�HMH (pHC. 14) . Iletib
6biJia �aTHposaua �syMH MOHeTaMH - o�ua c H3o6pameuHeM .UHoKneaHTHa, a �pyraH - MaKCH
MHJIHaHa .

A

OE"MICHEHHE PHCYHKOB
1 . - 06ll.IHH m1aH noceJieHHH .
PHc.
I I I , pacKonaHHaH B 1 956 r.
PHc. 2 . - TIJioll.laAL H3 ceKTopa
Pnc.
3 . - 3 eMJIHHKa 1 7 a.
PHc.
4. - 3eMJIHHKa 18 a.
PHc.
5 . - <t>eoAaJILHaR KepaMHHa H3 ceKTopa
III (X-XI B H . ) .
6. - PoroBLie npeAMeTLI H3 ceKTopa
III (X-XI a s .) .
PHc.
PHc.
7. - JienHoli roplliOK H3 ceKTopa
I I I (VI B .) .
PHc.
8 . - :>KeJie3HbiH JieMex, HaliAeHHbiH Ha yqacrKe SJ .
PHc.
9 . - roplliOH H:J yqacrHa S3.
PHc. 1 0 . - TIJiaH H npoqmJIL 3eMJIHHKH N� 1 H 3 ceKTopa SJ, 10r: 1, ryMyc ; 2 , ceporo l.IBeTa 3eMJIH ,
CMelllaHHall C qepeiTK3MH, 30JIOH, OOO>fOKeHHbiM KHpnHqeM, K3MHRMH H T.ll . (KYJibyYpHbiH CJIOH) ; 3, qepHall, 60JIOT
HaH 3eMJIH ; 4, CJIOH 3eMJIH, CMelllaHHOH C KYCKaMH 06M33KH, qepenKaMH, 30JIOH H T.A. ; 5, o60>H>HeHHblH 30JIHCTbiH
opaH>HeBblH CJIOH ; 6, cepOB3TO->HeJIT3H l"JIHH3 ; 7, OCT3TKH oqara CO CTBOpKOI! OT neqH; 8, TpOHYT3R OrHeM
l"JIHHa Ko!l:JeHHO-KpaCHOB3TOI"O l.IBeTa ; 9, qepHaH 3eMJill, CMelllaHH3H C qepenKaMH, yrJieM H T.A. ; 1 0, HM3 ; ] ] ,
o6ropeBIIIHe AOCKH, 6peBH3 H yrOJI L ; 1 2, K3MHH, K3MHH OT neqH.
PHc. I l . - KepaMHKa H KaMHH H3 3eMJIHHKH N� 1 , SJ, 1or.
Puc. 1 2 . - Tipo!IJHJIL JO>HHoro 6epera yqacrKa S4.
PHc. 1 3 . - 3eMJIHHKa B 3anaAHOM KOHL\e yqacrKa S4.
PHc. 1 4 . - TieqL AJIH o6>HHra qepenHUbl (KoHeu I I I - naqaJio IV as.) .

A
A
A

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE GARVĂN
RESUM E

Pour la realisation du plan de recherches scientifiques de 1 'annee 1 956 a Bisericuţa�Garvăn
(Dinogetia), des fouilles ont ete executees aussi bien a l'interieur de la forteresse qu'en dehors de
son enceinte (fig. 1 ).
Les fouilles dans la forteresse ont parte sur les secteurs A I I I et B. Dans le secteur A III,
sur une superficie d'environ 1 50 m 2 (fig. 2) on a eu en vue d'abord le deblaiement des vestiges
de l'epoque feodale (X-XIIc s.) et l'etude de leurs rapports avec les vestiges romano,byzantins
(IV-VIe s.). A cette occasion, on a pu identifier les restes de trois nouvelles habitations a demi
souterraines, 13a, 1 7a, 18a, et de 13 fosses a provisions se trouvant dans leur voisinage. Celles,ci
etaient situees au,dessous d'autres, plus recentes (n°8 13, 1 7 1 8), decouvertes en 1 949 et 1 950.
'
Elles ressemblent en general a ces dernieres, en ce qui concerne
leur forme et leurs dimensions.
Les deux premieres (no• 13a et 1 7a) etaient placees a meme les ruines romano,byzantines qui
avaient ete nivelees. Il semble que sous la troisieme hutte il devait y en avoir une autre, plus
ancienne, dant l'identification incombera aux fouilles de la prochaine campagne.
On n'a pas pu deceler pour l'instant une couche intermediaire d'habitations ou de depâts
steriles, entre les restes appartenant au debut de l'epoque feodale et la periode romano,byzantine,
dans la portion de terrain du secteur A III. La ceramique appartenant au niveaux d'habitation
des X-XIC s. (fig. 5) etant de bonne qualite et d'une execution technique superieure a celle qui
a succede plus tard, au XI-XIIc s., prouve non pas une evolution locale, mais un emprunt d'ail,
leurs. Plus tard elle a ete imitee rar des artisans locaux, sans que ces imitations aient pu atteindre
toutefois la qualite de la ceramique plus ancienne. La densite des traces d'habitat, qui se signalent
brusquement a partir du xe s., conduit a l'hypothese d'une population nombreuse, venue
d'autres centres plus ou moins eloignes.
Dans le secteur B (fig. 1 ), on a surtout recherche le cimetiere de la premiere epoque feodale.
A cette occasion on a fait d'autres decouvertes. C'est ainsi que l'on a remarque que les tuiles
portant des lettres en relief dataient des IV-Ve s., et non pas de l'epoque feodale. L'un des
principaux resultats est la decouverte d'une couche intermediaire, depourvue de traces archeolo,
giques, qui recouvre les depâts de l'epoque romano,byzantine, en les separant de ceux du debut de
l'epoque feodale. Ceci prouve qu'il n'y a pas eu de continuite d'habitat entre le vr et le xe s., ce
qui n'exclut guere d'ailleurs la rresence de certaines traces sporadiques de vie, sur certaines portions
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qui n'ont pas encore ete etudiees. Au Xe siecle, le terrain ondule a cause des differentes ruines,
a ete nivele sur une grande surface.
A 1 m environ a l'Ouest des ruines de la petite eglise, on a decouvert les restes d'une
nouvelle habitation a demi souterraine, de la premiere moitil! du Xle siecle. Ceci confirme que
l'eglise en question a ete construite au plus tât dans la seconde moitie du Xle siecle. On a encore
trouve deux tombes.
Au dehors de l'enceinte de la forteresse, les fouilles ont continue dans les sections S 3,
S 4 et S 2 (fig. 1 )
Dans la section S 3, au Sud de la forteresse, on a decouvert les restes de nombreuses habi�
tations a demi souterraines, ce qui prouve la densite des habitants dans cette partie de la terrasse
de Bisericuţa aussi. Une grosse couche de decombres niveles au debut de !'etape d'habitat feodal,
prouve l'ampleur des travaux executes par une nombreuse population et l'existence d'une direction
superieure qui a dirige toute l'operation sur l'ensemble du tertre et non pas seulement a l'inte�
rieur de l'ancienne forteresse romaine. Pareille reuvre peut etre rattachee au retour de la domi�
nation byzantine en Dobrogea, au temps de }:!an Tzimisces.
A l'extremite Sud de la section S3, a la limite du terrain inondable, on a decouvert
les restes d'une habitation a demi souterraine des X-XIe s. (fig. 10). A câte d'elle, il y avait
une dependance, construite au ras du sol. On a constate, aussi bien sur cette, portion de terra in,
que dans les autres sections sises en dehors du mur d'enceinte, l'absence des habitations a demi
souterraines, incendiees, a inventaire important, comme on en rencontre seulement a l'interieur
de la forteresse.
Les sections S 4 et S 2 ont eu pour but d'elucider la question si la forteresse romana�
byzantine avait ou non un fosse de defense et d'etablir dans quelle mesure le terrain voisin de
la forteresse avait ete habite, sur le flanc Ouest. On a pu constater que la forteresse romano�byzan�
tine ne possedait ni fosse, ni vallum de defense. L� for:dation du mur de la forteresse repose
directement sur le roc qui descend en pente assez raide vers l'Ouest (fig. 12). Dans la portion
qui se trouve dans le voisinage immediat du mur d'er.ceinte, sur une bande de terre large de
13 a 20 m, on n'a pas trouve de vestiges d'habitations. En echange, de pareilles traces appartenant
au debut de l'epoque feodale, sont tres nombreuses a quelque distance du mur. A leur base il
y a une couche de terre, denuee de restes archeologiques, qui separe les depâts romano�byzantins
de ceux superposes ulterieurement. Cette couche de terre prouve l'absence de continuite entre
l'epoque romano�byzantine et le debut de l'epcque feodale, meme dans l'f:tablissement se trou�
vant en dehors des murs de la forteresse. Sur une assez petite surface, a partir de 36 m 50 a
l'Ouest du mur d'enceinte, on a decouvert quatre habitations a demi souterraines, representant
des etapes successives d'habitat (fig. 13).
En dehors des travaux prevus dans le plan initial, les fouilles ont permis de decouvrir un
four a tuiles a 500 m au Nord�Ouest de la forteresse, au bord de l'eau. Ce demier a pu etre
date d'apres deux monnaies, l'une a l'effigie de Diocletien et l'autre a celle de Maximien.
.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. l. - Plan general de l'etablissement de Garvăn.
Fig. 2. - Surface du secteur A III, fouillee en 1 956.
Fig. 3 . - Habitation a demi souterraine 1 7a.
Fig. 4 . - Habitacion a demi souterraine 1 8a .
Fig. 5. - Ceramique feodale provenant du secteur A III (X - X Ie s.).
Fig. 6. - Objets en corne, provenant du secteur A III (X - X Ie s.).
Fig. 7. - Pot travaille a la main, trouve dans le secteur A III (XIe s.).
Fig. 8. - Soc de charrue en fer, decouvert dans la section S3.
Pot de la section S 3 .
Fig. 9.
Fig. 1 0 .
Plan e t profil de l'habitation a de m i souterraine n ° 1 d u secteur S . 3 Sud : 1 . humus ; 2. terre
grisâtre melee de tessons, de cendre, de briques, de pierres, etc. (couche de cu! ture) ; 3. terre noire de marais ;
4. couche de terre melee de morceaux d'enduit de terre glaise, de tessons, de cendre, etc. ; 5. couche incendiee
(de couleur gris orange) ; 6. argile jaune-gris ; 7. restes brises du four et sabie place au-dessus du foyer ;
8. argile atte1nte par le feu , de couleur brun-rouge ; 9. terre noire melee de tessons, charbons, etc. 10. fosse ;
1 1 . charbon, planches et poutres brulees ; 1 2. pierres, pierre du four.
Fig. 1 1 . - Ceramique de l'habitation a demi souterraine n° 1 , S3 Sud.
Fig. 1 2 . - Profil de la paroi Sud de la section S 4.
Fig. 1 3 . - Habitations a demi souterraines de la section S 4, extremite Ouest.
Fig. 1 4 . - Four a tuiles (fin du IIIe s. et debut du IVe s.).
-
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA PĂCUIUL LUI SOARE
(r. Băneasa, reg. Constanţa)

PRE

sfîrşitul secolului trecut, neobositul cercetător Pamfil Polonic men�
ţiona, într'o însemnare marginală pe o hartă, existenţa unei cetăţi zidite
în piatră pe insula numită Păcuiul lui Soare.
Monumentul nu a fost cercetat - doar hărţile 'nautice ţineau să atragă
atenţia conducătorilor de vase fluviale asupra acestui punct de reper, pînă cînd
în 1 953 colectivul Muzeului regional din Călăraşi îl redescoperă, efectuînd acolo
repetate recunoaşteri şi bogate recoltări de materiale. Directorul amintitului
muzeu (N. A nghelescu) a semnalat imediat Institutului de Arheologie al Acade�
miei R.P.R. această importantă descoperire, atrăgînd totodată atenţia şi asupra
împrejurării că apele Dunării ameninţă să distrugă în întregime ruinele încă c:: xis�
tente. Materialele culese de către Muzeul din Călăraşi lăsau să se întrevadă rezd,
tate deosebit de fructoase pentru cercetarea arheologiei veacurilor X-XIV ale
unor eventuale săţături în acest punct. De�abia în 1 956, în urma intensificării
cercetărilor privind acest răstimp propuse de Comisia pentru Studiul formării
limbii şi poporului romîn a Academiei R.P.R. , s�au creiat posibilităţile unei veri�
ficări prealabile, prin sondajii, a perspectivelor întrezărite. Institutul de arheologie
a introdus astfel în planul său această cercetare, care a fost executată între 1 5 sep�
tembrie şi 15 octombrie 1 956, prin sforţările unui colectiv compus din Ion Nestor
(responsabil), N. Anghelescu şi Petre Diaconu. Lucrările în teren au fost efectuate
în principal de către Petre Diaconu, ajutat în modul cel mai eficace de N. Anghe,
lescu şi de colectivul Muzeului din Călăraşi.

S

1.

NESTOR

Insula Păcuiul lui Soare, situată în mijlocul Dunării, are o lungime de apro�
ximativ 6 km, întinzîndu,se de la Ostrov vest 2 km, pînă în dreptul dealului Dervent.
În jumătatea estică a insulei pădurea de sălcii face loc unei alte păduri, de ulmi,
peri sălbatici, măceşi, viţă sălbatică etc. Cetatea, acoperită şi ea de aceeaşi floră
dobrogeană, se află situată pe malul de nord al insulei, la capătul dinspre Dervent.
Din ea nu se mai păstrează astăzi decît o treime, restul fiind distrus de apele
Dunării.
Sondajul de la Păcuiul lui Soare trebuia să ne dea posibilitatea să urmărim
in principal, următoarele probleme : succesiunea straturilor de cultură şi vechimea
lor, precum şi raportul dintre zidul cetăţii şi depunerile arheologice din interior.
După defrişarea pădurii, în partea de nord�est a cetăţii, pe o suprafaţă de
aproximativ 500 m 2 , s'a trasat un şanţ (S I) lung de 25 m şi lat de 2 m, avînd
orientarea NV�SE. Şanţul cădea aproape perpendicular pe zidul cetăţii.
Cele mai vechi urme arheologice identificate prin acest sondaj sînt repre�
zentate de resturile unui zid din piatră, care au apărut la adîncimea de 1 ,70 m,
www.cimec.ro
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faţă de nivelul actual al solului. Zidul, făcut din blocuri de piatră paralelipipedice,
bine fasona te, are o grosiiT.e de 2 , 1 0 m. În jumătatea din spre nord,vest a sec,
ţiunii, peste tot, la o adîncime cuprinsă între 2,95 m şi 4 m se aflau pietre prăvă,
lite din acest zid. Printre ele şi sub ele, ici şi colo, s,a găsit material ceramic, con,
stînd din cioburi de amfore cu striuri sau coaste, fragmente de ţigle şi de cărămizi,
toate de factură romană. Sondajul nu a putut fi adîncit pînă la nivelul de locuire
corespunzător acestui zid ; ceramica descoperită pînă în prezent în depunerile
ce cuprind dărămăturile incintei în discuţie poate fi datată în sec. I I I-IV e.n.
Ruinele cetăţii romane au fost acoperite de un strat de inundaţie - datorat
revărsării apelor Dunării - gros de 1 m.
Într'o epocă mai tîrzie, în sec. X, după materialele descoperite, bizantinii
au construit o altă cetate, al cărei zid de incintă a fost prins în capătul de sud,est
al secţiunii. Grosimea lui este de 4,20 m, iar înălţimea păstrată variază între 3,20 m
şi 3,45 m. Zidul se sprijină de o parte şi de alta a feţelor sale pe cîte două rînduri
de praguri şi este alcătuit din blocuri fasonate de dimensiuni variabile, legate
puternic cu mortar special, intercalat de obicei în strate groase. Soclul de fundaţie
este aşezat pe pari de stejar înfipţi în pămîntul viu. O asemenea tehnică de con,
strucţie a fost necesară deoarece solul nisipos la această adîncime era destul de
instabil. Blocurile paralelipipedice din zid au dimensiunile mijlocii de 1 m X 0,50 m.
· Construirea aici a unei cetăţi din piatră, în sec. X în mod necesar era legată
de apărarea liniei dunărene de către flota bizantină. Nu este exclus, ca cetatea de
la Păcuiul lui Soare, servind ca bază navală, să fie strîns legată de apărarea directă
a Dorostolonului bizantin, capitala katepanatului Paradunavon.
Paralel cu aceasta, înăuntrul zidurilor cetăţii, în sec. X-XI I 1, s,a desfăşurat
şi o intensă vieţuire. Dacă în secţiunea S I nu a fost surprinsă urma nici unei locuinţe
din această epocă, în schimb, începînd de la adîncimea de 1 ,50 m şi pînă la 2 m
s'au găsit numeroase fragmente ceramice, de oale şi amfore sferoidale, de farfurii
şi străchini smălţuite, greutăţi de plasă din cărămidă, două monede de bronz,
dintre care una din prima jumătate a sec. XI (Mihail al IV,lea Paflagonianul) etc.
Ceramica de factură locală din acest strat, în cea mai mare parte a ei, este mode,
lată dintr'o argilă fină, lipsită de impurităţi. Cele mai multe fragmente provin
de la vase borcan, cu umerii svelţi şi buza elegant răsfrîntă în afară (fig. 1/ 1-2),
împodobite în general, cu linii orizontale incizate. Extrem de rare sînt fragmentele
care ne amintesc de ceramica de la Dinogetia făcută din pastă nisipoasă, în compo,
ziţia căreia a fost introdus cuarţul pisat. Fragmentele de urcioare smălţuite verde
măsliniu, cioburile de farfurii smălţuite în diferite culori şi cu sgraffiti sînt mai
numeroase decît cele din restul aşezărilor feudale timpurii cunoscute pînă acum
în Dobrogea.
Toate aceste observatii ne atrag atentia asupra caracterului autohton a�
culturii ma teriale de la Pă�uiul lui Soare, d � r şi asupra unei influenţe bizantine\;,.
m ai pronunţate decît în alte aşezări dobrogene. Nu,i mai puţin adevărat că s'au
găsit şi elemente, e drept puţine, care pot fi atribuite populaţiilor noroade sau
seminomade. În rîndul acestora cităm în primul rînd, buzele de căldări de lut
şi o bucată dintr,un clopoţel globular din bronz. Dealtfel, dacă am ţine seama de
informaţiile date de Kedrenos 2, precum că în anul 1 048, un grup de pecenegi
sub conducerea lui Kegenos, care a cerut azil bizantinilor, ar fi locuit cîtva timp
într'o insulă din apropierea Dorostolonului, nu ne,ar rămîne de ales alt loc în
afara insulei Păcuiul lui Soare.
1 Î ncadrarea cronologică se face şi aici, ca peste
tot, mai ales pe baza materialului ceramic descoperit,

2 Kedrenos,
p. 5 8 5 .
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1.

l - 3 , ceramică din sec. X - - X I I ; 4 - j , ceramicrt din sec . X I V ;
6, cruciuliţă de bronz din sec. X I - X I I .
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Încetarea vieţuirii în sec. XII, din motive pe care nu le�am putut stabili
încă 1, coincide şi cu ruinarea, în bună măsură, a zidului de incintă.
Peste resturile arheologice din sec. X-XII s�a suprapus un strat de inun�
daţie gros de 0, 1 0 m-0, 1 2 m
Imediat peste acest strat, de la o adîncime de 1 ,40 m începe un altul gros
de circa O, 1 7 m care poate fi atribuit sec. XIII-XIV. În el s�a găsit un material
destul de sărac reprezentat prin cioburi, dintre care unele stilistic şi tipologie
aparţin unor vase anterioare în
timp celor descoperite la Zimnicea.
A doua jumătate a secolului
XIV şi începutul sec. XV sînt
mult mai bine documentate.
În capătul de nord�vest al
sectiunii au fost dezvelite resturile
un�i colt de locuintă din această
epocă, p � podeaua � ăreia s�au gă..
sit cîteva fragmente de vase şi un
clopoţel de bronz. Tot în această
vreme mai pot fi datate : un amnar
(fig. 2/2 ), o potcoavă, două greutăţi
din piatră pentru plasa de pes�
2
cuit (fig. 2/3 ), o căniţă cu toartă şi
cu gura în patru lobi, împodobită
cu şiruri verticale de puncte, măr ..
ginite de o parte şi de alta de linii
făcute cu vopsea albă (fig. 2/1 ),
resturile unei farfurii cu smaltui
'
prost păstrat (fig. 1/5).
Sfîrsitul sec. XIV s1 mce�
putul celu'i de�al XV�lea sîn.'t docu
mentate şi prin 14 morminte. Ele
aparţin unui cimitir creştin, a
cărui limită estică se opreşte la
Fig. 2.
Obiecte din a doua j umătate a sec. XIV : 1 , cănuţă ;
zidul
de incintă al cetătii din
2, amnar ; 3 , greutate de piatră pentru plasa de pescuit.
sec. X-XII. Mortii n�ave � u nici
un inventar, în afară de unul, pe pieptul căruia s�a găsit o cruciuliţă. A�easta însă, tipo..
logic, se apropie de tipul cruciuliţelor bizantine din sec. XI-XII (fig. 1/6). Mulţimea
scheletelor (14 la număr) într ..o suprafaţă relativ restrînsă (30 m2) cît şi împre�
jurarea că deseori unele dintre ele sînt deranjate de gropile altora, ne îndreptăţesc
să credem că vietuirea din sec. XIV-XV în restul cetătii a fost destul de intensă.
Începînd c � prima jumătate a sec. XV, încetea � ă orice urmă de vieţuire
înăuntrul vechilor ziduri din epoca bizantină. Acestea, atît cît mai rămăseseră
în picioare, au fost demantelate într�o mare măsură, în mod organizat, pe toată
lungimea lor, în sec. XIX, probabil de către turci.
Încheind cele expuse pînă aici, se cuvine a scoate în evidenţă următoarele :
insula Păcuiul lui Soare prin aşezarea sa în dreptul văii Buceagului, care pătrunde
adînc în podişul dobrogean, a atras în primul rînd luarea aminte a romanilor.
Construind o cetate acolo, ei aveau posibilitatea pe de o parte să controleze firul
-

1

Poate să fi contribuit într·o oarecare măsură şi permanentul pericol al inundaţiilor.
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Dunării, iar pe de altă parte să domine una din cele mai bune căi de pătrundere
în interiorul Dobrogii de sud - valea Bugeacului.
Bizantinii, din aceleaşi considerente, la care se adaugă probabil şi necesi�
tatea apărării capitalei provinciei Paristrion, au zidit peste ruinele vechii cetăţi
romane o altă cetate înăuntrul căreia s�a desfăşurat şi o puternică viaţă econo�
mică. Slabele urme din sec. XIII-XIV sînt suprapuse de stratul de cultură material
din sec. XIV-XV, ultima epocă de locuire intensă a cetăţii.
Resturile arheologice şi în primul rînd ceramica, fie ea din sec. X-XII,
fie din sec. XIV-XV, conturează o civilizaţie a cărei sevă se trage din regiunile
sud�dunărene. Evident, au fost surprinse şi alte elemente care ne permit să facem
legătura cu regiunile imediat învecinate la nord de Dunăre, ba şi cu cele mai înde�
părtate de pe litoralul nordic al Mării Negre sau chiar cu regiunile din jurul Gol�
fului Persic, dar acestea sînt probleme care vor fi urmărite pe o scară mai largă
în săpăturile viitoare.
PETRE

DIACONU

APXEOJIOrUY:ECKME PACKOIIKM B Il3KYIOJIE-JIY:ti-COAPE
KPATKOE CO.UEP)I(AHHE

llpoH3BeAeHHLIMH Ha pacnoJio>KeHHOM Me>K.zzy OcrpoBoM H 0JITHHOH ocrpoBe Il:n<yroJI
JIYM-Coape paCKODKaMH 6LIJIH OTKpbiTbi OCTaTKH CTeHbl pHMCKOH 3DOXH, a TaK>Ke II KpenOCTHOH
creHLI X-XII BB . KaK O,l\Ha, TaK H Apyrru� CAeJiaH&I H3 BLipe3aHHLIX KaMHeii B <P opMe napanJie�
JienHneAa.
Kym.rypHLIH cJioii: X-XII BB. cocrasJieH H3 MecrHoii HenoJIHBHOH KepaMHKH (pHc. 1),
BH3aHTmfCKOH DOJIHBHOH KepaMHKH, t.IepeUKOB aM<Pop, pa3JIHt.IHbiX MeTaJIJIHt.IeCKHX npeAMeTOB,
pbi60JIOBHbiX rpy3HJI H3 KaMHJI JIH60 KepaMHKH, MOHeT H npot.I . IloBepx Hero HMeeTCJI TOHKHH
cJioii:, KOTOpLiii MO>KHO AaTHpoBaTL npHMepHo XIII-XIV BB. BTopaH noJIOBHHa XIV B . npeACTaB
JieHa OCTaTKaMH >KHJIHI.Qa H MHOrOtJHCJieHHbiMH npeAMeTaMH, H3 KOTOpbiX OrHHBO, ABa rpy3HJia
AJIJ1 pbi60JIOBHOH CeTH, Kpy>KetJKa H T .A. (pHC. 2) . K 3TOMY BpeMeHH OTHOCJITCJI H HeCKO.'lbKO
KOCTJIKOB XpHCTHaHCKOrO KJiaA6HI.Qa . floCJieAHHe apxeOJIOrHtJeCKHe naMJITHHKH OTHOCJITCJI K
Hat.IaJIY XV a .
B 6eperoBOM npo<PHJie 3aMet.IaiOTCJI H HecKOJILKO npocJioeK, o6pa3oBaBIIIHXCJI npH pa3JIHBe
.UYHaH BO BpeMJI HaBO,wieHHJI .

OE'b.HCHEHHE PHCYHKOB
Puc. 1 .
Puc. 2.
JIOBHOH CeTH.

- 1 -3, KepaMHKa X-XI I BB . ; 4-- 5 , KepaMHKa XIV s . ; 6. 6poH30Bblfi KpeCTHK XI-XII BB .
- IIpeAMeTbi BTopofi nonoBHHbi XIV B . : 1 , Kpy»<eqKa ; 2, ornuso ; 3, KaMeHHOe rpy3HJIO AJIH pbi6o

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE PĂCUIUL LUI SOARE
RESUM E

Les fouilles entreprises dans l'île de Păcuiul lui Soare, situee sur le Danube entre Ostrov
et Oltina, ont amene au jour les restes d'un mur de l'epoque romaine, ainsi que ceux d'un mur
d'enceinte des X-XIIe siecles. L'un comme l'autre consistent en blocs de pierre de taille soi�
gneusement travailles.
La couche de culture materielle des X-Xlle siecles se compose de ceramique locale non
emaillee (fig. 1 ), de ceramique byzantine emaillee, de restes d'amphores, de differents objets en
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metal, de contrepoids en pierre ou en briques servant a la peche, de monnaies, etc. Par-dessus
tout cela on distingue une mince couche qui date probablement des XIII-XIV• siecles. La
seconde moitie du XIV• siecle est attestee par les traces d'une habitation et par de nombreux
objets, parmi les quels il faut remarquer un briquet, deux contrepoids pour filets de peche, une
petite cruche , etc. (fig. 2). De la meme epoque datent egalement les quelques squelettes,
provenant d'un cimetiere chretien. Les dernieres traces archeologiques appartiennent au debut
du xv· siecle.
Dans le profil des berges on observe egalement quelques couches de terre alluvionnaires,
dues aux inondations du Danube.
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1 . - 1 - 3. CCramique datant des X �- XII• s. ; 4 - 5 . ceramique du XI Ve s. ; 6. petite croix en bronze
des x r - xue s.
Fig 2.
Objets appartenant a la seconde moitie du XIVc s. 1 . petite cruche ; 2. briquet ; 3. contre·
poids de filets de peche.
.

-
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC SUCEAVA
(r. şi reg. Suceava)

P

OTRIVIT

cu orientarea pe care am socotit potrivit a o da, începînd din cam�
pania anului 1955, săpăturilor arheologice care se execută la Suceava 1, lucrările
efectuate in 1 956 între 13 iulie-4 octombrie au urmărit cercetarea
atentă a uncr obiective mai importante, cu scopul de a epuiza acea cercetare.
Sectoarele în care s�au continuat săpăturile au fost restrînse la : I. - Platoul
din faţa Cetăţii de � Scaun (<< Cîmpul Şanţurilor >>) ; II. - << Cetatea de Apus » ;
III. - Sectorul oraş. In afară de aceasta, colectivul şantierului s�a preocupat în mod
mai stăruitor de lucrările de consolidare a Cetăţii de Scaun care, datorită iniţia�
tivei mai ferme şi mai constante a autorităţilor centrale şi locale, au început a
progresa mulţumitor.
O concentrare a eforturilor noastre a fost realizată de asemenea şi în
cuprinsul sectoarelor amintite. Astfel, pe << Cîmpul Şanţurilor >> s�au cercetat
numai cele două clădiri identificate în campaniile precedente în sectoarele A şi
B, în timp ce în sectorul cuptoarelor de ars var s�au executat doar mici lucrări
în vederea stabilirii topografi.ei lor şi a raportului stratigrafi.c dintre ele. Desfa�
cerea ruinelor celor două clădiri menţionate s�a făcut paralel, cu care prilej la
cea aflată în sectorul B, mai redusă ca dimensiuni, cercetarea a putut fi. dusă în
parte pînă la capăt. Dimensiunile excepţionale ale clădirii din sectorul A au făcut
ca acolo cercetarea să nu fi. atins un stadiu atît de înaintat, oferind totuşi rezultate
nu mai puţin preţioase. O perspectivă de ansamblu asupra structurii arhitectonice,
tehnicii de construcţie, poziţiei stratigrafi.ce şi cronologice exacte, ·precum şi asupra
semnificaţiei acestor clădiri va deveni posibilă după terminarea cercetării lor,
pe care vom încerca să o realizăm în cursul campaniei din 1957.
In ceea ce priveşte sectorul înfăţişat de aria actualului oraş Suceava, care
coincide în mare măsură cu cea a · tîrgului medieval, am socotit util să executăm
sondaje lărgite pe platoul de lîngă drumul spre Iţcani, unde prin descoperiri
fortuite de inscripţii funerare şi printr�un sondaj sumar se identifi.case un cimitir
din veacurile XV-XVII şi urme de locuire, într�un punct în care tradiţia fixa
locul unei vechi biserici catolice. Sondajele noastre au dus la observaţii clare
şi importante privind succesiunea fazelor arheologice şi la descoperirea, printre
altele, a urmelor unei vechi biserici catolice din sec. XV.
La << Cetatea de Apus >> accentul a fost pus în principal pe lămurirea situaţiei
din curtea interioară, în rest continuîndu�se înregistrarea observaţiilor ce se pot
face în sectorul cuptoarelor de ars var şi în cel al vechii cariere de piatră. Prin
elucidarea caracterului real al platformelor de mortar din curtea acestei cetăţi,
problemele legate de vicisitudinile construirii ei au intrat într�o nouă fază
1 A se vedea partea introd uctivă a raportului cu privire la campania 1 95 5 .
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interpretativă, balanţa înclinînd acum puternic în sensul ipotezei că ridicarea
cetăţii nu a fost terminată deplin.
Şantierul Suceava a continuat între 1 iunie-1 iulie şi 2 noiembrie-4 decem,
brie şi cercetările începute în 1 955 la mănăstirea Putna. Ele au urmărit în principal
să completeze datele necesare pentru stabilirea traseului incintei iniţiale şi a trans,
formărilor pe care acel traseu le,a suferit din veacul XV pînă în cel al XIX,lea,
să precizeze stratigrafi.c depunerile arheologice din diferitele sectoare ale perime,
trului mănăstirii şi să adune noi date cu privire la construcţiile existente în incintă
în diferitele faze ale existentei mănăstirii. S,a făcut de asemenea o nouă încercare
de a rezolva problema rapo�tului în timp dintre pridvorul şi pronaosul bisericii,
dar observaţiile înregistrate nu au nici de data aceasta un caracter absolut conclu,
dent, din cauza remanierilor importante pe care le,a suferit fundaţia bisericii
însăşi în sec. XVII. Este posibil ca în cele din urmă doar săpăturile proiectate
în interiorul bisericii vor lămuri de abia această chestiune.
Colectivul Şantierului Suceava a avut în cursul campaniei 1 956 următoarea
componenţă : I. Nestor (responsabil), B. Cîmpina (resp. adjunct), Martinovici
Trifu, Matei Mircea, Gh. Diaconu, Olte::mu Ştefan, Constantinescu Nicolae,
Vasilescu Alexandru, Andronic Alexandru, Corina Nicolescu, Mihai Zămoşteanu
Morintz Sebastian ; studenţi : Cremenescu Elena, Teodorescu Victor, Popa Bran
Romulus, Nicorescu Mara, Popescu Marinel, Florea Vasile, Teodorescu Răzvan.
Dările de seamă care urmează au fost redactate de membrii colectivului
cărora conducerea şantierului le,a dat sarcina să supravegheze lucrările în sectoa,
rele respective şi anume :
Suceava : Platoul din faţa Cetăţii, Sectorul A : Martinovici Trifu ; acelaşi
platou, sectorul B : Mircea Matei ; Sectorul oraş : Olteanu Ştefan ; Cetatea de
Apus : Gh. Diaconu.
Putna : Zidul de incintă : N. Constantinescu ; Latura de est şi sud : Marti,
novici Trifu ; Latura de sud (Sectiunea XII A) ; Gh. Diaconu.
În general, opiniile şi in'terpretările proprii fiecărui redactor au fost
respectate.
1.

NESTOR

•

PLATOUL DIN FAŢA CETĂŢI I DE SCAUN
SECTORUL A

Pe platoul din faţa Cetăţii de Scaun obiectivul principal al cercetărilor din
campania aceasta l,a constituit dezvelirea pe suprafaţă a ruinelor casei domneşti,
interceptate anul trecut în secţiunea I I I b.
Marginile pivniţei deasupra căreia se ridica locuinţa s'au degajat de resturile
de chirpici ars din jurul pivniţei, căzute din pereţii laterali ai locuinţei, mai nume,
roase pe latura de est şi vest şi răzleţe în partea de nord şi sud. În cursul săpă,
turii, peste tot cuprinsul pivniţei s,a găsit un pămînt negru cenuşos amestecat
cu pale de pămînt castaniu, purtat aici pentru nivelarea terenului, nu multă vreme
după ce casa a pierit prin foc. Evacuîndu,se acest pămînt, la adîncimea de circa
2,60 m de la actuala suprafaţă a terenului, s,a ajuns la dărîmăturile arse ale con,
strucţiei, zăcînd pe podeaua pivniţei. Aşa a ieşit la iveală o masă compactă de
chirpici ars, de blocuri de prundiş legat cu mortar, de cărămizi şi pietre, toate
provenind din pereţii laterali şi despărţitori ai locuinţei. Deşi, în linii generale,
se poate spune că această masă se află întinsă uniform într,un strat gros de circa
www.cimec.ro
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1 m, totuşi ea prezintă la suprafaţă o coamă uşor ridicată, de�a lungul şi pe mijlocul
ci şi patru albieri, aproximativ circulare, dispuse simetric de o parte şi de alta
a coamei. După ridicarea masei de dărîmături din şanţul I I I b, în camr;ania trecută,
s�a constatat că deasupra tălpii de stejar, care împarte pivniţa în două r e mijloc
de la nord la sud, se află coama. Fără îndoială că aceste observatii, destul de instruc�
tive pentru înţelegerea modului de prăbuşire a pereţilor şi p entru încercarea de
determinare a individualităţii lor, sînt de natură a ne oferi indicaţii cu privire la
compartimentarea locuinţei, atunci cînd tălpile de stejar de pe fundul pivniţei,
deasupra cărora se ridicau pereţii, fiind dezvelite, vor înfăţişa însuşi planul locuinţei.
Interesant este să semnalăm numai, pînă la cercetări ample şi complete,
prezenţa a mai multor blocuri de prundiş legat cu mortar, observate între dărî�
mături, care, pentru un moment, ne reţin atenţia. Dintre aceste blocuri două
sînt mai deosebite. Unul, prins organic, printr�un fel de pană de o masă de chirpici,
are împreună cu chirpiciul o faţă netezită şi văruită, aşa încît provenienţa lui
dintr�un perete este neîndoielnică. Al doilea păstrează, sub tencuială de mortar,
urmele unui cofraj , ceea ce arată că a fost turnat pe verticală pentru construirea
tot a unui perete. Aşadar, prundişul amestecat cu mortar a fost folosit ca material
de construcţie pentru casa domnească, atît la executarea podelii, cum s�a văzut
în chip lămurit anul trecut, cît şi la ridicarea pereţilor.
Cît priveşte pivniţa, din ea s�au păstrat doar pereţii, numai pînă la nivelul
dărîmăturilor cuprinse în interior. Restul s�a prăbuşit, fie în timpul incendiului,
fie ulterior, pînă la umplerea ei cu pămînt. Fiind de formă dreptunghiulară, această
pivniţă are în lungime 25 m şi în lăţime 9 m. În continuarea ei, pe mijlocul laturii
de nord, se află o încăpere de asemenea dreptunghiulară, lungă de 7 m şi lată de
5 m. Aici, fără îndoială, se afla intrarea în pivniţă (fig. 1 ).
Pereţii, în starea actuală de conservare, păstrează urme de arsură i n situ
de la bîrnele de stejar care îi căptuşeau. Groase de 15 cm şi dispuse orizontal 1 ,
bîrnele suportau î n spatele lor presiunea pămîntului în care s�a adîncit pivniţa
şi totodată a unui strat de pămînt, gros uneori de aproape un metru, băgat între
peretele gropii şi bîrne.
Fără a ne ocupa, pînă la cercetări definitive, de motivul care a determinat
ca groapa să fie săpată mai largă decît a fost conceput cadrul de lemn al pivniţei,
notăm observaţia că, în general pe linia de săpare a gropii, chiar în peretele ei
s�au croit lăcaşuri verticale pentru stîlpi groşi de circa 0,40 m. Aşezaţi de jur
împrejurul pivniţei la aproape un metru în spatele pereţilor ei, stîlpii formau
astfel un cadru cu un perimetru mai mare decît al pivniţei. Distanţa între ei este
inegală, variind de la 1 ,80 m la 3 m. În afară de aceasta, dispunerea lor pc latu�
riie diametral opuse ale locuinţei este asimetrică şi nu corespunde nici tălpilor
descoperite pe fundul pivniţei, în secţiunea I I I b.
Fiind îngropaţi în pămînt pe un perimetru mai mare decît al pivniţei, aceşti
stîlpi nu puteau să intre decît în sistemul construcţiei de la suprafaţa solului,
adică al casei propriu�zise. Pe ei venea să se aşeze temelia casei. Fără ei, sarcina
pereţilor laterali ai casei, destul de grea, dacă ne gîndim că din aceştia trebuie să
fi făcut parte blocurile de prundiş cu mortar, menţionate mai sus, ar fi apăsat
asupra pereţilor pivniţei periclitînd rezistenţa lor. Poate tot în legătură cu grija
manifestată pentru trăinicia construcţiei şJ. pentru rezolvarea unor probleme de
rezistenţă a materialelor se va explica, cu ocazia cercetărilor în continuare, dispo�
ziţia asimetrică şi la distanţe inegale a stîlpilor.
1 Şantierul arheologic Suceava - Cetatea Neamţului, în Materiale
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Faptul că pereţii laterali ai casei nu se ridicau exact deasupra pivmţel, ci
pe stîlpii care o înconjurau, îl arată şi descoperirea pe linia acestora din urmă,
în afara pivniţei, a mai multor bucăţi de prundiş legat cu mortar, provenind din
podeaua încăperilor.
Întrucît suprafaţa casei s'a dovedit a fi mai mare, atît în lungime, cît şi în
lăţime, cu cîte doi metri, faţă de aceea a pivniţei , ea are 2 7 m în lungime şi
I l m în lătime.
Definirea epocii căreia aparţine această locuinţă s'a făcut în campania trecută.
Ultimele descoperiri confirmă şi restrîng numai încadrarea de pînă acum. Exami,
narea a şapte monede de argint, găsite în nivelul de locuire
care corespunde existenţei casei şi în grămada de resturi de
bucătărie a acesteia, a arătat că toate monedele reprezintă
ultimul tip monetar din vremea lui Ştefan cel Mare. Ne
referim aici la monedele care au pe revers un scut cu mar,
ginile drepte, cu partea de jos rotunjită şi o cruce cu două Fig. 2. - Monedă de
argint cu legendă !ati·
braţe, cu capetele desfăcute, în cadrul acestuia (fig. 2).
la Ştefan cel
Împodobite cu stema dezvoltată a Moldovei, într'o nească, deMare.
formă izbitor de asemănătoare cu aceea de la Hîrlău, sînt
şi teracotele descoperite în casa domnească de la Suceava 1 .
Interesant este că ele au fost găsite aci împreună cu monedele
amintite mai sus, reproducind pe scut aceeaşi cruce dublă
ca şi aceste monede.
Reamintind faptul că în cuprinsul acestei case, în
campania trecută, s'au scos teracote decorate cu lei, cerbi, Fig. 3 . - Monedă de argint
legendă slavonă, de la
patrupezi maripaţi, purtmd coroana pe cap etc., constatăm cu Mircea
cel Bătrîn.
că ele reprezintă repertoriul de motive ornamentale ce se
desfăşoară pe bisericile zidite de Ştefan cel Mare numai între
anii 1492 (1490 ? ) 1496 2• E drept că stema întîlnită pe
biserici nu are partea principală a ei, scutul. Dar în rest,
tratarea este aceeasi
' ca la teracotele din casele domnesti :
4.
Monedă de argint,
Suceava şi Hîrlău. Chiar dacă nu avem, deocamdat ă, st� bi, Fig.
anepigrafă, de la Ştefan
lită evoluţia tipologică şi stilistică a teracotelor pe temeiul
cel Mare.
unor cercetări judicioase, totuşi nu putem neglija identitatea
de concepţie şi mai ales de tratare a motivelor. Admiţînd, sub rezerva cercetă�
rilor viitoare, definirea cadrului de epocă a casei domneşti descoperită pe
platoul din faţa Cetăţii de Scaun, pe baza observaţiilor făcute asupra teracotelor,
.implicit fixăm tipului monetar supus discuţiei încă un jalon în timp.
Faptul că scutul cu crucea dublă, de pe monedele lui Ştefan cel Mare, se
regăseşte şi pe monedele emise de Bogdan şi Ştefăniţă, numai cu mici modificări
de la un voievod la altul, care totuşi ne feresc de confuzii, dovedeşte o deplină
continuitate a lui de la sfîrşitul secolului al XV,lea pînă în sec. al XVI,lea. Simpla
enunţare şi înseriere a faptelor şi observaţiilor făcute mai sus, încadrează de la
sine acest tip monetar bătut de Ştefan cel . Mare, în ultimele două decenii ale
sec. al XV,lea şi în primii ani ai celui de,al XVI,lea.
Monedele descoperite în pămîntul purtat pentru nivelarea pivniţei acestei
locuinţe nu aduc nici o precizare în plus pentru datarea ei. Ne limităm să arătăm
numai că s'au găsit 45 de monede şi să menţionăm printre ele două piese de argint
de la Mircea cel Bătrîn (fig. 3) şi încă trei, tot de argint, de la Ştefan cel Mare,
A

A

-

-

1 Şantierul arheologic Suceava-Cetatea
loc. cit., p. 245 .

Neamţului,

2 G. Balş Bisericile lui Ştefan cel Mare, p. 3 9 ,
4 6, 48, 58, 2 0 1 �i 2 2 4 - 227.

www.cimec.ro

598

1. NESTOR, T. MARTI NOVICI, M. MATEI, GH. DIACON U , ŞT. OLTEANU şi N. CONSTANTINESCU

6

de tipul analizat, dintre care una e anepigrafă (fig. 4 ). Numai încadrarea strati�
grafică, care se va face în campania viitoare, în întreg complexul de urme lăsate
pe platoul din faţa Cetăţii de Scaun de multiple manifestări de viaţă, va contura
mai precis perioada de existenţă a acestei case domneşti. Abia atunci izvoarele
ne vor da posibilitatea să aflăm neîndoielnic împrejurările în care casa a pierit
în incendiu.
Cu prilejul săpării suprafeţii << e >> pentru dezvelirea ruinelor casei domneşti,
s�au găsit în diferite puncte ale ei zece gropi de luptă, notate de la a la k. Toate
au o formă oarecum rectangulară, cu dimensiunile de circa 2 m X 1 ,50 m ; au
adîncimea variabilă între 0,50 şi 1 , 20 m şi sînt orientate fie NNE�SSV, fie
SSE,NNV în sensul lungimii.
Aceste gropi sînt săpate dintr,un strat cu depuneri din sec. XVII. Ele cores,
pund unui nivel cu oase de animale, verigi şi ferecături de care, ceramică şi monede
din secolul al XVII,lea, răspîndite în jurul lor pe suprafaţa solului contemporan.
Umplute în parte cu pămînt de scursură, ele au fost nivelate, în timpul lui Dabija
Vodă, cu sgură de minereu de fier, cărbuni şi deşeuri de la bănăria instituită de el
în cetate. Toate aceste gropi fac parte din sistemul de şanţuri şi gropi de luptă
săpate de cazaci pe platoul din faţa Cetăţii de Scaun în vîrtejul luptelor dintre
Vasile Lupu si Gheorghe Ştefan 1 .
În groap a y , situată spre marginea de N a suprafeţei << e >>, şi în vecinătatea
estică a gîrliciului pivniţei, s'au găsit două tezaure (fig. 1 ). De fapt ele au fost
îngropate în cîte o firidă făcută în pereţii laterali şi diametrali opuşi ai gropii.
Dacă această constatare a putut fi. consemnată clar în ceea ce priveşte al doilea
tezaur, în schimb ea n�a putut fi. făcută şi atunci cînd a fost descoperit primul
tezaur, săpăturile fiind ajunse sub nivelul de săpare al fi.ridei. Numai faptul că şi
acest tezaur zăcea la aceeaşi distanţă de marginea gropii ca şi al doilea tezaur,
precum şi lipsa oricăror urme de chirpici din groapa tezaurului, prezente în schimb
sub nivelul secolului al XVII,lea, ne fac să presupunem acelaşi sistem de îngro�
pare şi pentru tezaurul din groapa y.
Primul tezaur a fost semnalat în şanţul III c la adîncimea de 0,54 m, prin
descoperirea unei pietre aşezată chiar pe el. Strîns într,un pachet de formă parale�
lipipedică şi împăturit în pînză, tezaurul a fost băgat într�o groapă, care, în momen�
tul descoperirii, era trapezoidală, avînd 0,25 X O, 18 m, adică aproape atît cît
măsura pachetul. Locul de descoperire era situat la 0,20 m departe de peretele
de ESE al gropii.
Tezaurul al doilea s�a găsit în suprafaţa << e >> la adîncimea de 0,45 m, grămădit
în fundul unei fi.ride adînci de 0,53 m şi largi de O, 1 8 m, scobită în peretele de
VNV al gropii y. În piesele de tezaur s'au găsit resturi de catifea. La capătul lui
dinspre gura fi.ridei s�a păstrat un şnur din fir de argint, care, după felul cum a
fost înodat, legase ceva. Pe baza acestor observaţii, putem spune că tezaurul a
fost introdus într�o pungă de catifea legată la gură cu un şnur din fir
de argint.
Cercetarea în continuare a cuptoarelor de ars piatra de var din campania
aceasta, a precizat că pe fruntea de NE a platoului au existat patru faze de con�
strucţie şi funcţionare a acestor cuptoare. Pe baza materialului ceramic şi numis,
matic descoperit în sectorul lor şi a stabilirii unor legături stratigrafi.ce directe
între cuptoare şi unele complexe bine datate de pe platou, s,a putut determina
succesiunea cronologică a fazelor respective.
1 SCIV, VI, 3 - 4 , 1 9 5 5 , p. 762 .
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Prima fază, pînă acum indicată doar de resturile unui cuptor, se plasează
la începutul secolului XV, înţelegînd prin aceasta răstimpul dinainte de 141 O.
Următoarele două faze sînt reprezentate de două şiruri succesive de cup
toare, lungi de circa 90 m, din care au fost cercetate sau numai sezisate şase cuptoare
pentru faza a doua şi şapte cuptoare aparţinînd fazei a I II-a. Ambele şiruri se
încadrează în vremea lui Ştefan cel Mare.
Ultima fază e indicată de un al treilea şir de cuptoare, situat în spatele celui
de-al doilea. Din cadrul acestuia au fost cercetate parţial 3 cuptoare. Ele aparţin
sec. XVI-XVII.
TRIFU MARTINOVICI

SECTORUL B

Descoperirea, în 1 955, a complexului de locuire din sectorul B a făcut că
in campania anului 1 956 planul de lucru al sectorului arătat să prevadă numai
studiul acelui complex, lăsîndu-se deocamdată la o parte problemele privind
dezvelirea mai departe a cimitirului şi studierea lui.
Cercetările întreprinse în campania 1 956 în complexul de locuire au ridicat
numeroase şi variate probleme. Studierea complexului a început printr-o mai
atentă urmărire a limitelor lui aşa cum apăreau în nivelul la care se ajunsese cu
săpătura în anul 1955, făcîndu-se delimitarea exactă a dimensiunilor construcţiei.
Demontarea construcţiei s-a început din capătul de sud al ei, care prezenta avan
tajul unei stratigrafii mai clare, precum şi pe acela că chiar cu prilejul stabilirii
limitelor exacte ale construcţiei s-a ridicat o problemă de tehnică de construcţie.
După demontarea unei treimi din întreaga construcţie se pot face anume
constatări a căror valabilitate rămîne neschimbată şi pentru restul construcţiei.
Complexul de locuire de care este vorba era săpat în pămînt aproape 3 m,
neridicîndu-se, însă, deasupra pămîntului decît foarte puţin şi anume atît cît
era nevoie pentru obţinerea unor luminatoare absolut necesare. După terminarea
săpării acestei pivniţi, constructorii au făcut în interior focuri, menite să usuce
pereţii şi să-i facă mai proprii pentru lucrările viitoare ; s-a început apoi căptu·
şirea pereţilor cu loazbe de brad de dimensiuni variate. Groase de circa 8-1 0 cm
şi late pînă la 35 cm, loazbele care căptuşeau pereţii construcţiei erau aşezate
pe cant în lungul pereţilor şi susţinute din loc în loc (nu după o anumită ordine)
de pari aşezaţi vertical.
Observaţiile de pînă acum îngăduie să se facă afirmaţia că loazbele nu erau
prinse de parii verticali cu ajutorul cuielor, ci numai prin introducerea lor forţată
între parii verticali şi peretele construcţiei. Deşi nu dispunem de observaţii care
să indice cu preciziune situaţia la nivelul superior celui de la care am început
demontarea aşezării, se poate presupune că pereţii erau căptuşiţi cu asemenea
loazbe de brad cel puţin pînă la nivelul de atunci al solului. Pentru a se asigura
o desăvîrşită stabilitate a loazbelor care căptuşeau pereţii, de jur împrejurul con
strucţiei s-a lăsat chiar de la săpare un prag a cărui lăţime nu depăşeşte decît cu
puţin grosimea loazbelor. Brîul acesta se ridică pe o înălţime de cel mult 25 cm de
la baza construcţiei şi respectă în general grosimea urşilor care le şi mărginesc
spre interior.
Lipite de brîul de care am vorbit mai sus, pe cele trei laturi descoperite
pînă acum şi probabil pe toată lungimea pereţilor, erau aşezate bîrne mari care
aveau rostul de a susţine nu numai parii verticali ai lo a;:: belor, ci chiar greutatea
www.cimec.ro
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acoperişului construcţiei. Grosimea bîrnelor acestea marginale (urşi) este de 20 cm,
iar lăţimea lor variază între 20-25 crn . Absenţa oricăror urme sau fragmente
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Planul pivniţei din sectorul

B de pe platoul din faţa Cetăţii de Scaun.

de scoabe precum şi observaţiile făcute în două situaţii păstrate mai bine, au arătat
că prinderea parilor verticali în bîrna de susţinere (ursul) se făcea după obişnuitul
sistem al scobirii ursului şi introducerii capătului de jos al parului vertical, după
rare urma probabil fixarea cu ajutorul penelor.
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Pe latura de est a construcţiei, la o distanţă de circa 8 cm de urs, a fost
găsită, pe toată lungimea suprafeţei săpată de noi, o a doua bîrnă, paralelă cu prima
şi cu aproape aceleaşi dimensiuni (lăţimea este aceeaşi, dar nu putem spune nimic
în legătură cu grosimea întrucît bîrna este arsă). Pe aceeaşi latură şi din nou pe
toată lungimea suprafeţei săpate, a apărut o a treia bîrnă, aşezată la circa 80 cm
distanţă de a doua şi cu aceleaşi dimensiuni (fig. 5).
Dacă pe latura de est situaţia este aceasta, pe laturile de sud şi vest ea se schimbă.
Aşa, pe latura de sud nu mai apare decît bîrna,urs, alături de care se găseşte numai
o scîndură, destul de groasă, lată cît bîrnele, menită şi ea probabil să mărginească
pe latura din spre urs o suprafaţă lată de circa 80 cm acoperită cu scînduri.
Pe latura de vest a construcţiei situaţia se simplifică şi mai mult, fiindcă în
afara bîrnei,urs nu mai avem nimic (fig. 5).
Adîncirea săpăturii pînă la baza construcţiei a arătat că podeaua ei era repre,
zentată chiar de pămîntul viu, fără a mai fi fost lutuită şi cu atît mai puţin podită
cu scînduri. În unele locuri însă, nereuşindu,se să se realizeze o suprafaţă plană
chiar de la săparea construcţiei, a fost nevoie de aşezarea unui strat de piatră sfări_,
micioasă şi de nisip pentru obţinerea podelei orizontale. Aceasta însă s,a făcut
abia după ce pereţii fuseseră uscaţi cu ajutorul focurilor făcute în interiorul locu,
inţei ; dovada o constituie faptul că stratul de piatră şi nisip se suprapune supra,
feţelor de pămînt ars din timpul primelor focuri. Continuarea lucrărilor şi dezve,
lirea şi mai departe a intrării, care se contura încă din anul trecut (dar nu era pre,
cizat rolul), a adus lumină în problema destinaţiei construcţiei. Astfel, intrarea
este reprezentată printr,un plan înclinat obţinut prin săparea progresivă dinafară
către interior, începînd de la nivelul pavajului care înconjoară complexul. Pereţii
intrării sînt şi ei realizaţi ca cei ai construcţiei propriu,zise şi căptuşiţi cu loazbe.
Prezenţa pragului la baza fiecăruia din pereţii intrării, prag care păstrează aceleaşi
dimensiuni ca şi cel al pereţilor pivniţei, legătura perfectă care există din punct de
vedere tehnic între intrare şi complexul pe care îl deserveşte ea, precum şi nivelul
de la care este săpată intrarea, constituie indicii neîndoielnice în legătură cu construi,
rea intrării o dată cu complexul mare. Faptul este cu deosebire important, întrucît
elimină posibilitatea ca complexul să fi avut rosturi diferite în epoci diferite.
Arătam mai înainte că intrarea este reprezentată de un plan înclinat. Mărgi,
nită de ambele părţi de cîte o bîrnă groasă de 25 X 30 cm, suprafaţa intrării nu este
obţinută în timpul şi prin săparea voit parţială a ei, ci altfel, şi anume : după adîncirea
suprafeţei pînă la nivelul inferior al bîrnelor care o mărginesc şi după aşezarea
acestor bîrne, locul cuprins de ele a fost umplut cu pămînt verzui amestecat cu
cenuşiu. După bătătorirea pămîntului, pentru asigurarea stabilităţii pantei intrării,
pe latura de nord a pantei au fost făcute cîteva trepte, care acum se păstrează
destul de rău, fiind mult tocite. Întreaga suprafaţă a intrării a fost apoi lutuită
pentru o mai uşoară folosire. După încheierea lucrărilor în legătură cu intrarea,
a reieşit neîndoielnic faptul că întreaga construcţie constituie un beci pentru păstra,
rea butoaielor, beci care trebuie pus în legătură cu cetatea. Planul acesta înclinat,
intrarea, era despărţit de beci printr'o uşă dublă din lemn. Această uşă s'a prăbuşit
către interiorul beciului în momentul în care acesta a fost incendiat şi a fost găsită
în săpătură chiar pe podeaua beciului, păstrînd la extremităţi forma regulată a
unei suprafeţe rectangulare de lemn ars (fig. 5). Că nu este vorba decît de uşa prăbu,
şită către interior o dovedeşte şi prezenţa unei închizători de uşă aflată peste masa
de lemn ars cam la mijlocul ei. În dreptul spaţiului uşii, la un nivel superior,
s'a găsit şi o a doua închizătoare a uşii, identică cu cea găsită peste masa de lemn
ars a uşii.
www.cimec.ro
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Dată fiind destinaţia construcţiei în discuţie, este aproape sigur că partea
cea mai importantă a ei era aceea săpată în pămînt ; trebuie însă subliniat că a exis�
tat şi deasupra nivelului solului pe o înălţime încă nedefi.nită, o continuare a
peretelui, care mai jos era căptuşit cu loazbe. Peretele acesta care se ridica mai sus
era făcut din chirpici, dar în unele locuri (cel puţin la mijlocul beciului) era construit
din cărămidă legată şi tencuită cu mortar sau pămînt. Afirmaţia se bazează pe
descoperirea în masa de chirpici, provenind din căderea către interior a pereţilor,
a cîtorva blocuri de zidărie, a căror explicaţie nu poate fi , pentru moment, alta
decît cea de mai sus.
În ceea ce priveşte acoperişul întregii construcţii, este neîndoielnic că era
făcut din trestie. La arderea beciului, trestia s�a prefăcut într�o cenuşă alburie,
care s�a aşezat peste întreaga suprafaţă a beciului împreună cu boabe de cărbune
provenite din arderea lemnelor de sprijin de la acoperiş. Aceasta ar fi. de altfel şi
explicaţia absenţei unor resturi mai mari, care ar fi. rezultat din prăbuşirea acope�
rişului, dacă el ar fi. fost făcut din alte materiale.
O problemă a cărei importanţă este cu totul deosebită o constituie prezenţa
dărîmăturilor unei sobe în mijlocul suprafeţei desfăcută de noi. Profilul longitu�
dinal lăsat pentru completarea datelor obţinute prin săpătura in planum, a arătat
că ipoteza aducerii dinafară a resturilor sobei şi aruncării lor în beciul dărîmat
este exclusă. Numeroasele fragmente de cahle prinse sub dărîmătura peretelui
de sud şi mai ales sub pămîntul prăbuşit o dată cu peretele, constituie proba de
neînlăturat a existenţei sobei discutate chiar în cadrul complexului. Dar nu numai
atît : faptul că resturile sobei au căzut (şi lucrul se vede foarte bine în profilul arătat)
de la un nivel superior, constituie punctul nodal al acestei situaţii complicate. Este
posibil că chiar în cadrul campaniei viitoare de săpături să găsim explicatia căderii
sobei, pe baza observaţiilor date de cercetarea centrului locuinţei. În �rice caz,
observatiile acestea vor fi. de un real folos în studierea coltului
de nord�vest al cons�
'
trucţiei �nde se văd chiar la suprafaţă resturi numeroase de cahle de la o a doua sobă.
Dacă campania de săpături a anului 1 956 a dat răspuns unei bune părţi
din problemele ridicate de construcţia aflată în studiu, au mai rămas alte cîteva
probleme pentru a căror rezolvare este nevoie încă de numeroase observaţii. Una
din aceste probleme este următoarea :
Pe toate cele trei laturi cercetate ale construcţiei, linia peretelui nu repre�
zintă şi marginea săpăturii făcută de constructori, peretele fiind cu circa 2C-30 cm
mai în interior (fi.g. 5). Între peretele construcţiei şi săpătura beciului este pus
pămînt de umplutură, care variază în funcţie de latura beciului. Aşa, pe porţiunea
de pe latura de est, pe care se înregistrează această situaţie (capătul de sud), pămîntul
de umplutură este verzui cu extrem de puţine bobiţe de pămînt cenuşiu. Pe latura
de sud a beciului, pe toată lungimea ei, pămîntul de umplutură este mai ales
cenuşiu, amestecat cu pămînt verzui scos din săpătură. În schimb pe latura de vest
(capătul de sud), pe porţiunea cuprinsă între colţul construcţiei şi intrarea cerce�
tată, pămîntul de umplutură este din nou cel verzui, avînd foarte puţin pămînt
cenuşiu. Situaţia aceasta a săpăturii beciului care iese din limitele regulate ale
pereţilor construcţiei a creiat confuzia din campania anului 1 955, căreia i�a urmat
afirmaţia greşită potrivit căreia era vorba de două construcţii care se urmează
în timp, din prima păstrîndu�se numai o mică parte pe latura de est a celei care a
urmat�o. Această ipoteză este în întregime înlăturată de rezultatele obţinute în
campania anului 1 956.
Presupunerile în legătură cu lărgirea săpăturii în afara planului general al
beciului nu au putut fi. în întregime verificate datorită necercetării integrale a beciu�
www.cimec.ro
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lui. Explicaţia acestui fapt o vor da, probabil, săpăturile din anul viitor, ceea ce
ya constitui, fără îndoială, un preţios sprijin pentru cercetarea unor complexe

2

Fig. 6.

-

Tera cote de sobă din a doua j umătate a sec. al XV -lea.

asemănătoare. (A se vedea însă şi observaţiile făcute cu prilejul cercetării construc�
ţiei din sectorul A ; mai sus p. 593).
*

În ceea ce priveşte materialele arheologice descoperite în săpătură, mai
exact între limitele construcţiei, a atras atenţia în mod deosebit înainte şi în timpul
demontării complexului descris mai sus, numărul extrem de mic de fragmente
www.cimec.ro
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din vase d e uz casnic. Dacă situaţia este justificată acum prin precizarea rolului
construcţiei, ea era de neînţeles mai înainte. Deşi a fost săpată 1/3 din întreaga
construcţie, nu s'au descoperit decît cîteva fragmente de vase de bucătărie. Cele
2-3 fragmente de buze de vas precum şi fragmentul din toarta vasului ceva mai
mare (găsit chiar pe marginea din beci a intrării) sînt, oricum, destul de puţine
în raport cu dimensiunile construcţiei. Dar în ciuda numărului lor mic, aceste
materiale pot prilejui şi îndreptăţi presupuneri în legătură cu datarea complexului.
Astfel, pasta mai fină folosită la lucrarea vaselor, precum şi îngrijita lor finisare,
arată încă de la început că este vorba de a doua jumătate a veacului al XV,lea.
La aceasta trebuie adăugat că profilul vaselor este invariabil acelaşi şi anume
profilul obişnuit al vaselor cu capac din perioada sus,amintită, cu buza puţin
răsfrîntă în afară şi cu muchie la partea inferioară a buzei. Toate observaţiile legate
de ceramica găsită duc la concluzia că beciul a fost folosit în a doua jumătate a
veacului al XV,lea, si
' anume la sfîrsitul veacului.
De o importanţă excepţională �înt resturile sobei prăvălite în beci. Numărul
foarte mare al tipurilor de cahle, precum şi absoluta noutate a unor motive orna
mentale folosite la unele din ele, dovedesc priceperea meşterilor ce le produ,
ceau (fig. 6).
În afara materialelor de care am vorbit mai sus, s'au mai găsit în săpătură
şi cîteva obiecte de fier, al căror rost apare bine precizat, nu numai după forma
lor, ci şi după locul unde au fost găsite. Ele vor fi de un folos real la reconstituirea
complexului constructiv în care au fost găsite.
M I RCEA M ATE I

CETATEA DE APUS

Lucrările s'au desfăşurat în următoarele sectoare : a) sectorul cuptoare în
aşezarea temporară ; . b) şanţul şi valul mare de apărare al cetăţii ; c) incinta cetăţii ;
d) carierele de piatră cu şanţul şi valul mic de apărare (fig. 7).
În sectorul « intrării >> (regiunea din faţa cuptoarelor de ars piatra de var),
cercetările, începute în anii trecuţi, au continuat, punîndu,se de data aceasta un
deosebit accent pe studiul cuptorului I I şi a zonei din faţa lui. În această parte
au locuit temporar lucrătorii cuptoarelor de ars piatra de var de la Cetatea de Apus.
Cercetarea a început prin lărgirea înspre nord a casetei 4 C. Cu acest prilej
s'a putut studia aproape întreaga suprafaţă pe care o ocupă cuptorul I L Se poate
afirma de pe acum că acest cuptor are foarte multe afinităţi cu cuptorul I. El este
adosat crestei care desparte sectorul C de sectorul D, are acelaşi plan şi aceleaşi
dimensiuni cu ale cuptorului 1 şi este construit după aceeaşi tehnică. Regiunea
de nord,est a cuptorului nu a putut fi cercetată în întregime, şi de aceea în momentul
de faţă nu se pot formula încheieri definitive. În cuprinsul cuptorului I I s-a găsit
o cană de lut ars cu gura trilobată, decorată cu angobă albă (fig. 8).
În cuprinsul casetelor 6-7 C, s'a continuat demontarea grămezii de pietre.
Aici a fost descoperită o nouă vatră, păstrată în condiţii mai rele decît acelea care
au fost dezvelite în campaniile precedente. În preajma vetrei au fost găsite, alături
de cărbuni şi cenuşă, oase de ovine şi păsări, precum şi fragmente ceramice lucrate
la roata de picior. Î n plus s'au mai găsit şi fragmente de ceramică rudimentară,
de factură rurală, ceea ce întăreşte afirmaţia făcută anul trecut, că cele două soiuri
de vase convieţuiesc în cuprinsul aşezării temporare.
www.cimec.ro
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Este important de relevat faptul că ceramica este datată din nou cu o monedă
din timp�l lui Petru Muşat, prinsă în condiţii stratigrafice clare, în imediata apro,
piere a vetrei. Vatra dezvelită anul acesta a permis stabilirea unor legături cu o
serie de materiale descoperite în cuprinsul vetrelor în campaniile din 1 953-1954.
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Fig. 7. - Planul general al săpăturilor de la Cetatea de Apus
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Sucevel, 1 95 2 - 1 956.

Este vorba de un cuţit cu plăsele de os, un craniu de porc şi un vas întregibil de
factură rurală, ornamentat cu un decor din trei linii în val.
Problemele pe care le ridicau şanţul şi valul de apărare au fost urmărite şi
anul acesta, în cadrul secţiunii 1 8 C. Ea a fost croită la capătul de est al ş. I A ( 1952).
În cuprinsul secţiunii, imediat sub stratul vegetal, au apărut cîteva gropi de formă
pentagonală. Adîncimea lor variază între 0,20-0,25 m. In acest loc nu a putut
fi sezisat raportul stratigrafic între gropi, solul vegetal, dunga de cenuşă şi umplu,
tura de deasupra dungii de cenuşe. În legătură cu existenţa gropilor au fost emise

www.cimec.ro

1. NESTOR, '!. :MARTlNOVlCl, M. MA't E t , G H . DlACO U, Ş'l' . OL'l' E A N U şi !\. CONSTANTINESCU

606

14

două ipoteze şi anume : a) ele pot fi. gropile unor r:: Qri , care �en·eau ca baraj împo,
triva a_sediatorilor ; b) în a doua ipoteză pot fi. socotite ca urme ale unei plantaţii.
In incinta cetăţii, în casetele 6, 9 şi 1 3 A cercetările au fost reluate. Obser,
vaţii făcute cu atenţie ne,au dus la concluzia că în acest loc avem· de a face cu băi
de mortar şi nu cu temelii de locuinţe, aşa cum eram înclinaţi să credem. Este
interesant de consemnat că, în cuprinsul băii de mortar din caseta 1 3 A, se deose,
besc două faze de constructie si numeroase alte faze de folosire. Toate aceste faze
sînt imprimate pe pereţii laterali ai băii de mortar,
sub formă de fîşii care s'au prelins în timpul pre,
lucrării materialului.
În sectorul D săpătura a fost reluată în
ş. VI D, lărgindu,se secţiunea cu încă 50 cm.
În partea de mijloc şi a capătului de vest al ş. VI D
au fost obtinute rezultate asemănătoare acelora din
1955 1 . D �te noi cu privire la cariera de piatră şi
viaţa lucrătorilor pietrari, au fost obţinute în partea
de est a ş. VI D . Aici a fost dezvelită o vatră, situată
sub alta, descoperită în anul 1 955. Cu prilejul
demontării vetrelor s'a putut observa că acestea
au fost amenajate deasupra şuturilor pietrarilor.
Observaţiile înregistrate în acest loc ne . îndreptă,
ţese să socotim că vetrele marchează etapele mari
de lucru şi popas, în timpul scoaterii pietrii din
cariera situată la poalele cetătii.
Î ncă din anul l 952, în a� est sector au început
Fig. 8 . - Cană de lut din sec. al X IV-lea.
să apară două feluri de materiale arheologice şi
anume : a) potcoave de bovine, b ) ceramică lucrată la roata de picior dintr'o
pastă fi.nă şi fără impurităţi.
Cercetarea acestui material, coroborată si cu izvoarele scrise, e de natură
să contureze un · aspect interesant din viaţa c �nstructorilor Cetăţii de Apus. În
regiunea carierei de piatră şi în preajma vetrelor pietrarilor, nu s'a găsit nicăieri
ceramică de factură rurală. Î n schimb a fost găsită ceramică de tîrg, reprezentată
cu deosebire de fragmente de vase cenuşii, împodobite cu << brăduleţul >> (decor
ştampilat). Acest fapt ne permite să excludem prezenţa la Cetatea de Apus a pietra,
rilor din mediul rural. Toate datele de care dispunem converg spre presupunerea
că aici au lucrat pietrari recrutaţi din mediul urban.
Prezenţa potcoavelor în acest sector ne îndreptăţeşte să afirmăm că tran,
sportul pietrii se făcea cu carele trase de boi. Conducătorii carelor-cărăuşii-erau
desigur ţărani. Această categorie de lucrători provenită din mediul rural este
a testată arheologic prin vetre şi ceramică, în regiunea cuptoarelor şi în incinta cetăţii.
Folosirea ţăranilor la munca de cetate, în a doua jumătate a secolului al
XIV,lea, este pe deplin documentată de săpăturile de la Cetatea de Apus. De altfel
această observatie e întărită si de izvoarele scrise. Actele de cancelarie din secolul
al xv,lea înre gistrează prest�ţia << munca la cetate >>, ca o stare de fapte existentă
încă din secolul al X IV,lea.
În felul acesta s,a cîştigat un element puternic, care şubrezeşte vechea teză
din istoriografia noastră, care susţinea că cetăţile în această epocă erau ridicate
numai cu fonduri din vistieria domnească.
'

'

GH. DIACONU
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Detalii pentru această problemă în raportul din 1 95 5 .
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SECTORUL ORAŞ

În campania din vara anului 1956 s'au întreprins săpături arheologice pe
platoul din partea de nord,est a oraşului, în imediata apropiere a şoselei naţionale
Suceava-Iţcani. Sondajele efectuate au cuprins o suprafaţă de teren de aproxi,
mativ 1 000 m2 şi au constat în deschiderea a 4 secţiuni centrale (S. I, II, I I I, IV)
şi 2 secţiuni auxiliare (S. V şi VI) (fig. 9).
Observaţiile de natură stratigrafică şi cele de natură tipologică şi stilistică
privind materialul descoperit, indică locuirea platoului din cele mai vechi timpuri.
Materialul scos la iveală în S. I, S. II (bucăţi de chirpici, fragmente ceramice),
caracteristic diferitelor perioade din comuna primitivă (Cucuteni, Gorodsk Usa,
tovo), antrenat în pămîntul de umplere a gropilor de morminte din epoca
feudală, constitue un indiciu în ceea ce priveşte aşezările din epocile respective,
ţ:e acest platou ori în imediata lui apropiere 1• Urme materiale din sec. VII I -X au
fost prinse în S. I la baza unei gropi de mormînt din epoca feudală. Porţiuni dintr,un
bordei aparţinînd culturii aşa,zise Romen,Borşevo, rămase nederanjate la 1 ,80 m
adîncime, au arătat că el a fost săpat în pămîntul viu de la un nivel care n'a putut
ti surprins din cauza intervenţiei amintite. Stratul de depuneri din bordei, rămas
nederanjat, atingea pe alocuri grosimea de 10-15 cm şi era format din pămînt
lutos cu pigmenţi de cărbune. Î n partea superioară se găsea mult chirpici de dimen,
siuni mici, provenit de la pereţi. Tot în interior semnalăm prezenţa mai multor
fragmente ceramice, avînd întru totul c aracteristicile tipului de ceramică cunoscut
sub numele de Romen-Borşevo, întîlnit atît la Suceava cît şi în alte părţi. Astfel de
fragmente ceramice au mai fost găsite şi în S. I I în pămîntul de umplere a gropilor
de mormînt. Din acelaşi complex făceau de asemenea parte şi numeroase fragmente
din oase de animale carbonizate. Pe fundul bordeiului s'au găsit cîteva pietre de
gresie de mărime mijlocie, prezentînd pe partea superioară urmele unei puternice
arsuri. Ele erau răspîndite pe o suprafaţă de aproximativ 0,60 m2• Sub acest complex
de pietre dispuse neregulat au apărut numeroase urme ale altora, înfipte de data
aceasta vertical în pămîntul galben, la adîncimi variind între 5-1 0 cm. Grosimea
de asemenea varia între 4-6 cm. Dispunerea pare să indice unele grupări la mică
distanţă unele de altele. Observaţii în plus, în măsură să lămurească rostul acestui
complex, nu s'au putut face. Urmele de arsură puternică, cărbune, cenuşă, pămînt
ars, pietre arse, oase calcinate, fragmente ceramice, ne fac să presupunem exis
tenta
vetre în această parte a bordeiului.
' unei
În epoca feudală, diversele faze de locuire se succed cu o iuţeală şi mai mare,
şi se întind în timp din sec. XIV pînă în sec. XVII inclusiv.
Prima manifestare de activitate omenească din epoca feudală a fost surprinsă
în S. I I şi e reprezentată printr-o groapă rectangulară neobişnuit de mare (fig. 1 0).
Ea a fost interceptată pe una din laturile mari. Nivelul de săpare nu s'a putut
observa, deoarece gropile de morminte ulterior săpate au deranjat întregul nivel.
Săparea s,a făcut aproximativ vertical, iar adîncimea variază între 2,50 m şi 3 m
de la nivelul solului actual. În pămîntul de nivelare a gropii, de culoare castanie,
cu cîteva lentile de pămînt galben, negru,brun şi negru,cenuşos, s'au găsit nume,
roase oase de animale (părţi din cutia craniană, maxilare, fragmente din membre
etc.), precum şi fragmente ceramice lucrate la roată, de culoare cenuşie, unele
avînd ştampilat ornamentul în << brazi >> la baza vasului. Această ceramică datează pe
la sfîrşitul sec. XIV şi începutul celui următor. În partea superioară a depunerilor
1 Menţionăm că, din punct de vedere stratigralic,
ccptării lor de gropile de morminte din epoca feudalii.

aceste nivele n-au fost surprinse din cauza inter·
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s-au găsit şi trei monede de argint, două din ele datînd din prima fază a dom
niei lui Alexandru cel Bun. A treia monedă e mai mică, puţin obişnuită, nepu-
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Fig. 9. - Planul general al săpăturilor din oraş, sectorul « drumul na�ional », 1 956.

tîndu-se identifica. Mărimea considerabilă a gropii, precum şi lipsa elementelor
de natură constructivă (bîrne, chirpici etc.), ne fac să presupunem că acest complex
www.cimec.ro
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de la sfîrşitul sec. XIV şi începutul sec. XV, a fost folosit în vederea scoaterii
unei cantităţi mari de lut necesar construcţiilor care foloseau chirpiciul ; lutul e
aici de o calitate superioară.
Începînd din prima jumătate a sec. XV, acest platou a fost folosit ca cimitir,
pînă în sec. XVII, cu excepţia perioadei de la sfîrşitul sec. XV, epocă pentru care
nu s'au observat în săpătura efectuată, înmormîntări. Perioada de folosire intensă
a locului drept cimitir a fost sec. XVI. Morminte din prima jumătate a sec. XV
au fost interceptate în S. I I (fig. 10) şi S. III. Scheletele cercetate aveau orientarea
ritului creştin de inhumare (capul la vest), iar mîinele dispuse pe piept sau bazin.
Erau foarte sărace în inventar. Lipsa fibrelor lemnoase din jurul scheletului, precum
şi săparea gropii de mormînt pe măsura relativ exactă a mortului, ne fac să presu,
punem că inhumarea se făcea fără sicriu. Este însă necesar ca acest lucru să fie
verificat pe o scară mult mai largă. Datarea mormintelor a fost făcută datorită
materialului de umplere a gropilor, cele mai noi fiind fragmentele ceramice
din prima jumătate a sec. XV. În S. I I I mormintele sînt căpăcuite de nivelul
sec. XV (a doua jumătate), datat cu monedă de la Ştefan cel Mare. Tot în
S. III, în acest nivel s,a descoperit o vatră mică de circa 3-4 cm grosime,
purtînd urme de arsură. Această vatră căpăcuia pe o bună porţiune groapa unui
mormînt.
În S. I I mormintele sÎEt interceptate de şanţul de fundaţie al unei biserici
din a doua jumătate a sec. XV (v. prof. S . II). Lipsa înmormîntărilor din a doua
jumătate a sec. XV în porţiunea de teren cercetată indică încetarea folosirii tere,
nului din jurul bisericii ca cimitir, în momentul construcţiei acesteia. Şanţul de
fundaţie interceptat în S. I I făcea parte din fundaţia absidei altarului. Grosimea
zidului de fundaţie era de 1 , 20 m, iar adîncimea varia între 1 , 10-1,20 m. Cu aju,
torul secţiunii auxiliare S. V (fig. 9) s'au interceptat trei laturi ale absidei poli,
gonale, o latură avînd lungimea de 3 m. În partea de est absida era sprijinită de un
contrafort de 1 ,80 m lungime, al cărui nivel de funciare era mai jos decît cel al
zidului absidei din cauza pantei pe care terenul o făcea aici. Fundaţia zidului de sud
al bisericii a fost interceptată în S. VI. Ea are aceeaşi grosime, în interior avînd
două socluri de cărămidă de circa 15-20 cm grosime. De menţionat că nivelul
de călcare aici e mai jos cu 0,50 m faţă de nivelul de călcare din regiunea absidei ;
această diferenţă trebuie pusă în legătură desigur cu amenajarea altarului. Zidul
de fundaţie a fost scos pe alocuri în mod sistematic, iar şanţul a fost astupat cu
pînze de moloz (fig. 10).
În S. VI a mai ieşit la iveală zidul unei construcţii, gros de 0,50 m, paralel
cu zidul fundaţiei bisericii. Acest zid se afla în exteriorul bisericii la 1 ,50 m depăr,
tare faţă de zidul de sud al bisericii, formînd cu acesta o cavitate în care s,a găsit
o cantitate enormă de oase omeneşti îngrămădite. S,a observat că majoritatea
oaselor o formează oasele mari ca : femure, tibii, humerus, cutii craniene etc.
Cele mici lipsesc aproape complet. Unele sînt calcinate, iar printre ele s'au găsit şi
cîteva oase de animale.
Explicaţia acestor stări de lucruri stă probabil în legătură cu ritul funerar
al populaţiei care se înmormînta în acest loc. E posibil să avem de,a face cu un
osuar obişnuit la catolici. Faptul că lipsesc oasele mici precum şi existenţa oaselor
de animale, s'ar explica prin obiceiul existent la catolici, ca după un număr de
ani de la înmormîntare, de obicei 7, scheletele să se depună în osuarul bisericii.
S,ar putea de asemenea ca aceste oase să provină din cimitirul anterior, scoase
o dată cu săparea fundaţiei bisericii şi depuse apoi în osuar. Cantitatea mare de
oase însă, face această ipoteză puţin plauzibilă.
39 - c.
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În molozul fundaţiei s'a găsit un fragment dintr'o inscripţie cu caractere
gotiforme minuscule, din care s'au putut citi doar trei litere : rip. . . Aceste ele,
mente, precum şi descoperirea în acest loc, în campaniile anterioare, a două pietre
de mormînt datînd din 1 5 1 2 şi 1 5 13, cu inscripţii în limba latină, ne fac să presu,
punem că biserica şi cimitirul din jurul ei aparţin populaţiei catolice din Suceava.
Biserica dispare în prima jumătate a sec. XVI, zidul ei fiind demantelat în mod
sistematic (fig. 1 0), unde şanţul de fundaţie e căpăcuit de un strat de moloz spart
de morminte din sec. XVI.
În S . IV s,a descoperit pivniţa unei locuinţe din a doua jumătate a sec. XV.
Pivniţa a fost săpată de deasupra nivelului din prima jumătate a aceluiaşi
secol. Adîncimea ei e de 2,50 m. Blănile care căptuşeau peretele pivniţei s'au păstrat
carbonizate pe o înălţime de circa O, 70 m. Între peretele săpăturii şi blăni s,a lăsat
un spaţiu de circa 40-50 cm, umplut ulterior cu pămînt 1• În interiorul pivniţei
au fost găsite o mare cantitate de chirpici masiv provenit de la pereţii construcţiei
de suprafaţă, bucăţi de bîrne arse, fragmente ceramice din a doua jumătate a sec. XV,
obiecte de fier, aramă, oase de animale şi păsări etc. Întregul complex e căpăcuit de
nivelul sec. XVI.
Folosirea cea mai intensă ca cimitir a platoului cercetat are loc în sec. XVI,
după dispariţia bisericii, multe din morminte interceptînd fundaţia ei. Desimea
mormintelor, ca şi succesiunea fazelor de înmormîntare la perioade scurte de timp,
au dus la deranjarea mormintelor anterioare.
În profilul secţiunii Il se pot observa patru faze de înmormîntare în decursul
ultimelor două treimi din sec. XVI. Reţinem din prima fază prezenţa unui cavou
orientat aproximativ est,vest, construit din cărămidă legată cu mortar ; lungimea
cavoului era de 2,40 m, şi fusese construit în groapă. El a fost însă jefuit în aceeaşi
vreme, fiind spart în partea superioară, iar scheletul complet deranjat. Mormintele
din aceste faze respectă ritul creştin de inhumare (orientarea aproximativă est,
vest, pozitia pe spate, iar membrele superioare asezate pe piept sau bazin). Adîn,
cimea la � are se îngropau era în medie de 1 ,50 �. În comparaţie cu mormintele
din sec. XV, aceste schelete sînt aşezate în sicrie din bucăţi de lemn prinse în cuie
lungi de 5-10 cm. Ca elemente de inventar cităm : găici de haină, bumbi de aramă,
verighete de asemenea din aramă. Scheletele nederanjate au avut monede de argint
puse în mînă. Monedele erau ungureşti, emise în timpul regilor Ludovic şi Ferdi,
nand al Ungariei. La unul din morminte s'au găsit 4 monede emise în timpul
regelui Ferdinand al Ungariei, grupate în jurul oaselor mîinii stîngi. Menţionăm
un complex de cinci schelete aşezate într'o groapă comună, descoperit în S. IV.
Orientarea de înmormîntare a fost totuşi respectată, poziţia scheletelor însă,
indicînd o înmormîntare dezordonată. Ca inventar au fost găsite 1 8 monede de argint
grupate la un loc, avînd pe ele urme de ţesătură, între care se recunosc monede
moldoveneşti de la Alexandru cel Bun şi monede ungureşti de la Ferdinand. În
apropierea maxilarului superior al unui schelet s'a găsit o monedă de aur emisă
în timpul lui Matei Corvin.
În majoritatea mormintelor s'au găsit resturi de îmbrăcăminte ţesută în
fir. În unul din mormintele descoperite în S. Il s'au găsit resturi dintr,un guleraş
de pînză festonat pe margine cu fir, încheindu,se în faţă cu doi nasturi în formă
de crin cu şase petale. De asemenea un cordon ţesut cu fir găsit în regiunea bazi,
nului. Ţesătura cu fir e făcută pe pînză, realizîndu,se un motiv în romburi duble.
Prezenţa în inventarul mormintelor aproape exclusiv, a monedelor ungureşti
------- ----

1

Procedeul e asemănător cu cel utilizat la construcţiile din aceeaşi epocă de pe platoul din faţa Cetăţii de Scaun.
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constituie de asemenea un indiciu în sprijinul ipotezei că atît cimitirul cît şi biserica
au aparţinut populaţiei catolice din Suceava.
Ceea ce mai trebuie semnalat e faptul că din totalul de morminte descoperite,
foarte multe sînt de copii.
In ceea ce priveşte limitele cimitirului în această epocă, ele n'au putut
fi. prinse în nici una dintre secţiuni. Numai în partea de nord limita topografi.că
naturală a platoului constituie şi limita cimitirului.
Platoul a încetat de a mai fi. folosit ca cimitir, pe porţiunea cercetată,
la sfîrşitul sec. XVI, cu excepţia unor răzleţe înmormîntări. Nivelul de piatră,
cărămidă, chirpic, fragmente de pictură murală etc., găsite în S.II (fi.g. 10),
constitue indiciul unor aşezări în imediata apropiere, la sfîrşitul sec. XVI şi
începutul secolului următor. Acesta este şi momentul zidirii construcţiei actuale
din piatră din capătul secţiunii I I I (fi.g. 9), păstrată în tradiţie ca fiind biserică
catolică. Ea e construită pe un mic promontoriu. Fundaţia merge în adîncime
circa O, 70 cm, piatra fiind legată cu un mortar care are în el urme de cărbune.
Planul acestei construcţii, cu absidă poligonală în partea de est, ar confirma
rolul de biserică îndeplinit în trecut, pe care îl semnalează tradiţia.
Din secolele XVIII-XIX s'au găsit foarte puţine materiale la baza stratului
vegetal, scurse probabil de la aşezările din apropiere.
ŞT. OLTEANU

1 . Zidul de incintă

MĂNĂSTIREA PUTNA

Pentru urmărirea în continuare a zidului de incintă din sec. al XV ,lea s'a
cercetat porţiunea de teren din colţul de NE al incintei actuale. In acest scop
s,a executat secţiunea IX A lungă de 28,50 m şi lată de 1 ,50 m (fi.g. 1 1 ).
s,au . constatat următoarele :
Fundaţia zidului de incintă din secolul al XV,lea a fost descoperită către
extremitatea de S a secţiunii IX A, la 0,25-0,35 m sub nivelul actual al solului.
Zidul are o grosime totală de 1 ,65 m. S,a observat că nivelul de fundare al
acestui zid porneşte de deasupra unui strat de moloz cu ceramică din a doua
jumătate a sec. XV (fi.g. 1 2), ceea ce ridică problema provenienţei acestui strat
de dărîmături. Aceasta se lămureşte, credem, ţinînd seama că, la sud de zidul
de incintă abia menţionat, s'a dat de un alt zid, gros de 1 , 15 m, fundat de
la nivelul humusului feudal - peste care s,a înregistrat un strat de arsură (fi.g. 1 2).
Reiese clar deci că avem de,a face cu două faze de constructie
' a · zidului de
incintă din secolul al XV,lea. Primei faze îi aparţine zidul gros de 1 , 15 m, care
a fost distrus - în urma unui incendiu - iar deasupra temeliei acestuia se aşază
(la puţină vreme după dărîmarea primului zid) cel de,al doilea zid - gros
de 1 ,65 m - care a dăinuit pînă în secolul al XIX, lea, cînd incinta a fost
lărgită, construindu,se zidul actual, de N, al incintei. In timp, aşa cum ne infor
mează izvoarele scrise, primul zid va fi. fost construit o dată cu biserica - la
1466 a fost distrus apoi de un incendiu şi reconstruit, alături, în jurul anilor
1481-1482.
Aşa cum indică profilul secţiunii IX A (fig. 1 2 ), începînd din secolul al
XV ,lea la N de zidul de incintă a existat un şanţ de apărare. Acesta s'a umplut
în etape, cu diverse materiale, în secolul al XIX,lea urma acestui şanţ pier,
zîndu,se o dată cu nivelarea terenului.
-

www.cimec.ro

(;J 2

1. NESTOR, T. MARTINOVICI, M. MATEI, G H . DIACONU, ŞT. OLTEANU şi N. CONSTANTI NESCU

20

In cursul cercetărilor, în această secţiune, s'au găsit numeroase fragmente
ceramice din secolul al XV,lea - unele prezentîndu,se ca o noutate în ce priveşte
tehnica de execuţie, forma şi decorul. Vom aminti că s'au descoperit şi fragmente
ceramice scrise - din care un fragment de toartă, smălţuită în verde închis, are
însemnate pe faţă cîteva litere şi data << leat 7000 >> (1492). In acelaşi strat în
care s'a găsit acest fragment s'au des:oţ:erit şi două unelte de zidar : un ciocan
de fier Şl o mistrie din acelaşi metal, ambele în ţ:erfectă stare de conservare.
N. CONSTANTINESCU
2.

Latura de est

şi

sud

Sărăturile desfăşurate prin Eecţiuni r errendiculare re toată întinderea
chiliilor actuale de r e latura de sud a mănăstirii au arătat că nivelul de funci are
al ac estora coboară de deasupra unei rături de cărbune cu fragmente de olărie
şi teracote din [ecolele XVIII-XIX. Semnalarea acestui nivel o fac urmele
rămaEe din timpul construcţiei, reprezentate de plăci de var şi pături de nisip,
găsite în săpătură. Acorerit de un strat de pămînt cenuşos cu ceramică din
secolul al XJX,lea, nivelul resr ectiv se plasează, prin încadrarea stratigrafică,
în Eecolul XlX.
Cin documente cunoaştem că chiliile actuale de re latura de sud au fost
făcute în 1 854. Fără să urn:eze temeliile unor construcţii mai vechi, aceste chilii
au acelaşi plan cu cele de pe latura de nord şi vest, care au fost făcute la aceeaşi
dată cu primele.
Este adevărat că pe locul de dispunere al lor, chiliile de pe latura de sud
au întîlnit ziduri mai vechi, pe care le,au tăiat de,a lungul sau în curmeziş, după
cum le,au interceptat, întrucît nu se încadrau în planul nou de construcţie.
Astfel, în şanţul XIX a apărut un zid făcut din piatră de rîu legată cu
mortar, tencuit îngrijit pe ambele feţe. Zidul este gros de 1 ,05 m şi are direcţia
est,vest ; el a fost prins şi în şanţul XXI. De acesta se ţese un altul de aceeaşi
factură, care se îndreaptă de la sud la nord (fig. 1 1).
Nivelul de funciare al ambelor ziduri, precum au arătat observaţiile de
ordin stratigrafic, culese în cursul săpăturilor, se încadrează în secolul al xv,lea,
fiind contemporan, foarte probabil, datei cînd a fost ridicată biserica. Aceste
ziduri au dăinuit pînă la incendiul din 1 484, ale cărui urme, de altfel, au fost
întîlnite şi identificate în întreaga incintă a mănăstirii şi în vecinătatea ei. In
urma incendiului, zidul orientat est,vest a fost demontat pînă aproape de soclu,
după ce mai întîi (ca fază de construcţie, nu ca epocă) a fost clădită latura de
sud a incintei pe traseul păstrat pînă astăzi. In schimb zidul al doilea a fost
refolosit în cadrul unui complex din zidărie descoperit în şanţurile XIX şi XXI.
In acest caz ne aflăm în faţa unui zid cu direcţia nord�sud, continuînd pe cel
reclădit, căruia i se adosează cu două ramificaţii spre est şi spre vest. Toate
sînt făcute din piatră legată cu mortar. La acestea se adaugă o platformă de cără,
rnidă legată cu mortar, care acoperă parţial un zid demontat aparţinînd corn,
plexului amintit şi e clădită direct pe urmele unui incendiu. Platforma de cărămidă
şi resturile de la un cuptoraş, făcut de asemenea pe un zid demontat, sînt indicii
care vorbesc despre o a treia fază de construcţie. Dacă c ercetările viitoare vor
confirma,o, ea este ulterioară unui incendiu, datat în secolul al XVII,lea prin eera,
mica aflată în cuprinsul urmelor lui, şi anterioară unui strat de moloz din secolele
XVI I I - XIX, găsit deasupra întregului complex de zidărie. Rostul acestor
www.cimec.ro
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ziduri, care se vede limpede că închid încăperi, amploarea primei faze de construcţie,
vremea căreia îi aparţine faza a doua, rămîn să fie precizate cu prilejul altor
cercetări.
Nu departe de temeliile descoperite s,a întîlnit în secţiunile XVI şi XX
un strat de moloz, cu numeroase fragmente de discuri ceramice, ciupercuţe şi
frescă. Deşi, în zona în care a fost sezisat de noi, este tăiat de chiliile actuale,
totuşi se poate vedea că stratul are direcţia de întindere de la sud la nord, adică
dinspre complexul de zidărie amintit, iar aci are grosimea de circa 15 cm, spre
interiorul incintei, unde se pierde treptat la o distanţă de circa 1 5 m departe
de biserică. În măsura în care acest strat va fi urmărit şi se va constata că se
leagă de unele din zidurile descoţerite de ţe acum, atunci piesele decorative
împodobeau faţadele şi interioarele lor. Stratul de moloz, după materialul ceramic
şi numismatic găsit deasupra şi dedesubtul lui, a fost întins în secolul al XVII,lea,
provenind de la o construcţie din �ecolul al XV,lea, aşa cum ne arată discurile
şi ciupercuţele din cadrul lui.
Discurile au o formă simplă, ca nişte farfurii puţin adînci, cu un bumb
în mijloc, cum se vede la Sf. Ioan din Piatra Neamţ, la Sf. Gheorghe din Suceava
şi cum s'a constatat, în campania trecută, că erau şi la biserica acestei mănăstiri.
Ciupercuţele sînt de formă pătrată şi triunghiulară, cu marginile răsfrînte drept
în faţă, avînd în mijloc de asemenea un bumb. Toate piesele sînt smălţuite
verde în două sau trei tonuri, galben sau maron. Faptul că discurile şi ciu,
percuţele împodobeau în incinta acestei mănăstiri şi faţadele altor clădiri decît
a bisericii, ni l,a arătat descoperirea a două discuri şi a unei ciupercuţe, toate
întregi, căzute pe pragul unei chilii de pe latura de sud, cînd a ars în anul 1484.
Cît priveşte fresca, vedem că şi ea împodobea interioarele unor chilii de pe
latura de nord, mistuite de acelaşi incendiu.
O altă constatare, destul de importantă, o prezintă descoperirea unei
conducte de apă, a cărei instalare trebuie căutată poate tot în legătură cu corn,
plexul de ziduri din şanţul XIX, întrucît ea se îndreaptă spre acesta. După
nivelul de la care a fost săpat şanţul de instalare, conducta aparţine secolului
al XVII,lea.
Tot în cuprinsul săpăturilor de pe latura de sud, anume în şanţul XVI II,
au fost semnalate resturile unui colţ de construcţie, în limitele căreia se închidea
la subsol, o pivniţă. Din el s'a descoperit un zid orientat nord,sud, tăiat de
chiliile actuale, lung de 3 m, gros de 1 m, spirjinit de un contrafort la vest
şi un alt zid cu direcţia est,vest, formînd colţ cu primul. Al doilea zid este
acoperit cu două pietre de talie, care constituie pragul la intrarea în pivniţă.
În faţa intrării se află un frumos pavaj de lespezi de piatră. Din molozul con,
strucţiei, care acoperea resturile ei, s'au scos şase pietre cu profile bogate, lucrate
în stil gotic. Este un fapt care confirmă ipoteza că aci este vorba de zidurile
şi elementele arhitectonice ale unei case domneşti. Ea a fost construită imediat
după incendiul din 1484 (fig. 14).
În campania aceasta s'au cercetat în continuare fundaţiile din secolul al
XV ,!ea, apărute în vara trecută, sub turnul clopotniţei actuale, clădit în 1 882.
s,a constatat că ele închid un turn de formă dreptunghiulară, avînd dimensiunile
de 6 X 7 m, iar grosimea zidurilor de 1 m. El a fost amplasat jumătate în afară
şi jumătate în interiorul zidului de incintă. Planul acestuia nu e urmat de turnul
clopotniţei actuale, ci e tăiat de el.
Cercetîndu,se turnul de intrare printr'o �ecţiune plasată ţerpendicular pe
colţul lui de nord,vest, aceasta a dovedit că în acest punct turnul a fost fundat
www.cimec.ro
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- Profilul de vest al secţiunii XII A.
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în secolul al XVIII�lea. Totodată s�a văzut că şirul de chilii din secolul al XVII�lea
se termină în acest loc, unde s�a prins limita lor de sud. În schimb chiliile
incendiate în 1484 se întind mai departe (fig. 1 1).
În vecinătatea vestică a turnului de intrare s�a descoperit şi a fost dezvelit
în întregime un turn de formă pătrată, cu laturile de 5 m şi grosimea zidurilor
de 1 m, aparţinînd secolului al XV �lea. Acest turn a fost refăcut în secolul al
XVII I�lea şi nu multă vreme după aceea a fost demontat.
TRIFU MARTIN OVICI

'3 . Latura de sud (secţiunea X I I A)

Secţiunea XII A a fost croită pe latura de sud a bisericii, la 1 2 m vest
de secţiunea I I I A (1955), în aşa fel ca partea ei de nord să se sprijine jumătate
pe pridvor şi jumătate pe pronaos. Capătul de sud al secţiunii XII A ajunge
pînă la zidul de nord al actualei trapeze (fi.g. 1 1 ).
Î n secţiunea XII A s�au urmărit următoarele probleme : a) verificarea
datelor stratigrafice cîştigate în campania din 1 955 pe latura de sud a incintei ;
b) cercetarea pridvorului şi pronaosului şi stabilirea raportului dintre aceste
părţi ale bisericii Putna ; c) culegerea de noi date în legătură cu dependinţele de
pe latura de sud a mănăstirii Putna.
Observaţiile stratigrafice obţinute în campania din anul 1 955 sînt întărite
şi completate de ar;elea obţinute în S. XII A. Spre deosebire de S. I I I A ( 1 955),
în noua secţiune a fost găsită o cărare din secolul al XVII�lea (potecă pavată),
din dale mari de piatră. Cărarea aceasta se suprapune aceleia din secolul al XV�lea,
găsită în şanţul I I I A şi şanţul XII A. Cărarea din dale din secolul al XVII�lea
a fost amenajată peste un strat de pămînt, care conţine fragmente de pictură
murală. Aceasta dovedeşte că pavarea în exterior este făcută după refacerea
masivă din secolul al XVII�lea, cînd renovatorii bisericii, după ce au răzuit
tencuiala veche, au folosit�o ca pămînt de nivelare în exterior 1 .
În profilele pereţilor S. XII A (fig. 13) se observă o înălţare care începe
de la dunga de defrişare, sau mai precis de la nivelul constructorilor şi se întinde
pînă la nivelul care marchează momentul de folosire al monumentului.
Asemănarea dintre profilele S. XII A şi S. I I I A merge aproape pînă
la identitate. Depunerile mari de straturi de nivelare, aşternute peste dunga de
defrişare, ne arată că pe această latură s�au succedat în secolul al XV�lea con�
strucţii şi reconstrucţii de mari proporţii, extinse pe toată suprafaţa cuprinsă
între zidurile actualei incinte. Modificările sau adaptările din secolele XVI-XVII
şi cele următoare sînt documentate prin straturi subţiri, care se telescopează,
de la un capăt la altul al sectiunii XII A.
Pe lîngă marile refaceri la �are ne�am referit mai sus, constatăm că mănăstirea
a cunoscut şi epoci de refacere de mai mică amploare.
Un alt obiectiv important al secţiunii XII A a constat în urmărirea pro�
blemelor legate de epoca construirii pridvorului şi pronaosului bisericii. Se ştie
că unii cercetători, folosind observatii de ordin arhitectonic, au atribuit acest
pridvor secolului al XVII�lea 2• Obse�vaţii de ordin arheologic înregistrate pînă
în prezent ne îndreptăţesc însă să formulăm ipoteza că pridvorul ar putea să
fie mai vechi. Cercetările viitoare se vor strădui să rezolve deplin această problemă.
1 Şantierul arheologic Suc ea�·a - C eta t ea Neamţului,
loc, c i t. p. 168.

GH. DIACONU

2

G. Balş, op. cit . , p. 143 şi

www.cimec.ro

urm.

616

1 . NESTOR, T. M ARTINOVICI, 111. MATEI, GH. DIACONl', ŞT. OT.TEANU şi N. f.ONSTANTINESCU

24

APXEOJIOrHqECKHE PACKOIIKH B CYqABE
KPATKOE COJJ:EP)KAHI1E

JleTOM 19 56 r. B CytiaBe 6biJIH npoHJBe�eHbi pacKonKH n cJie;zyro�HX nyHKTax : 1) Ha nJiaTo
nepe� CTOJibHOM Kpenocrbro ; II) B ropo�e ; III) B Jana�HOM KpenocrH . EbiJIH TaK>Ke c�eJiaHbi yKpe
nJienmr s CTOJibHOM I<penocrH .
Ha nJiaTo nepe� CTOJibHOM KpenocrbiO, B ceKTope A, 6biJI noJIHOCTbiO pactiH�eH norpe6
rocno�apcKoro �oMa, OTMCliCHHbiM B npornJioM ro�y B pa3pe3e III b . OH npHMoyroJibHOM <J!opMbi,
�HHOM B 25 M H rnHpHHOM B 9 M. Bxo� pacnoJio>KeH Ha ceBepHoM cropoHe (pHc. 1 ) . CTeHbi norpe6a
o6JIO>KCHbl �y60BbiMH 6peBHaMH TOJI�HHOM B 1 5 CM . Ha �He norpe6a, Ha rJiy6HHC B 2,60 M OT
HbiHClliHero ypOBHH, JIC>KHT CJIOM, COCTaB.'ICHHbiM H3 o6ropesrnero CblpQa, KYCKOB cnaHHHOro pac
TBOpOM rpaBHH, 060>K>KCHHOrO KHpllHlla H KaMHH H3 CTCH �OMa .
Haxo�Ka ceMH cepe6pHHbiX MOHeT (pHc. 2) , Bblny�eHHbiX CTe<JlanoM BeJIHKHM B noCJie�He
�Ba �ecHTHJieTHH XV B . H B nepBbie ro�bi XVI B . , no�TBep»<�aeT cy�eCTBOBaHHe rocno�apcKoro
�OMa B 3TOT OTpC30K BpCMCHH .
Ha paccKonaHHOM llJIO�a�H 6biJIO o6Hapy>KeHo �ecHTb o6opoHMTCJibHbiX pe�oB, Bxo��mc
B CHCTCMY 6oeBbiX TpaHIIICM H pe�yTOB, BbiKOllaHHbiX Ka3aKaMH B 1 653 r. B pe�YTC 6biJUf HaM�CHbl
�Ba KJia�a .
PaCKOllKH B CCKTOpe llCliCM �JIH 06>KHraHnH H3BCCTH npHBCJIH K ycraHOB.'ICHHIO lleTblpCX llOCJIC
�OBaTCJibHbiX <Jla3 nx nocrpoMKH n <JlyHKQHOHHpoBaHHH . IlepBaH <Jla3a - nepBoe �ecHTMJieTHe XV
B . , cJie�yro�ne �Be - BO BpeMH CTe<J!aHa BeJIHKoro H nocJie�HHH - XVI-XVII BB .
B ceKTope B npo�oJI>Ka.rrocb o6cJie�oBaHHe o6Hapy»<eHHoro B 1 955 r . �oMa . IloJIHoe HCCJie
�oBaHHe 10)1<1-IOM llaCTM OCTaTKOB >KHJIH�a llOKa3biBaeT, liTO 3�CCb HaXO�HTCH >KHJIH�HbiM norpe6,
o6rnHTbiM rpy6biMH �y6oBbiMn �OCKaMM, co sxo�0111 Ha Jana�HOM cropoHe . B norpe6e o6Hapy»<eHbi
npOBa.JIHBIIIHCCH CTCHbl >KHJIH�a, llOCTpOCHHbiC H3 CblpQa, llOCTUBJICHHOrO Ha �epeBHHHbiC
nepeMblliKH, a TaK>KC H M3pa3QOBaH llCllb C pa3H006pa3HOM OpHaMCHTaQMeH (pHC. 6) .
B Jana�oM CyllaBCKOM KpenocrM npoHJBe�eHHbie BHYTPM creHbl pacKonKH OTKpbiJIM cy�e
CTBOBanHe COCTaBJICHHOrO 113 CTpOHTCJibHOrO Mycopa ypOBHH, llOBCpX KOTOporo HMCeTCH CJIOM HHBCJIH
pOBKH. IJOCJIC�HHM nepei<pbiT CBH3biBaiO�IIM paCTBOpOM, npHliCM HMCeTCH MHOrO HM, B KOTOpbiX
ero pa3BO�HJIM .
IJepe� llCllaMH �JIH o6>KHra H3BCCTH 6biJIH 06Hapy>KCHbl BpCMCHHbiC OllarH, KepaMHKa H MOHeTa
Ilcrpy MyrnaTa .
Ha Jana�HOM cropoHe KpenocrH 6biJUf npo�OJDKCHbi MCCJie�osaHMH KaMeHOJIOMeH, r�e 6biJIH
OTI<pbiTbl OllarM H KepaMHliCCKHM MaTepHa.rr , xapaKTCpM3YIO�HC pa6oTy KaMCH�HKOB B 3THX MCCTax .
B ropo�cKoM ceKTope << rocy�apcrBCHHaH �opora )) OTKpbiT <J!yH�aMeHT QepKBH XV B . (pMc. 9) ,
no-BM�HMOMY KaTOJIMliCCKOM . TyT >Ke OTKpbiTO KJia�6M�e XV �o XVII BB . EoJibrne scero 3TOM
nJio��biO noJib30Ba.JIHCb �JIH norpe6eHHH s XVI s .
TaK >Ke sa>KHO OTKpbiTHe 3CMJIHHOK VIII-X BB . , npHHa�e>Ka�Mx KYJibType PoMeH
EoprneBo .
*

PaCKOllKH 8 MOHaCTbipe IJyHTa HlllCJIH CBOHM Ha3Hal!CHHCM CJIC;:cyiO�HC 06 'bCKTbi : QCpKOBb,
KCJibH Ha IO>KHOM H BOCTOliHOM CTOpOHC MOHaCTblpH H KpCllOCTHYIO CTCHY . Y QCpKBH 6biJia
npOli3BC�CHa llOllbiTKa onpe�CJiliTb OTHOIIICHliC 1\\C>K�Y llpliTBOpOM li nepe�eM llaCTbiO.
IlpoliJBe�ei-rnaH B XVII B. nepecrpoMKa QepKBII He no3BOJIHJia ycraHOBHTb CBH3b Me»<;zy
cPyH�a111eHTOM XV B. li oKpy>KaiO�liMH QepKOBb ypoBHHMII (pliC. 1 3) .
B pacKonKax Ha cesepHOM cropoHe
6biJill BCKpbiTbi <JlyH�aMCHTbi �syx nocreneHHO B03�BMr
.
HYTbiX nocrpoeK XV B . Mo»<HO 6biJIO ycraHOBliTb, l!TO nocrpoMKa Ha socrotiHOM cropoHe MOHa
CTbipH 6hiJia nepecrpoeHa s XVI-XVII BB. (plic. 1 1 ) .
PaCKOllKaMII KpenOCTHOM CTCHbl ycraHOBJICHO, liTO HbiHClliHHH BOCTOl!HaH, llOCTaBJICHHaH B
XVIII s . creHa noKOliTCH Ha <JlyH�aMeHTe XV s . Ha TOM »<e cropoHe 6biJIII o6Hapy»<eHbi �se npH
MoyroJibHbie 6arnHll (pliC. 1 1 ) .
H a ceBepHOM cropoHe MOHaCTblpH, nepe� HbiHClliHliMII KCJibHMII, 6biJia o6Hapy>KeHa Kpenocr
HaH creHa XV B . , nocraBJICHHaH s �sa nplleMa (plic. 1 2) .
Ha IO>KHOM cropoHe HbiHClliHHH KpenocrHaH creHa 6bma nocranJieHa B XVI I I s. Ha <JlyH�a
MCHTe XV B .
ilHTCpCCHO OTMCTIITb HaXO�KY B MOHaCTbipe IJyTHa lliiCal'tHOM KepaMHKH, cpe�n KOTOpOM
OTMelleH <J!panteHT pyliKH c �aTOM 1 492 r.
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OEnRCHEHHE PHCYHKOB
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.

1. 2. -

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
1 2.

13.

14.

06111Hll nJJaH pacKorroK ua rrJJaTo rrepe� CyqascKoii CTOJJbHOH KperroCTbiO.
Cepe6pHHaH, c JJaTHHcKoii Ha�IIHCbio, MOHeTa CTe<PaHa BeJJm<oro.
- Cepe6pHHall, co CJJaBHHCKOH Ha�IIHCbiO, MOHeTa Mnp•m CTaporo.
- Cepe6p11Ha11, 6e3 Ha):IIIHCH, MOHeTa CTe<lJaHa BeJJHKoro.
- IIJJaH rrorpe6a B ceKTope B Ha rrJJaTo rrepe� CToJJbHOH KperroCTbiO.
- Ile"'Hhie H3pa3!.1hi sTopoH: rroJJOBHHhi XV B .
- 06!liHH rrJJaH paci<orroK B Jarra):IHOH CyqascKoll KperroCTH, 1 952- 1 9 56 rr.
- rJJHHI!Hal! KPY>KKa XIV B .
- 06!liHH IIJJaH paCKOIIOK B ropO):ICKOM CCKTOpe << rocy�apCTBCHHal! �opora >> Ha 1 956 r.
- CesepHhiH rrpo<lJHJJb pa3pe3a II B ceKTope << rocy�apCTBeHHaJI �opora •> .
- 06!liHH IIJJaH paCKOIIOK B MOHaCTb!pe IlyTHa Ha 1 955-1956 n·.
- 3arra):IHhiH rrpo<lJHJJb pa3pe3a IX A .
- 3arra):IHhiH rrpo<lJHJJb pa3pe3a XII A (•IaCTb) .
- BoCTo"'HbiH rrpo<lJHJJb pa3pe3a XVI I I A .

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE SUCEAVA
RESUME

Des fouilles ont ete executees pendant l'ete 1 956 aux points suivants : 1. sur le plateau
existant devant la residence princiere ; II. a l'interieur de la viile ; I I I . dans la forteresse occiden
tale. En outre, la residence princiere a ete consolidee.
Sur le plateau qui fait face a la residence princiere, notamment dans le secteur A, la cave
de la demeure vo'ivodale interceptee l'annee derniere dans la section I I Ib, a ete entierement
degagee. Elle a une forme quadrangulaire ; sa longueur est de 25 m, sur 9 m de large. L'entree
est situee au Nord (fig. 1 ). Les parois de la cave etaient recouvertes de poutres en chene d'une
epaisseur de 15 cm et, par terre, il y avait, a une profondeur de 2 m 60 par rapport au sol actuel,
une grosse couche formee de bousillage calcine, de blocs de mortier renfermant des graviers,
des briques et des pierres provenant des murs de la construction.
La decouverte de sept monnaies d'argent (fig. 2) d'Etienne le Grand remontant aux deux
dernieres decennies du XVe siecle et aux premieres annees du XVIe fixent l'existence de la
demeure vo'ivodale a la meme epoque.
Dans la partie fouillee, on a trouve dix tranchees de guerre faisant partie du systeme de
fosses et de fosses creuses par les Cosaques, en 1653. Dans la fosse y, on a decouvert deux tresors.
Les fouilles du secteur des fours a chaux ont permis de determiner quatre phases de
construction, ainsi que la maniere dant elles se sant succedees. La premiere phase est de la pre
miere decennies du XVe siecle ; les deux suivantes sant du temps d'Etienne le Grand et la der
niere, des XVIe-xvne siecles.
Dans le secteur B, on a continue les investigations dans la demeure degagee en 1 955.
L'etude complete de la partie Sud des restes de cette habitation a prouve qu'il s'agissait de la
cave d'une maison revetue de troncs de chene, dant l'entree se trouvait du cote Ouest. A l'inte
rieur de la cave ont ete trouves les murs de la maison ecroulee. Ils etaient faits de torchis et de
troncs d'arbre. Il y avait aussi un poele en terre cuite dant les carreaux etaient de formes variees
et portaient des decors de toute sorte (fig. 6).
Les recherches entreprises au sujet de l'enceinte de la forteresse occidentale de Suceava
ont precise l'existence d'un niveau forme de restes provenant du temps de la construction et
recouverts d'une couche de terre de nivellement. A son tour, cette derniere est recouverte d'une
plaque de mortier, dans laquelle on a pu identifier des fosses a gâcher le mortier.
On a egalement retrouve, devant les fours a chaux, des foyers de campagne, ainsi qu'une
piece de monnaie frappee par le prince Pierre Muşat.
Sur le flanc occidental de la forteresse on a poursuivi les fouilles dans la carriere de pierre.
On y a decouvert des fours et de la ceramique qui denote l'activite des ma�ons dans
cette region.
Dans la ville, notamment dans le secteur de la route nationale, on a degage les fondations
d'une eglise, probablement catholique, du XVe siecle (fig. 9). On y a encore decouvert un cime
tiere renfermant des tombes datant du XVe jusqu'au XVIIe siecles. La periode d'utilisation la
plus intense de ce terrain en tant que cimetiere s'avere avoir ete le XVIe siecle.
Une autre decouverte importante est celle de plusieurs habitations, a demi souterraines,
des VIIIe-Xe siecles, appartenant a la civilisation de Romen-Borşevo.
*
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Au monastere de Putna, les fouilles ont poursuivi les objectifs suivants : l'eglise, les cellules
placees sur les flancs Sud et Est du monastere et le mur d'enceinte. Pour ce qui est de l'eglise,
on a essaye d'etablir le rapport existant entre le parvis et le pronaos. A cause des reparations
qu'elle a subies au XVII• siecle, on n'a pas pu preciser le rapport entre les fondations du XV•
siecle et le niveau correspondant qui entoure l'eglise (fig. 13).
Les fouilles effectuees sur le flanc Nord ont degage les fondations de deux constructions
du XV• siecle, elevees successivement. On a pu preciser que celle situee dans la partie Sud-Est
du monastere a subi des refections aux XVI• et XVII• siecles (fig. 1 1).
L'examen du mur d'enceinte a revele que, sur le flanc Est, le mur actuel, eleve au XVIII•
siecle, respecte les fondations du xv•. Du meme câte, deux tours rectangulaires ont ete iden
tifiees (fig. 1 1 ).
Devant les cellules actuelles, du flanc Nord du monastere, on a degage le mur d'enceinte
du XV• siecle dont l'execution accuse deux phases (fig. 1 2).
Sur le flanc Sud, l'actuel mur d'enceinte s'avere avoir ete construit au XVI II" siecle, a
meme les fondations du XV•.
Une autre decouverte interessante, faite au monastere de Putna, est celle de differents
fragments de ceramique a inscriptions, parmi lesquels il convient de mentionner une anse brisee
portant la date de 1492.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 . - Plan general des fouilles executees sur le plateau de la residence princiere de Suceava.
Fig. 2. - Monnaie d'Etienne le Grand en argent, a legende latine.
Fig. 3.
Monnaie d'argent de Mircea le Grand, a legende slavone.
Fig. 4. - Monnaie d'argent anepigraphe, d'Etienne le Grand.
Plan de la cave du secteur B, du plateau situe devant la residence princiere.
Fig. 5 .
Fig. 6.
Carreaux de poele en terre cuite, de la seconde moitie du xv• siecle.
Fig. 7. - Plan general des fouilles de la forteresse occidentale de Suceava ( 1 95 2 - 1 956).
Fig. 8.
Cruche en terre cuite, du X IV0 siecle.
Fig. 9.
Plan general des fouilles pratiquees a l'interieur de la viile, dans le secteur de la route
naţionale ( 1 956).
Fig. 10. - Profil Nord de la Ilc tranchee du secteur de la route nationale.
Fig. 1 1 . - Plan general des fouilles effectuees au monastere de Putna ( 1 955 -- 1 956).
Fig. 1 2 .
Profil Ouest de la section IX A.
Fig. 13. - Profil Ouest de la section XII A. (Fragment).
Fig. 1 4 .
Profil Est de la section XVI II A.
-
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA TÎRGŞORUL VECHr
(r. şi reg. Ploeşti)

CONSIDERAŢII ISTORICE
"

I

dezvoltării forţelor de producţie, ale creşterii populaţiei în
regiunea subcarpatică din Ţara Romînească în vremea lui Mircea cel Bătrîn,
s 'a întemeiat un oraş nou (<< Forum novum 1>), numit Tîrgşor, care apare
documentar prima oară în privilegiul dat de Mircea Vodă braşovenilor la
6 august 1413, fiind un important punct de vamă pe marele drum comercial
ce unea Braşovul şi Transilvania cu Dunărea şi Marea Neagră. Pe lîngă centru
comercial, Tîrgşorul a avut în sec. XV-XVI şi funcţia de reşedinţă domnească
secundară, jucînd deci şi un important rol politic, fiind în relaţii strînse cu noul
oraş Bucureşti ce apare şi se dezvoltă în a doua jumătate a sec. XV, cînd i se spune
în unele izvoare si
' << Cetatea Dimbovita 1>.
Importanţa economică şi politi� ă a Tîrgşorului a fost scoasă în evidenţă
de voievodul Vlad Ţepeş, care ne,a lăsat şi cel dintîi document menţionînd pentru
îotîia dată, la 20 septembrie 1459, numele << cetăţii Bucureşti 1>. Căci probabil
Ţepeş, în drum spre Tîrgovişte, după ce se abătea pe la mănăstirea Snagov, poposea
deseori la Tîrgşor, unde îşi avea o curte domnească, lîngă care termina de zidit
la 24 iunie 1461 biserica, în preajma căreia s'au început săpăturile arheologice
din 1 956. Acestei instituţii religioase, cu hramul sf. Nicolae, i s'au făcut danii
de Vlad Călugărul (1482-1495) şi mai ales de Radu cel Mare (1495- 1508),
care la 4 iunie 1497 dă năstavnicului ei scutiri de orice vamă în tîrguri şi pe toată
linia Dunării de la Severin la Brăila.
În acest moment şi apoi pînă la 1530, Tîrgşorul fig�rează în relaţiile comer,
ciale cu Braşovul ca întîiul oraş muntean, depăşind Cîmpulungul şi Tîrgoviştea,
situate în al doilea şi al treilea rînd, atît cu privire la numărul negustorilor, cît
si al volumului schimbului de mărfuri, după cum rezultă din registrele vamale
braşovene publicate. Între 1540 şi 1550, Tîrgşorul va trece însă pe locul trei,
depăşit fiind de Cîmpulung şi Tîrgovişte, probabil din cauza marilor pustiiri
provocate de campaniile lui Ştefăniţă Vodă din Moldova în anul 1 526 şi a dezvol,
tării oraşelor Bucureşti şi Gherghiţa, acesta din urmă decăzut iarăşi în sec. XVI I I
l a situaţia d e sat, paralel cu creşterea oraşului Ploeşti, apărut abia l a începutul
secolului XVII.
Pe la sfîrşitul sec. XVI se ridică aici un negustor, Mihai din Tîrgşor, cu mare
vază la Mihai Viteazul. Fiul acestui precupeţ grec a ajuns domn în anul 1 669
sub numele Antonie Vodă din Popeşti şi Tîrgşor. Încă de cînd era vornic de ţară,
el primea poruncă de la Grigore Vodă Ghica, în anul 1 664, să adune meşteri şi
salahori pentru refacerea bisericii domneşti din Tîrgşor, pe care n'ajunge însă s'o
N CON DIŢII L E

* Colectivul a fost compus din : Dorin Popescu,
responsabil, Gh. Cantacuzino, Gh. Diaconu, Sebastian
Morintz, D. V. Rosetti, N. Simache (membri) ;

prof. 1. lonaşcu (consilier pentru partea istorică) ;
Al. Popeia, M . Sînpetru, M . Zgîbea (studenţi).
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termine nici pînă în anul 16 7 1 , cînd era domn şi acorda mănăstirii << Turnu )) denumire semnificativă - un hrisov de privilegii.
Î n vremea lui Ştefan Cantacuzino ( 1 7 14- 1 7 16), urmaşul lui Brîncoveanu,
oraşul Tîrgşor fiind mult depăşit de Ploeşti determină pe domn să mute slujitorii
domneşti (călăraşii şi roşii) de aici la Ploeşti ; aşa s,a ajuns ca la 1 760 să mai existe
în Tîrgşor numai patru descendenţi din neamul celor ce primiseră în folosinţă
moşia domnească a tîrgului, ceea ce dovedeşte că acest tîrg era pe cale de dispa,
riţie în a doua jumătate a sec. XVIII, datorită şi rapacităţii marilor feudali, care
obţin de la domnie posesia moşiei Tîrgşor şi Ploeşti, iar satul Tîrgşorul Vechi
avea să,şi menţină existenţa dincolo de apa Leaotului, la marginea sud,vestică
a vechiului tîrg dispărut.
Valoarea economică şi politică a Tîrgşorului, în sec. XV-XVI, ajuns în
stadiul de tîrg chiar din ultimele decenii ale sec. XIV, oferă cercetătorilor un teren
excelent pentru explorări arheologice privind o perioadă care cu mare greutate
şi în mod cu totul sporadic poate fi urmărită la Bucureşti. De aceea, continuarea
săpăturilor de la Tîrgşor va ajuta, graţie posibilităţii de comparare a materialelor
descoperite, la lămurirea începuturilor şi ascensiunii Bucureştilor în secolele
XIV-XVI.
1.

IONAŞCU

*

Săpătt!rile arheologice, efectuate în vara anului 1 956 pe teritoriul fostului
tîrg medieval Tîrgşor (azi satul Tîrgşorul Vechi), au fost planificate de Institutul
de arheologie al Academiei R.P.R. şi executate cu fondurile Muzeului de istor�e
din Ploeşti. Aşezarea este situată la 9 km sud,vest Ploeşti, pe partea dreaptă a dru ..
mului naţional Ploeşti-Tîrgşorul Vechi-Bilciureşti-Bucureşti, deoparte şi de
alta a Leaotului, un iaz al Prahovei.
Săpăturile, care în 1 956 au avut caracterul unui sondaj , s'au efectuat în
sectorul mărginit la est şi sud de şoseaua Ploeşti-Tîrgşorul Vechi, la vest de
iazul Leaotul, iar la nord de şoseaua care se desface din drumul naţional şi se
termină în curtea Gospodăriei agricole de stat Tîrgşorul Vechi (fig. 1 ). Acest
sector a fost ales din următoarele motive :
a ) Aci s'au găsit la suprafaţa solului cele mai numeroase şi reprezentative
materiale arheologice ; b) în acest sector se află două din cele trei biserici în ruină
ce se păstrează din vechiul tîrg ; una dintre acestea, datînd din vremea lui Vlad
Ţepeş, refăcută de Antonie, Vodă din Popeşti, este situată pe malul Leaotului,
pe un loc mai ridicat, favorabil aşezărilor mai vechi. Acest sector a fost notat cu
litera A (fig. 1 ), iar celelalte vor fi menţionate în continuare.
Considerînd albia Leaotului ca ax central al asezării, a fost trasată în sectorul
A secţiunea notată I A, aproximativ perpendicula �ă pe albia Leaotului, cu înce,
pere de la zidul de incintă al mănăstirii lui Antonie,Vodă din Popeşti şi pînă la
şoseaua Ploeşti-Tîrgşorul Vechi. Secţiunea I A a fcst trasată pe o lungime de
156 m şi o lăţime de 1 ,50 m, orientată vest,sud,vest 41° şi est,nord,est 9°. Ulterior
secţiunea a fost prelungită la capătul ei spre sud,vest cu încă 7 m, aşa încît lun,
gimea ei totală a atins 1 63 m. Secţiunea a fost divizată în patru sectoare, numero,
tate cu 1 , 2, 3 , 4, de la VSV spre ESE.
Suprafaţa cercetată este aproape plană, cu excepţia zonei străbătută de
sectorul 1 al secţiunii I A, unde terenul coboară în pantă lină, deoarece se află
la poalele locului mai ridicat pe care a fost construită biserica lui Antonie,Vodă.
www.cimec.ro
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Săpăturile au atins în general adîncimi variabile între O, 70-1 m, cu excepţia
locurilor unde au fosţ întîlnite gropi, şi apoi în spaţiul de lîngă zidul de incintă
al mănăstirii, unde a fost atinsă adîncimea maximă de 1 , 75 m.
Stratigrafia diferă, în secţiunea I A, de la sector la sector ; prezentată de la
mai vechi la mai nou, ea este următoarea : în sectoarele 1 , 2 şi jumătatea de VSV
a sectorului 3, pămîntul viu, care a fost atins la adîncimi variabile, între 0,65 m
şi 1 m, este compus din loessul de culoare brună,roşcată. În jumătatea ENE a
sectorului 3 , pămîntul viu este re,
prezentat printr'o lentilă de pietriş,
iar în cea mai mare parte a secto,
rului 4, la baza celor mai vechi
depuneri arheologice, se află acelaşi
strat de pietriş pe alocuri acoperit
de o pătură subţire de loess de ce,
loare brună,roşcată (fig. 2/j-i).
Cele mai vechi materiale arhec,
logice din secţiunea I A sînt unelte
de silex, găsite în sectoarele 1 şi 2,
unelte ce pot fi datate la sfîrşitul pa,
leoliticului superior. În sectoarele 3
şi 4 a fost găsit un strat subţire de
circa 1 O cm, conţinînd silexuri şi
ceramică din epoca neolitică : stratul
2 a (fig. 2/g-h ; j-i). Unele frag,
mente de vase sînt tipice culturii
Gumelnita. În zona de contact a
sectoarel � r 3 şi 4, deasupra stra,
tului neolitic, s'a precizat un strat
subţire de cîţiva centimetri, conţi,
nînd fragmente ceramice atipice,
care, după tehnica de lucru, ar putea
fi atribuită începutului epocii bron,
zului. Cîteva fragmente ceramice răz,
I A văzută dinspre zidul
let,e, de tip Monteoru, nu pot fi Fig. 3 . Tîrgşor - Secţiunea
de incintă.
atribuite unui strat de cultură pro,
priu,zis. În jumătatea de ENE a sectorului 4 au apărut, într,un nivel foarte sub,
ţire, cîteva fragmente de vase din prima epocă a fierului. Tot aici a fost mai bine
precizat un strat relativ subţire, cu materiale din a doua epocă a fierului. Acest
strat I (fig. 2/a-b) a fost surprins şi în sectoarele 1 şi 2 şi la extremitatea de
VSV a sectorului 3 , unde este însă mult mai sărac. Stratul Latene este supra,
pus pe cea mai mare parte din sectorul 2 si în parte în sectorul 3 de vestigii din
timpul dominaţiei romane (fi g . 2/f-e). fu cadrul acestora s'au putut preciza
stratigrafic două faze : a) În mijlocul sectorului 2 o îngrămădire de pietre
(la adîncimi de 0,45-0,80 m) ce se pierde treptat către vest. În zona în care
îngrămădirea pietrelor este mai accentuată, a apărut între pietre un schelet
omenesc (fig. 2/f-e) ; b) Partea estică a acestui complex din epoca romană
este suprapusă direct de un strat de pietre şi pietriş, care se întrerupe spre a
apărea din nou în sectorul 3 pe o porţiune de cîţiva metri. Considerăm acest
strat ca resturi ale unei construcţii din epoca romană, deoarece printre pietrele
care suprapun stratul Latene găsim numai materiale din epoca romană.
-
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În sectorul 1 au fost descoperite mai multe morminte de inhumaţie din
sec. IV e.n. Gropile acestor morminte au fost săpate de la partea superioară a
unui strat (fig. 2/d-c) gros de 0,05-0, 10 m, ce conţine rare fragmente ceramice
din a doua epocă a fierului, un fund de amforă romană şi cîteva fragmente de
vase din sec. IV e.n. Gropile mormintelor din sec. IV pătrund pînă în pămîntul viu.
Materiale din epoca feudală timpurie, sec. X-XI şi poate chiar XII-XIII,
au fost întîlnite pe toată întinderea secţiunii I A. În sectoarele 1-4, datorită
diverselor lucrări din epoca feudală, aceste materiale apar în medii diferite.
Urmele de viaţă din sec. XIV sînt ilustrate de foarte puţine materiale în
sectoarele 1 şi 2 . În sectorul 2 a fost interceptată o groapă în care s,a găsit ceram ică
şi o monedă de la Radu 1 (1 377-1384) , domn al Ţării Romîneşti.
Materialele arheologice din sec. XV sînt mai bogate şi au putut fi urmărite
pe toată întinderea secţiunii 1 A. Resturile unui pavaj din sec. XV au înlesnit
unele observaţii stratigrafice. Urmele acestui pavaj au apărut în sectoarele 1 şi 2,
constînd din numeroase pietre de rîu dispuse pe un plan relativ orizontal. S,a
constatat că nivelul roman din sectoarele 2 şi 3 a t't:rot folosit şi în parte refăcut
şi în sec. XV. În zona de mijloc a sectorului 3 , pavajul medieval zace direct peste
nivelul neolitic, ceea ce înseamnă că în vederea amenajării pavajului, constructorii
şi,au propus să obţină o suprafaţă plană, răzuind nivelele de viaţă anterioară.
În acelaşi sector, mai înspre est se constată că pavajul medieval este amenajat peste
humusul medieval în care se întîlnesc cioburi prefeudale (fig. 2/g-h). Pavajul
din sec. XV a putut fi urmărit, cu unele întreruperi, în sectoarele 1 şi 2. El este
ceva mai bine păstrat în sectorul 3 şi în jumătatea estică a sectorului 4. Deasupra
pavajului din sec. XV există un strat de pămînt cu bogate urme arheologice din
sec. XV-XVI (fig. 1 2/2a şi 2b ; 3a şi 3 b) deasupra căruia se află un alt pavaj datînd
foarte probabil din sec. XVII. Acesta se află în cuprinsul stratului 7 (fig. 2/g-h).
Diferenţa de nivel între aceste două pavaje se măreşte cu cît înaintăm de la VSV
spre ENE. Această situaţie se explică prin faptul că între sec. XV şi XVII, adică
în perioada amenajării celor două pavaje, depunerile au fost mult mai bogate
în sectoarele 3 şi 4. Stratul de pămînt cuprins între cele două pavaje conţine mate,
riale din sec. XV-XVI şi XVII. În starea actuală a cercetărilor, se pare că cea
mai mare parte din materialele acestui strat aparţin sec. XVI. Pe toată întinderea
secţiunii au fost întîlnite gropi cu materiale din sec. XV-XVI şi XVII.
În sectorul 3 au fost descoperite resturile a trei cuptoare, dintre care două
au servit pentru ars oale şi unul pentru redus minereuri.
Deasupra pavajului din sec. XVI I se află două straturi (fig. 2/f-e ; g-h),
subţiri şi foarte compacte, cu materiale (în special ceramică) din sec. XVII şi
XVIII, iar peste acestea urmează stratul arabil, conţinînd materiale feudale şi
actuale, răvăşite de fierul plugului.
La extremitatea de sud,vest a secţiunii 1 A a fost găsită o incintă (fig. 3 ) ;
d e o parte şi d e alta a zidului ei, stratigrafia este diferită d e aceea întîlnită î n restul
sectiunii
(fig. 2/a-b) si se prezintă în modul următor :
.
Peste pămîntul �iu, c ompus din loess brun,roşcat de pădure, urmează un
strat similar cu infiltraţii de pămînt negru şi de materiale ceramice din epoca
Latene, din epoca stăpînirii romane şi din sec. IV e.n. Apoi se află un strat subţire
de pămînt negru,cenuşiu ; acesta conţine materiale amestecate : din epoca Latene,
ceramică romană şi îndeosebi ceramică din sec. IV e.n. şi din alte secole ale epocii
prefeudale. În partea de sus a stratului cu materiale prefeudale si feudale timpurii
s,a găsit primul pavaj medieval din sec. XV. Acest pavaj a fo st ulterior acoperit
printr,un strat de pămînt negru adus, conţinînd, pe lîngă alte rămăşiţe, fragmente
www.cimec.ro
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ceramice din sec. IV, din alte secole ale epocii prefeudale, precum şi din
sec. XV-XVI. Pe acest strat a fost găsită, la sud,vest de incintă, o vatră de locuinţă,
înăuntrul căreia erau fragmente ceramice nesmălţuite din sec. XV. Peste stratul
de pămînt negru a fost amenajat al doilea pa ..
vaj medieval, în cursul secolului XVII, astfel
încît acest strat s,a format în perioada de timp

1-t,
�1

_

1

_.!: _.

Fig. 4. - Tîrgşor - Unelte de silex-din pale
oliticul superior. 1, răzuitor discoidal ;
2, fragment de nucleu microlitic.

Fig. 5.
Tîrgşor - Fragment de cără
midă romană cu ştampila Leg. XI
Claudia.
-

ce separă cele două pavaje. Urmează un strat de pămînt de culoare neagră ..
cenuşie, care conţine, între altele, fragmente ceramice romîneşti din sec. XVII.

Fig. 6.

-

Tîrgşor - Vase găsite î n morminte de inhumaţie din sec. I V c . n .

Incinta amintită mai sus, orientată aproximativ nord,sud, se compune
dintr'o temelie înaltă de 0,45 m, alcătuită din bolovani mari de rîu, prinşi într'o
masă de mortar rezistent. Partea de sus a acestei temelii formează soclul, care
indică punctul p înă la care temelia a fost îngropată şi reprezintă nivelul de călcare
existent în vremea edificării acestei incinte. Pe soclu se înalţă zidul incintei, păstrat
pînă la o înălţime de 0,60-0,70 m şi alcătuit dintr'o parte centrală, cuprinzînd
bolovani de rîu. Feţele zidului sînt lucrate tot din bolovani de piatră, despărţiţi
prin două rînduri orizontale de cărămizi alternînd cu cărămizi aşezate vertical.
www.cimec.ro
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Este probabil că incinta a fost construită în cursul sec. XVI I în legătură cu alte
construcţii ridicate atunci în partea stîngă a pîrăului Leaotul. Rezolvarea acestei
probleme cade în sarcina săpăturilor viitoare.
*

După cum s,a arătat, sondajul efectuat în 1 956 pe teritoriul tîrgului medieval
a dat la lumină materiale variate din epoci diferite începînd de la sfîrşitul paleoli,
ticului şi pînă în sec. XIX. Prezentăm foarte sumar aceste
materiale în ordinea lor cronologică.
1. Printre obiectele de silex găsite la partea superioară a
stratului de loess, distingem un răzuitor discordal acoperit de
o patină albă,cenuşie (fig. 4/1 ) şi un fragment de nucleu din
silex negru, din care au fost detaşate lame microlitice (fig. 4/2 ).
Ţinînd seama de specificul acestor silexuri, ca şi de faptul că
ele nu se asociază cu ceramică, le atribuim paleoliticului su,
perior de sfîrşit.
2. Materialel e neolitice sînt mai numeroase şi au fost găsite
strat.
în
La fragmentele de vase s'au constatat profi.le speci,
Fig. 7. - Tîrgşor - Ca 
culturii
fi.
c
e
Gumelniţa. Ca unelte au apărut lame de silex.
taramă de bronz desco
perită într-un mormînt
Continuare
săpăturilor
a
din acest sector va putea preciza
de inhumaţie din sec.
aspectul gumelniţean de la Tîrgşor, precum şi faza căreia i se
IV e.n.
poate atribui acest aspect. Săpăturile viitoare vor aduce mai
asupra
altui nivel ma i vechi, conţinînd unele fragmente eera,
multe preciziuni
mice cu pleavă în componenţa pasteL
3. Descoperirile din epoca
bronzului, ca şi acelea din epoca mai
veche si mai nouă a fi.erului, nu sînt
destul d e concludente. Nu ar fi. ex,
clus să putem identifica aici două
culturi din epoca de bronz, dintre
care una, după puţinele indicii pe
care le avem, să fie de tip Monteoru.
4 . Epoca mai veche a fi.erului
pare a fi. reprezentată prin cultura de
tip Bordei,Herăstrău. Orizontul mai
nou, daco,getic, este probabil con,
temporan cuceririi romane, şi so,
Tîrgşor - Morminte din sec. IV e.n. cu
Fig. 8.
cotim plauzibilă ipoteza că po,
inventarul i n situ.
pulaţia locală a dăinuit aici în
timpul dominaţiei romane cît şi după retragerea administraţiei romane.
5. Vestigii din epoca romană au fost întîlnite mai ales în sectoarele 2 şi 3.
Î n sectorul 2 ele constau din îngrămădirea menţionată de pietre de gresie şi de
rîu, suprapusă în partea de est a acestui sector de către un strat de pietre şi pietriş,
gros de 0,20-0,40 m, formînd un pavaj roman. Acesta a aparţinut unei construcţii
romane ridicate aci, al cărei rol urmează să fie stabilit în viitor. Tot epocii
romane îi aparţine mormîntul suprapus de complexul amintit, găsit în sectorul 2
la o adîncime de O, 75 m, alături de care s,a găsit un fragment ceramic avînd într,un
cadru patrulater o inscripţie, a cărei literă iniţială este un N.
Într'o groapă din sec. XVII, care a tăiat în sectorul 3 cuptorul pentru redus
rninereuri, descris mai jos, a fost găsit un fragment de cărămidă stampilată l"U
-
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numele unei unităţi militare romane, anume [L]EG XI CPF [L]eg(io) XI
C(laudia) P(ia) F(idelis) (fig. 5).
Legiunea X I Claudia a fost adusă în jurul anului 100 e.n. de la Vindonissa
din Germania Superior în Pannonia şi de aci în Moesia inferior, probabil în anii
1 03-1 04 e.n. în vederea războiului al doilea dacic la care a luat parte 1 .
Obiectul descoperit învederează că această legiune a trimis un detaşament
în regiunea Tîrg_şor, unde nu este exclus să fi avut chiar o staţiune. Aceluiaşi corn�
plex roman trebuie să�i atribuim unele cărămizi
mari şi groase, de formă dreptunghiulară şi hexa�
gonală, cît şi fragmente ceramice de factură da�
cică şi romană, găsite între pietrele pavajului
roman. Aceste vestigii trebuie datate la înce�
putul sec. I I, adică în timpul expediţiilor militare
începute atunci de împăratul Traian contra dacilor.
Cercetările viitoare vor arăta dacă unitătile
militare romane au staţionat şi ulterior, în cur� ul
secolului al I I�lea e.n. , în această regiune. Cără�
mizi purtînd stampila leg. XI Claudia au fost găsite
şi în castrul roman de la Drajna de Sus, ridicat
în timpul războaielor dacice ale împăratului Tra�
ian şi a fost folosit pînă la domnia împăratului
Hadrian 2• Menţionăm că în apropiere trece, pe
teritoriul Tîrgşorului Vechi, valul numit << Brazda
lui Novac >>. Săpăturile viitoare vor lămuri dacă se
găsesc pe acest teritoriu şi alte urme romane
dintr�o perioadă tîrzie şi dacă unele nu sînt în
legătură cu construcţia acestui val.
6. Din secolul IV e.n. au fost găsite, în
Fig. 9. - Tîrgşor - Morminte din sec.
IV e.n. cu inventarul in situ.
partea de sud�vest a sectorului, morminte aco�
perite cu pietre brute, servind ca şi la unele mor�
minte din epoca bronzului şi a fierului, drept pătură protectoare. Mormintele
conţin vase funerare (fig. 6). Au fost descoperite opt morminte de inhumaţie,
unele mai bine, altele mai rău păstrate.
În mormîntul nr. 2 , scheletul cel mai bine conservat, aproape întreg, a fost
găsit orientat cu capul la nord�vest. Aproape de acesta se aflau, la o adîncime
de 0,87 m, două vase aproape întregi, lucrate la roată, din pastă cenuşie şi anume
o strachină şi o oală (fig. 6/a). În tibia stîngă era înfiptă o bucată de fier asemănă�
toare unui cui (săgeată ?), iar lîngă degetele mîinii stîngi era o cataramă de bronz
cu limba zoomorfă (fig. 7). În apropiere a fost descoperit un vas mai mare,
lucrat la roată, din pastă cenuşie şi prevăzut cu trei torţi (fig. 6/c, 8 şi 9). Alături,
se afla un alt vas mai mic ; acesta a fost lucrat cu mîna, din lut mai puţin îngrijit,
şi conţinea pămînt cu oase umane calcinate.
În rartea de sud�vest a secţiunii I A, lîngă incinta amintită, a fost desc o�
perit, alături de ceramică din sec. IV şi din alte secole ale epocii prefeudale, un
fund de amforă romană, care poate fi atribuit veacului IV e.n. Tot de atu nci
datează un fragment de pahar de sticlă cu pereţii groşi şi cîteva mărgele din p astă
=

1 Ronald Syme, Cea dintîi garnizoană 'a Daciei
traiane (în limba engleză), articol editat în Laureae
Aqui n.:enses, Budapesta, 1 93 8 (Diss. Pann. seria II,
nr. 1G), p . 273.

40

-

p . 1 24, 1 4 1 - 1 4 3 .

2 Gh.

c . 722
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de sticlă, provenind probabil din morminte deranjate cu prilejul diferitelor lucrări
posterioare.
Atribuim acest cimitir sec. IV e.n., cu rezervele impuse de faptul că mate�
rialul descoperit pînă acum e limitat ; un material mai bogat ne va da putinţa de
a trage concluzii mai ample. Ma ..
terialul ce ne stă la îndemînă pre�
zintă un caracter întrucîtva diferit
de acela al aşezărilor şi necro�
polelor aparţinînd în mod indu�
bitabil sec. IV e.n. Exista- mici
diferenţe în compoziţia lutului şi
chiar în formele ceramice, printre
care menţionăm un capac în stare
2
fragmentară, care îşi găseşte ana�
logia în necropola de la Poeneşti,
datînd din sec. I I I e.n.
Fig. 10. - Tirgşor - Fragmente ceramice din perioada pre·
tt,'f<,
�
feudală (sec. X I I - Xlll?).
7. In cuprinsul sectorului I A,
s,au găsit, izolat sau în mici gru ..
puri, fragmente ceramice corespunzătoare vaselor în formă de borcan, ornamentate
cu linii paralele cu marginea, sau linii << în val >> obţinute cu ajutorul unui pieptene,
putînd fi încadrate în cuprinsul sec. X-XI.
In sectorul 4 s,a găsit un fragment ce�
ramic de la gîtul unui vas, lucrat cu roata,
din pastă curată, bine arsă, de culoare
roşie,brună pe ambele feţe. In spărtură
pasta prezintă o culoare cenuşie,neagră.
Faţa exterioară e ornamentată printr'un
decor alcătuit din linii întretăiate, asemă,
nător unei reţele, obţinut prin lustruire
(fig. 1 0). Prin factură, profil, ornament
si colorit îsi găseste analogii în R.P. Bul,
garia (la Tî;novo): unde astfel de vase sînt
atribuite sec. XII-XIII. Datarea frag..
mentului ceramic în această perioadă ar
putea fi plauzibilă ţinînd seama de faptul
că în locul de găsire, la aceeaşi adîncime
(0,25 m), s,au descoperit cîteva fragmente
de olărie prezentînd un aspect asemă'
nător ceramicii de la începutul feuda ..
lismului, rămăşiţe din vase,borcan, lu..
Fig. 1 1. - Tirgşor - Strachină de lut smălţuită in
crate la roată din pastă conţinînd grăunţe interior,
găsită într-o groapă alături de o monedă din
de pietriş, avînd uneori tipicul decor de
sec. XIV (fig. 12, 1 a-b).
linii sau valuri, simple sau combinate
între ele, asemănătoare ceramicii sec. IX-XI. Totuşi această ceramică de la
Tîrgşor are un caracter aparte : buza vasului este mai groasă şi mai rotunjită
faţă de ceramica sec. IX-XI. Prin faptul că ceramica la care ne,am referit mai
sus nu poate fi mai veche decît sec. IX-XI , este foarte probabil că ea aparţine
aceleiaşi epoci în care intră fragmentul cu decorul lustruit.
Prezenţa unor urme de viaţă din cuprinsul sec. XII-XIII este explicabilă,
prin faptul că << tîrgul >> de mai tîrziu, cunoscut documentar de la începutul veacului
·

.

•

·

,
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XV, şi aşezarea care din punct de vedere al descoperirilor arheologice se datează
în sec. XIV, au luat fii nţă pe un loc care a fost un centru mai vechi şi intens de
viaţă, favorizat prin situaţia sa geografică.
O mai bună cunoaştere a aşezării din sec. XII-XIII de la Tîrgşor va contribui
la cunoaşterea dezvoltării societăţii omeneşti din Muntenia în preajma întemeierii
statului feudal.
Secolul XIV este deocamdată reprezentat de puţine materiale ceramice (fig. 1 1 ),
precum şi de moneda amintită (fig. 1 2, la şi 1 b ). Săpăturile viitoare vor preciza dacă în
sec. XIV a existat la Tîrgşor o aşezare
întinsă de caracter urban, sau una mai
restrînsă de caracter rural.
Ceramica din sec. XV a fost
descoperită aproape în toate sectoa,
rele. Ea a fost găsită în proporţie mai
redusă sub primul pavaj medieval
1 b
la
(sec. XV) şi în mare cantitate dea,
supra acestui pavaj , precum şi în unele
gropi din sectorul 4, care aparţin pro,
babil unor locuinţe din preajma a,
cestora. Ceramica prezintă forme va,
riate, este lucrată la roată dintr�o pastă
fără impurităţi, folosind ca degresant
nisip fin. Este arsă la roşu.
In stratul de cultură din sec. XVI 2 a
2 b
(vezi profilul, fig. 2 , j-i) au fost desco,
perite numeroase fragmente ceramice,
şi alte materiale arheologice, care mar,
chează o intensă activitate în această
vreme pe teritoriul tîrgului. Dintre
complexele cele mai importante men�
ţionăm deocamdată prezenţa a două J a
3b
cuptoare de ars oale, datate cu o
Fig. 1 2 . - Tîrgşor - Monede feudale găsite în
monedă emisă la sfîrsitul sec. XVI
săpături : 1 a - b, monedă de la Radu 1 ( 1 3 7 7 - 1 3 84).
{fig. 1 2/3a - 3b). To't din această
-2
b, monedă de la Sigismund, regele Poloniei
( 1 50 1 - 1 5 48). - 3 a - b, monedă de la Rudolf I I
vreme datează şi cuptorul de redus mi,
împărat al Sfîntului i mperiu romano-german, emisă
nereu care, alături de celelalte corn,
în 1 5 90.
plexe meşteşugăreşti, ilustrează o in,
tensă activitate meşteşugărească. Cercetările din acest sector vor continua pe supra,
feţe mai mari şi vor aduce noi date pentru lămurirea acestor probleme. Secolul
XVI I este de asemenea reprezentat prin diverse materiale ceramice, urme de locuin,
ţe, care alături de pavajul din acest secol documentează continuarea vieţii orăşeneşti
în acest loc. Aceste urme devin treptat mai rare în sec. XVI II, pe măsură ce Tîrg,
şorul decade şi se dezvoltă Ploeştii. Ceramica de import găsită în cantităţi mai reduse
se asociază cu aceea de provenienţă locală şi documentează pe această cale
existenta unor relatii comerciale cu centrele din Transilvania în sec. XV-XVII.
D in cele exp�se s�a putut vedea că cercetările arheologice efectuate în vara
1956 pe teritoriul Tîrgşorului Vechi au dat rezultate importante, lăsînd să se
întrevadă aporturile pe care desigur le vor aduce cercetările viitoare.
a-
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APXEOnOnl4ECKI1E PACKOIIKI1 B ThiPriiiOPYnE-BEKI1
KPATKOE CO.UEP:>KAHllE

Ce.n:o Tbiprrnopyn-BeKH Haxo�HTCH s 9 KM K roro-3ana� oT r . IInoernTH . 3�ecb, Ha �pesHeM
nyTu, CBH3biBaiOil.IHM r. Eparnos H TpaHcumsamno c ,Il,yHaiicKoii paBHHHOii, Haxo�HJICH crapHHHbiH
ToprOBbiii ropo�, no �oKyMeHTaM H3BeCTHbiH ei.Qe c Haqana XV B . no� Ha3saHHeM Forrum novum.
PacKonKH 1 956 r. Hocunu pa3se�o'IHhiii xapaKTep . Ehm npose�eH pos �JIHHOIO B 163 M u
lllHpHHOIO B 1 , 5 M, nepneH�HKYJIHpHO K B03BbiUieHHOCTH, Ha KOTOpoii Jie>I<aT pyHHbl O�HOH H3 Tpex
QepKseii, ocrasrnuxcH OT crapunnoro ropo�a, 6biBrnero o�Ho speMH u pe3u�eHQueii rocno�apH .
rny6HHa paCKOllKH BapbHpOBaJia OT 0 ,70 �O 1 M, 3 a HCKJIIO'IeHHeM MeCT, r�e BCTpe'laJIHCb HMbl
H 110 COCe�CTBY C 1\tOHaCTblpCKOH CTeHOH, r�e rny6uHa �OXO�HJia �O 1 ,75 M .
CaMbiMH �peBHHMH apxeonoruqecKHMH MaTepuanaMH HBJIHIOTCH KpeMHeBbie opy,u;uH, �aTH
pyeMbie KOHQOM BepxHero naJieOJIHTa. 3aTeM CJie�yeT TOHKHH CJIOH HeOJIHTH'IeCKOH KepaMHKH H
�pyroii KYJibTYPHbiH CJIOH Tuna ryMeJibHHQa . EbiJIH Haii�eHbl H <);>parMeHTbl KepaMHKH, yKa3bi
BalOI.QHe Ha npHCYTCTBHe O�HOH HJIH �ByX KYJibTyp 6pOH30BOrO BeKa, O�Ha H3 KOTOpbiX HOCHT 06JIHK,
IIO-BH�MOMY, KYJihTYPhi MoHTeopy . TaK>I<e 6hm scKpbiT TOHKHii cnoii paHHero mene3Horo seKa.
MomHo 6biJIO yTO'IHHTh n cnoii BTopoii :moxu mene3Horo seKa, co�epmai.Quii MaTepnanhi naTeH
cKoii KYJihTYPhi, nepeKpbiThiii cnoeM co cne�aMn pHMCKoii 3noxu H npoxo�, 110-BH�HMoMy, KaHoii-To
puMcKoii �oporn (s6JIH3H KOTopoii npoxo�T n san, Ha3hiBaeMbiii: Epa3�a-Jiyii-HosaK) . Ehm Haii�eH
H <);>parMeHTHpOBaHHblH I<HpiiH'I c KJieHMOM neruoHa XI Claudia Pia Fidelis . HaTOJIKHyJIHCb
TaK>I<e H Ha cne�bl MOrHJibHHKa c TpynononomeHueM KOHQa III nu6o IV B . H . 3 . B o�HOM
norpe6eHHH 6biJia Haii�eHa, KpOMe KepaMHKH, H 6pOH30BaH llpHmKa . IJpucyTCTBHe )f(H31HI B Haqane
<t>(o�amHoro crpoH y,11ocrosepHeTCH Haii�eHHbiMH KepaMH'IeCKHMH <);>parMeHTallm X-XIII BB.
Ehma Haii�eHa KepaMHKa XIV s. u cepe6pHHaH MOHeTa roc11o�apH Banax11u Pa� 1 ( 1 377- 1 3 84).
ApxeonoruqecKue naMHTHHKH XV seKa secbMa o6HJibHbi . 06Hapy>I<eHbi ocraTKH npoxo,a;os XV
H XVII BB .
OE'bJICHEHHE PHCYHKOB
PHc.
1 . - Tbiprrnop. IlJiaH paci<omm 1 956 r. H 'laCTH Q>eO):{a.JlbHOro noceJieHHH.
PHc. 2. - Tbiprrnop . qaCTH npoQ>HJIH pa3pe3a I A: a-b, 'laCTb npoQJHJIH ceaepHolî: creHbi B I ceKTOpe
Y KpenOCTHOH CTeHbi; C-d, 'laCTb npOQJHJIH IOH<HOH CTeHbl B CeKTope; e - f, 'laCTb llpOQJHJIH lO}f{HOH CTeHbl B CeKTOpe 2 ;
g-h , 'laCTb npOQJHJIH CeBepHOH CTeHbi B CeKTOpe 3 ; i-j , 'laCTb llpOQJHJIH lO}f{HOH CTeHbl B Cei<TOpe 4.
PHc. 3 . - Tbiprrnop . Pa3pe3 I A - BH.A c KpenocrHolî: creHbi.
PHc. 4. - Tbiprrnop . KpeMHeBbie opy}:{HH BepxHero na.JieOJIHTa . 1 , ):{HCKOBH):{HbiH CKpe6oK ; 2, Q>parMeHT MHKpOJIHTHOrO HyKJieyca .
PHc.
5 . - Tbiprrnop . <l>parMeHT pHMcKoro KHpnH'la c KJielî:MoM (Leg. XI Claudia) .
PHc. 6. - Tbiprrnop. Haiî:.AeHHbie B norpe6eHHH c TpynonoJIO}f{eHHeM cocy):{hi IV B. H.3.
PHc. 7 . - Tbiprmop . EpOH30BaH npH}f{Ka, Halî:.AeHHaH B O):{HOM H3 norpe6eHiril: c TpynonoJIO}f{eHHeM IVa. H.3.
PHc. 8 . - Tbiprrnop . Ilorpe6eHHe IV B. H. 3. c HHBeHTapeM in. situ.
PHc. 9 . - Tbiprrnop . Ilorpe6eHHe IV B. H.3. c HHBeHTapeM in situ.
PHc. 1 0 . - Tbiprrnop. KepaMH'leCKHe Q>parMeHTbi .AOQ>eo):{anhHOro nepHo):{a (XII-XII I BB.) .
PHC. 1 1 . - TI>Iprrnop . rJIHHHHaR, rJia3ypoBaHHaR BHYTPH MHCKa, Halî:):{eHHaH B HMe, pH):{OM C MOHeTOH
XIV B. (pHC. 1 2, 1 a-b) .
PHc. 12. - Tbiprrnop. Haiî):{eHHbie npH pacKonKax Q>eo):{a.JibHbie MOHeTbi : 1 , a - b, MOHeTa Pa.AY I (1 377 1 384 rr.); 2, a - b, MOHeTa noJibCKoro Kopo.JUI CHrH3MYH.Aa ; 3, a - b, MOHeTa Py.AOJibQJa I I , HMnepaTOpa CBH�eH
aolî: pHMCKO-repMaHCKOH HMnepHH, BbiiTy�eHa B 1 590 r.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE T ÎRGŞORUL VECHI
RESU M E

Tîrgşorul Vechi est un village situe a 9 km au Sud�Ouest de Ploeşti. Il y avait la, jadis,
sur la route qui reliait Braşov et la Transylvanie a la plaine du Danube, un ancien bourg connu
par les documents des le debut du :XVe siecle sous le nom de Forrum novum. Les fouilles de 1 956
ont eu un caractere de sondage. On s'est limite a une tranchee de 163 m de longueur et de
1 m 50 de large, ouverte perpendiculairement a une hauteur qui porte encore les ruines d'une des
trois eglises qui restent, vestiges de cet ancien bourg qui fut aussi l'une des capitales de la
Valachie. Les fouilles ont atteint des profondeurs variables, allant de O m 70 a 1 m, a l'excep�
tion des endroits ou il y avait des fosses et a l'exception de l'espace voisin du mur d'enceinte
du monastere, ou la profondeur atteinte a ete de 1 m 75.
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Les objets les plus anciens qui ont ete trouves sant des instruments en silex datant de
la fin du paleolithique superieur. On remarque ensuite une mince couche de ceramique neoli,
thique et une autre appartenant a la civilisation du type Gumelni\a. On a decouvert aussi des
fragments de ceramique indiquant egalement la presence d'une ou de deux civilisations de
l'âge du bronze, dant l'une represente probablement un aspect de la civilisation de Monteoru.
On a decouvert, en outre, un mince niveau appartenant a la premiere epoque du fer. On a pu
egalement determiner une couche du second âge du fer, contenant des materiaux de La Tene.
Il s'agit d'une couche situee sous des vestiges de l'epoque romaine et d'un passage, appartenant
probablement a une route romaine (pres de laquelle se trouve aussi le vallum con:m sous
le nom de « Brazda lui Novac ») . On y a trouve aussi un fragment de brique a l'estampille de
la Legion XI Claudia Pia Fidelis. On a decouvert, de plus, les traces d'une necropole d'inhu,
mation de la fin du Ilie ou du debut du IVe siecle de notre ere. Dans l'une des tomb�s, en
dehors de la ceramique, on a egalement trouve une boucle en bronze. Le fait que ces lieux
etaient habites au debut de l'epoque feodale resulte de la decouverte de fragments de ceramique
des X-XIIIe s. On a recueilli aussi de la ceramique du XIVe siecle et une mo :maie d'argent
du volvode de Valachie, Radu {er (1377-1384). Les materiaux arche J!o�iques du XVe siecle
sant tres importants. On a trouve aussi des restes de passages des XVe et XVIIe siecles.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. ! . - Tirgşor. - Plan des fouilles de 1 956 et d'une partie de l'etablissement feodal.
Fig. 2. - Tirgşor. - Fraction des profils de la section 1 A : a - b, portion du profil de la paroi nord,
dans le s�cteur 1, pres de l'enceinte ; c - 3, portion du profil de la paroi sud dans le secteu r ; e - f, portion du
profil de la paroi sud dans le secteur 2 ; g - h , portion du profil de la paroi nord dans le secteur 3 ; i -j , por·
tion du profil de la paroi sud dans le secteur 4.
Fig. 3 . - Secteur 1 A ; vue du mur d'enceinte.
Fig. 4. - Tirgşor. - Instrument en silex du paleolithique superieur : 1, racloir discoidal ; 2, fragment
de coup de poing microlithique.
Fig. 5. - Tirgşor. - Fragment de brique romaine a estampille (Legion XI Claudia).
Fig. 6. - Tirgşor. - Vases trouves dans les tombes d'inhumation du IVe siecle de notre ere.
Fig. 7. - Tirgşor. - Boucle en bronze decouverte dans une tombe a inhumation du IVe siecle de
notre ere.
Fig. 8. - Tirgşor. - Tombes du !Ve siecle de notre ere avec inventaire in situ.
Fig. 9. - Tirgşor. - Tombes du IVe siecle de notre ere avec inventaire in situ.
Fig. 10. - Tirgşor. - Fragments de ceramique de la periode prefeodale (XI I - X Ilie s. l).
Fig. I l . - Tirgşor. - Ecuelle en terre cuite, emaille� a l'interieur et trouvee dans une fosse avec une mon·
naie du XIVe siecle (fig. 1 2 , la - b).
Fig. 1 2 . - Tirgşor. - Pieces de monnaie feodales trouvees a l'occasion des fouilles : !. a - b, monnaie
de Radu Ier (1377 - 1 384) ; 2. a - b, monnaie de Sigismond, r Ji de Pologne ( 1 50 1 - 1 548) ; 3 . a - b, monnaie
de Rodolphe II, empereur du Saint Empire romain germanique, emise en 1 5 90.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC BUCUREŞTI

A

I

1956 Şantierul arheologic Bucureşti a continuat cercetările începute
în 1953, executînd săpături în următoarele cinci puncte : a ) p� dealul Ciurel
din raionul Gheorghe Gheorghiu,Dej, în suburbana Militari ; b ) în curtea
bisericii Albe din Postăvari ; c ) în apropierea bisericii Sfinţii Apostoli ; d) în
curtea Bisericii Sfîntul Gheorghe Nou ; e ) în curtea Bisericii Răzvan.
Vom arăta pe scurt principalele rezultate obţinute în aceste lucrări :
N

ANUL

1. SECTORUL DEALUL CIUREL

Dealul Ciurel se află spre marginea de vest a Bucureştilor şi înaintează
din terasa dreaptă a Dîmboviţei, fiind în legătură şi cu dealul Cotrcceni.
Terenurile situate pe creştetul acestui deal şi pe povîrnişul său de est,
care au aparţinut doctorului Franck, sînt acum în proprietatea G.A.S,ului din
comuna Dudu.
Prima sezisare asupra urmelor preistorice de la Ciurel, se datoreşte lui
C. S. Nicolăescu,Plopşor 1• Prin săpăturile făcute de Dinu V. Rosetti în 1930
au fost descoperite pe acest deal materiale arheologice din epoca bronzului şi
din prima epocă a :fierului 2• Tot atunci au fost întîlnite şi resturi din epoca
medievală 3•
Scopul săpăturilor efectuate între 14 august şi 5 septembrie 1956 pe dealul
Ciurel a fost de a urmări culturile care s'au succedat în acest loc şi în special
vestigiile din epoca medievală. Cercetările s'au concentrat în partea de est a dealului
(fig. 1 ) , unde au fost deschise şase secţiuni (I-VI), dintre care patru (I-IV)
orientate aproximativ est,vest şi două (V-VI) aproximativ nord,sud. Secţh:nile
au avut dimensiunile : I - 46 X O, 70 m ; II - 48 X O, 70 m ; III - 17 X O, 70 m ;
IV - 16 X 0,70 m ; V - 15,25 X 1 m ; VI - 13 X 0,70 m, fiind dispuse astfel
încît să sondeze o suprafaţă cît mai mare din această parte a dealului, unde
aveam informaţii că există resturi din epoca medievală. Săpăturile au atins
adîncimi între 1 m şi 1 ,50 m, pătrunzînd în pămîntul viu alcătuit din loess de
culoare brun,roşcată. Acolo unde au fost icentificate gropi preistorice sau feudale,
săpăturile au depăşit adîncimile menţionate.
In toate secţiunile s'a constatat o stratigrafie asemănătoare, cu mici variaţii
(fig. 2 ) . Peste pămîntul viu, găsim pretutindeni . în sectorul săpat un strat
1 C. S. Nicolăescu, Urme de noi aşezări preistorice
In preajma Bucureştilor, CNA, Il, p. 54 şi urm. ;
Const. Moisil, Bucureştii vechi în Boabe de griu,
I I I, 1 932, p. 389.

2

D. V. Ro-etti, PMMB, 2, 1 935, p. 5 3 - 5 7 .

3 Aceste informaţii ne-au fost comunicate verbal

de Dinu V. Rosetti.
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(notat I) relativ bogat în materiale de la începutul epocii bronzului, cultura de tip
Glina I II.
Purtătorii culturii Glina I I I au locuit pe acest deal vreme destul de înde�
lungată. Deşi săpăturile au fost făcute într�o margine a aşezării, care a acoperit
o mare suprafaţă a dealului, stratul de cultură Glina I I I are o grosime medie
de O, 70 m., iar acolo unde materialele s'au infiltrat şi în stratul de loess, stratul
conţinînd materiale Glina I I I depăşeşte această grosime.
În cuprinsul acestui strat au putut fi diferenţiate două nivele. Nivelul
inferior (notat I a), cu o grosime medie de 0,30 m, este de culoare neagră,
castanie la bază şi de culoare neagră�cenuşie în partea sa superioară. Al doilea
nivel (notat I b), cu grosimea variabilă între 0,3C-0,40 m, este de culoare neagră,
cenuşie. Ambele nivele conţin numeroase materiale aparţinînd culturii Glina I I I :

..piminl viu jii/Ni tl�lami" foes.t cttpldUI'I
:;,0 :; C> buo�fi cit cl>fpic lrS, fr�gmenk tle /oeuit>li
oo•

Fig. 2.

-

6/ins jjJ

·

Ciurel. Fracţiune din profilul peretelui de sud al secţiunii II.

fragmente de vase, bucăţi de chirpic ars, silexuri etc. Descoperirea resturilor
unei locuinţe Glina I I I , în secţiunea I I la adîncime d e 0,42 m , adică aproximativ
la mijlocul stratului Glina I I I , confirmă existenţa celor două nivele, care de
altfel este întărită şi de studiul ceramicii.
Locuinţa Glina I I I se prezintă sub forma a numeroase bucăţi de chirpic
ars la roşu, masate pe un plan orizontal (fig. 2) şi pe o întindere de 4,60 m în
cuprinsul secţiunii Il. S,a observat că stratul de cultură Glina I I I devine mai
gros şi mai bogat în materiale de la sud spre nord, adică pe măsură ce ne apropiem
de creştetul dealului. La partea superioară a stratului Glina I I I sau în gropi
care au tăiat acest strat s'au găsit cîteva fragmente ceramice din prima epocă a
fierului şi mai rare din a doua epocă a fierului.
Între O, 10-0,20 m şi suprafaţa actuală, stratul I l, este frămîntat de fierul
plugului. Conţine materiale Glina I I I şi unele urme din epoca feudală. În toate
secţiunile au fost constatate gropi care coboară de la nivele diferite şi datează
din epoci deosebite, şi anume : din timpul culturii Glina I I I, din prima epocă
a fierului, din epoca feudală sau chiar din vremuri mai noi.
Cele mai multe materiale arheologice obţinute la Ciurel în săpătu,
rile din 1956 datează din prima parte a epocii bronzului şi aparţin culturii
Glina I I I.
S,au găsit numeroase fragmente de vase, o fusaiolă, cîteva silexuri şi oase
de animale. Predomină însă ceramica. Deşi săpăturile au fost efectuate într'o
margine a aşezării Glina I I I , deosebirea celor două nivele ne dă putinţa să încercăm
o periodizare a materialului ceramic. Desigur că aceasta constituie numai un
început, care va trebui să fie verificat şi completat prin săpături viitoare.
În nivelul inferior (1 a) ceramka foloseşte ca degresant nisip şi pietricele
mici. Remarcăm că în nivelul inferior fragmentele de vase cu pietricele sînt
mult mai rare decît în nivelul superior (1 b ). În măsură destul de mică apare
o specie destul de fină, de culoare neagră cenuşie. Ceramica are în general culoare
www.cimec.ro
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neagra m interior, iar la suprafaţă este cenuşie cu nuanţe spre negru sau cără,
miziu. Descoperirea materialului exclusiv fragmentar îngreunează studiul formelor.
În nivelul I a apar în mai multe fragmente din partea superioară a vasului cu
profil arcuit în afară, avînd forma de pîlnie cu buza crestată (fig. 3 /4) Acest
element este foarte frecvent în aşezarea de la Bucureşti de pe dealul M i hai Vodă
.
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Fig. 3 . - Ciurel. Fragmente ceramice Glina III ;

1 - 4, din nivelul inferior ; 5 - 8, din nivelul superior.

(Arhivele Statului ) , unde a fost precizată existenţa celei mai vechi faze a culturii
Qlina III, paralelă în timp cu prima fază (A) a culturii Schneekenberg din Tran,
silvania. Ambele aspecte prezintă la rindul lor apropiate analogii cu cultura de
tip << Tric hterbecher >).
Profilul acestor vase cu margini arcuite în afară, avînd buza crestată, amin,
teşte pe acelea din Usatovo Gorodsk, Gumelniţa D şi Sălcuţa IV, adică eul,
turile din ultima etapă a neoliticului din ţara noastră. Deşi avem elemente de
www.cimec.ro
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traditie mai veche, cea mai mare parte a materialului din nivelul I a este carac�
teristică culturii Glina III pe deplin formate.
Astfel este întîlnit castronul înalt cu pereţii înclinaţi spre exterior şi mar�
ginea slab arcuită în afară (fig. 3 /2), forma întîlnită în aşezarea de la Glina şi
cunoscută în faza Schneckenberg B ; sînt foarte frecvente torţile late, puternic
arcuite, astfel încît au forma aproape circulară. Mai rar apare toarta de la fig. 3/1.
Vasele cu brîu alveolar sub buză sînt destul de rare în nivelul inferior. Ornamentul
cu găuri�butoni apare pe mai multe fragmente, dar se pare totuşi că este mai
rar decît în nivelul superior (I b). Nu lipseşte din nivelul inferior (I a) nici
ornamentul format din striuri paralele. Într�un singur exemplar apare vasul cu
picior scund, scobit în interior (fig. 3/3).
Ceramica din nivelul superior (I b) a folosit în mai mare măsură ca
degresant pietricelele. Acestea dau suprafeţei vaselor un aspect zgrunţuros. Ca
forme sînt destul de frecvente căniţele cu torţi mici înguste (fig. 3 /8), care unesc
buza cu zona mijlocie a vasului. Cîteva fragmente indică forma oalei scunde cu
pereţi groşi bombaţi şi cu toartă accentuată arcuită (fig. 3 /5). Izolată apare toarta
groasă cu secţiunea ovală slab arcuită. Unele vase au sub buză apucători plate
orizontale compuse dintr�o singură bucată sau cu 2, 3, 4 proeminenţe dispuse
orizontal. Brîul alveolar sub buza sau pe corpul vaselor este .foarte frecvent în
nivelul I a (fig. 3 /6). Apar sporadic fragmente de vase avînd suprafaţa orna�
mentată cu striuri.
Ornamentul compus din linii incizate paralele este foarte frecvent în faza
Schneckenberg B, care, după părerea noastră, este sincronică cu al doilea nivel
de la Ciurel şi în mare parte cu primul. La Ciurel acest ornament este aproape
inexistent. Acest mod de ornamentare propriu Schneckenberg B, constituie unul
din elementele principale care deosebesc cultura Glina I I I de cultura Schneckenberg.
În afară de fragmente de vase s�au mai găsit o fusaiolă şi miniatura unui
topor, ambele din lut ars. Uneltele de silex sînt rare, lucrate foarte neglijent.
S�au găsit cîteva aşchii de silex avînd culoarea castaniu închis, cenuşiu închis,
cenuşiu�albicios.
Cele cîteva fragmente ceramice din prima epocă a fierului descoperită în
1956 la Ciurel aparţin culturii Bordei�Herestrău, ca şi vasele găsite în 1 930 într�un
mormînt de incineraţie 1. Urmele găsite pe acest deal datînd din cea de a doua
epocă a fierului, precum şi acele din perioada prefeudală sînt extrem de rare în
suprafaţa săpată în 1956. Desigur că extinderea săpăturilor în direcţia nord şi
nord�vest, adică spre centrul dealului Ciurel, va permite recoltarea unui bogat
material arheologic din epoca bronzului şi din vremurile următoare.
In mai toate şanţurile săpate de noi pe dealul Ciurel în 1 956 au fost întîlnite
gropi de dimensiuni variabile, care provin din epoca feudală. Înlăuntrul lor
au fost găsite fragmente ceramice romîneşti smălţuite şi nesmălţuite, datînd din
secolele XVII, XVIII şi XIX. În două gropi din secţiunea V au fost găsite bucăţi
de mortar rezistent şi fragmente de cărămizi din epoca feudală, care provin de
la o clădire ce a existat în trecut în apropiere, probabil pe suprafaţa acum îngră�
dită şi plantată cu pruni, situată spre sud, în imediata apopiere a sectorului cercetat.
Acest teren e necesar să fie cercetat prin săpături viitoare. Tot din epoca feudală
datează vatra găsită în secţiunea III, de formă circulară, avînd diametru! de 0,52 m,
alcătuită din cărămizi subţiri (grosime 0,025-0,03 m) şi care - după ceramica
găsită - poate fi încadrată în sec. XVIII. Într�un sondaj făcut pe partea nordică
1 D. V. Rosetti, op. cit., p. 53 - 57.
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a dealului Ciurel, care domină vechea albie a Dîmboviţei, s'au descoperit res,
turile a două vetre aparţinînd unei locuinţe din sec. XVIII, alături de care s,a
găsit scheletul unui copil. Alte urme din epoca feudală au fost găsite pe povîrnişul
dinspre sud,sud,estul dealului. Prin cercetări de suprafaţă s'a constatat aci existenţa
unor morminte, în parte deranjate prin clădirile construite în cursul sec. XX.
Ele au făcut parte dintr,un cimitir existent în trecut în acest loc.
În concluzie, săpăturile efectuate pe dealul Ciurel în vara 1956 au dovedit
existenţa unei îndelungate aşezări aparţinînd culturii Glina III, au scos la iveală
cîteva urme din epoca 1 şi a II,a a fierului precum şi urme din epoca feudală.
Ţinînd seama de rezultatele obţinute, este necesar să se continue cer,
cetările arheologice pe acest deal.
SEBASTIAN MORINTZ şi GH. CANTACUZINO

II. SECTORUL BISERICA ALBĂ DIN POSTĂVARI

Cercetările arheologice din curtea Bisericii Albe din Postăvari, situată la
întretăierea străzilor Bateriilor şi Cazărmii din Bucureşti, au avut ca scop de
a lămuri vechimea acestui lăcaş, a cărui arhivă a fost r ierdută şi care este atestat
prin rare documente din secolul XVIII. O carte din 16 martie 1 74 1 1 a lui Con,
stantin Mavrocordat mentionează această biserică ca fiind încă din trecut un
metoh d mănăstirii Miha i Vodă, părăsit multă vreme de călugării acesteia, şi
îi obligă să se ocupe din nou de ea mai de,aproape. Documentul arată în mod
precis că biserica Alba avea chilii, fiind deci o mănăstire.
Aceasta mai este pomenită într,un ordin dat la 27 februarie 1 787 de Nicolae
Vodă M avrogheni 2, pentru introducerea de sobe în diferite biserici din Bucureşti,
printre care şi în Biserica Albă ; măsura luată de domnie a avut ca scop de a
se asigura încălzirea bisericii în timpul iernii şi pentru aceasta i s'au acordat
2 scutelnici, liberaţi de dări către vistierie şi însărcinaţi să întreţină sobele şi
să aducă lemne pentru încălzitul lor. În afară de aceste ştiri din secolul al XVI II,lea,
nu se cunoştea trecutul şi vechimea acestei mănăstiri, ceea ce a impus executarea
unor săpături arheologice.
Acestea au început în vara anului 1 954, cînd a fost săpată în partea de
sud a curţii bisericii actuale o secţiune, notată cu 1, orientată de la sud la nord,
în direcţie perrendiculară pe zidul de sud al clădirii. În această secţiune, avînd
dimensiunile 5 X 2 m, săpătura a atins adîncimea maximă de 1 ,96 m, pătrunzînd
în pămintul viu compus din argilă nisipoasă de culoare gălbuie,cenuşie. În acest
şanţ au fost găsite la diferite adîncimi morminte, intacte sau deranjate, avînd
inventar funerar ; toate au făcut parte din vechiul cimitir din jurul Bisericii Albe.
Î n aceste morminte s'au găsit : un dinar ungar din argint, bătut sub împăratul
romano,germanic Rudolf I I (1576-1 6 12), o para turcească din argint, datînd
din 1 773- 1 774 şi un kreuzer austriac din bronz din 1 8 1 6. Moneda ungară ne
indică o înmormîntare săvîrsită la sfîrsitul sec. al XVI,lea sau cel mai tîrziu
la începutul sec. al XVII,lea , � eea ce atestă existenţa acestui cimitir în acea vreme.
Î n vara 1 956, săpăturile fiind reluate, au fost deschise alte patru şanţuri,
dintre care unul în partea de sud a curţii bisericii (notat Il), altul în partea
ei de nord (notat III), al tre'ilea spre nord,est, lîngă altarul bisericii (notat IV)
şi al cincilea în partea ei dinspre est, chiar în dreptul altarului (notat V);
1

Arhivele St. Bucureşti, Mănăstirea Mihai Vodă, lll/6.

2 V. A. Urechia, Ist. Romînilor, III, p. 47, cu nota l .
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Biserica Albă din Postăvari. Zidul sudic cu temelia bisericii din sec. XVI.
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Secţiunile Il, III, V au fost trasate fiecare perpendicular pe zidul bisericii. Dimen
siunile acestor secţiuni au fost următoarele : secţiunea II a avut dimensiunile
iniţiale 7 X 1 ,50 m ; ulterior secţiunea a fost mărită cu 0,50 m la capătul ei
spre nord, pentru a se degaja temelia zidului sudic al bisericii, atingîndu,se aci
adîncimea maximă de 2,28 m ; dimensiunile secţiunii III au fost 4 X 1 ,50 m,
suprafaţa ei fiind ulterior mărită printr'o casetă trasată pe latura de vest, cu
dimensiunile 1 ,80 X 0,65 m, iar săpătura a înaintat în acest şanţ pînă la 2,44 m ;
dimensiunile secţiunii IV au fost 4,50 X 1 ,50 m, dar săpătura nu a putut fi.
terminată aci din cauza opunerii parohului actual al bisericii ; dimensiunile sec,
ţiunii V au fost 2, 75 X 1 m, atingîndu,se aci o adîncime maximă de 2,28 m.
In toate aceste secţiuni, pămîntul viu, alcătuit din argilă nisipoasă de culoare
galbenă,ocrie cu urme feruginoase, a fost întîlnit la adîncimi variind de la 1 ,90
la 2,18 m. In săpătura din 1956 au fost găsite numeroase schelete umane, întregi
sau răvăşite şi alături de ele resturi din lemnăria cosciugelor, ţinte, cuie, copci,
bumbi şi nasturi din metal, fragmente de îmbrăcăminte, cruciuliţe şi inele din
argint şi din bronz şi fragmente ceramice romîneşti, datînd în deosebi din secolul
al XVIII,lea şi al XIX,lea. Monedele aflate în morminte sînt în majoritate turceşti,
din secolul al XVIII,lea, sau austriace (kreuzer), din secolul al XIX,lea. Au mai
fost descoperite un alt dinar ungar din argint, foarte deteriorat, datînd probabil
de la sfîrşitul secolului al XVI,lea (Rudolf II 7) sau de la începutul secolului
al XVII,lea, şi o monedă (grossetto) din argint de la Ragusa, care a circulat
în Ţara Romînească după anul 1 680.
In secţiunea I I a fost dezvelită o porţiune din zidul sudic cuprinzînd temelia
vechii Biserici Albe (fig. 4), iar în secţiunea I I I a fost descoperit zidul ei nordic,
la care a fost găsit alipit un contrafort, înalt de 1 ,20 m, avînd o bază drept,
unghiulară, cu dimensiunile 1 ,56 X 0,80 m, şi un trunchi de piramidă, situat
cu 0,60 m sub nivelul solului actual. După dimensiunile rosturilor, după cără,
mizile folosite, după calitatea mortarului întrebuinţat şi după modul de zidire,
acest contrafort datează probabil de la sfîrşitul sec. al XVII,lea sau începutul
secolului al XVIII,lea (fig. 5).
In secţiunea a IV,a a fost găsită, la adîncimea de 0,94 m, o porţiune de
construcţie, aparţinînd probabil unui alt contrafort, care nu a putut fi. degajat
în întregime din cauza opunerii parohului bisericii. Aceste contraforturi, întîlnite
numai pe latura de nord a Bisericii Albe, au avut sarcina de a consolida zidul ei
nordic înălţat pe un teren expus infi.ltraţiunilor de apă venite de pe Dealul Spirei.
Stratigrafi.a cea mai completă a putut fi. observată în secţiunea II, în deosebi
pe peretele ei de vest (fig. 6), unde se prezintă în felul următor : peste pămîntul
viu, există un strat suprapus, notat cu nr. 1 , gros de 0,22-0,30 m, compus din
acelaşi pămînt galben,ocriu, care conţine în plus infi.ltraţii de pămînt negru pro,
venite de la un strat vegetal existent aci în trecut, cît şi infi.ltraţii mici de cărămizi,
de mortar şi rare oase omeneşti.
Stratul următor, notat cu nr. 2, gros de 0,46-0,50 m, se compune dintr'o
argilă nisipoasă, cuprinzînd porţiuni de pămînt negru, bucăţi de cărămizi, de
mortar, şi multe oase omeneşti. Pămîntul negru observat provine de la un strat
vegetal de suprafaţă, care a format în trecut nivelul de călcare (I) al curţii celei
mai vechi biserici din acest loc, corespunzînd cu partea de sus a temeliei. Deoarece
stratigrafi.c această linie de călcare nu se mai poate observa bine, fiind deranjată
prin înmormîntări, ea a fost indicată pe profil printr'o linie punctată.
Temelia acestei vechi biserici a iost dezvelită prin săpături (fig. 4) şi se
compune dintr'o talpă înaltă de 0,38 m, aşezată pe pămîntul viu şi avînd în
www.cimec.ro
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Fig. 5 . - Biserica Albă din Postăvari. Contrafort descoperit în partea de nord a bisericii.
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partea ei superioară o treaptă care iese în afara peretelui cu O, 15 m. Deasupra
acestei trepte s..au păstrat încă 6 rînduri de cărămizi, aşezate orizontal, unite
prin straturi de mortar gros de 0,03-0,05 m, care împreună cu talpa menţionată
alcătuiau temelia celei mai vechi biserici. După modul de zidire, tăria şi gro ..
simea mortarului şi dimensiunile cărămizilor, această temelie datează din secolul
al XVI lea. Stratigra:fic, partea ei de sus coincide cu nivelul de călcare avut
atunci de curtea dimprejur, adică cu partea superioară a stratului 2 (indicat
prin linia punctată, fig. 6).
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.

�

�
�

��

-Nir.t/!
tJtTTr�ir'r'r'rtth"r+tf
rlr:lli>..D..u..>.�fflrrlWoi....---._Jt
Nffi'HJ1-'Jl+tl��-- i., �
"'

1

�·

'-'?

nn Strat vegl'la! � PămÎntpurtat cu cenuşă ŞI moloz � Pămint de umplutură castaniu- cenuşiu
.
. .
�n
� n- •
� rămfnt cenuşiu � rilmmt cenuŞIU-niSipos

ITTTTTTl Pămint galben - cMuşiu cu inlillralit de rnorUJ.1ljjj Iar, cărămizi.păminf negru şi oase·
..
.
� Pămint argilos -nisipos cu rarl' mfillra(u
ldJ::1.d:l1J de cărăm1zi. morlar.păminl negru şi oase

. _
_ .
� n.. •
� ramml cenuş1u cu danmătura
c::::::J P1etriş (nivel de călcare al ce e' dl'
Păminl viu
� #.0!.oz
� a doua /Jiserm-epoca lut !lrmcoveanu)
.
.
.
� Strat compact de moloz cu pielris din � n- •
·
•
- � rammt cenuş1u-ro�cat cu ptelr�s -!'moloz
� dări'marea bisericii in 1855
1/7/A 1 1
� umplutură

Fig.

.

(

[]]]]]]

o
' '"
=======�

6. - Biserica Albă din Postăvari. Profilul peretelui de vest al secţiunii II.

In straturile 2 şi 1 , au fost efectuate cele mai vechi înmormîntări, găsite
la adîncimi de la 1 ,30-2,08 m, în care s ..au aflat puţine obiecte de inventar şi
rare monede deja menţionate.
Urmează stratul suprapus, notat 3 , alcătuit din pămînt cenuşiu, compact,
care a fost adus aci şi cuprinde bucăţi de cărămizi, moloz, pietricele, cărbuni
şi oase omeneşti. Acest strat, care · are o grosime mică, de circa 0, 1 8-0, 20 m,
a fost tăiat de numeroase gropi pornind de la un nivel superior (fig. 6). Avînd
în vedere că acest strat conţine oase omeneşti şi că stratigrafic se deosebeşte de
stratul precedent (nr. 2), credem că stratul 3 a fost adus dintr ..un alt loc al
aceluiaşi cimitir format în jurul primei biserici Albe, cu scopul de a înălţa
nivelul curţii. Această lucrare s ..a făcut chiar în timpul existenţei primei biserici
crebdu ..se astfel un nivel de călcare (II) mai ridicat în curtea ei.
Peste stratul 3 se observă un strat, notat 4, gros de 0,07-0,08 m, situat
la o adîncime de 0,94 m - 1 m sub solul actual şi compus din moloz şi din
bucăţi de mortar foarte rezistent (grosime 0,05 m). Acest strat provine de la
dărîmarea primei biserici, ale cărei resturi au căzut pe suprafaţa de atunci a
curţii. Strat•Jl s ..a format după crearea nivelului I I de călcare şi ne indică nivelul
avut de curte în momentul construcţiei bisericii a doua (fig. 6). In unele locuri
stratul 4 a fost tăiat prin gropi de morminte, iar în alte puncte, situate în apro ..
pierea bisericii, acest strat e înclinat de la sud spre nord, poziţie care se explică

www.cimec.ro

11

ŞANTIERUL ARHEOLOGIC DUCUREŞTI

641

prin căderea unor dărîmături din prima biserică ori a unor materiale de con,
strucţie aduse pentru biserica a doua pe taluzul şanţului deschis pentru clădirea
acesteia. Î nclinarea stratului 4 de la sud spre nord se poate observa atît pe peretele
de vest, cît mai ales pe peretele de est al secţiunii II.
În stratul 4 a fost găsit un fragment ceramic avînd o ornamentare compusă
din linii incizate, drepte sau curbe, din culori şi şmalţ după tehnica cu sgrafitto,
aparţinînd fazei tîrzii, răspîndită în epoca lui Constantin Brîncoveanu (16881 7 14) 1 . Descoperirea acestui obiect în stratul 4, ca şi modul de construcţie a
bisericii a doua, indică ridicarea ei sub această domnie, după dărîmarea primei
biserici. S,a putut constata în această secţiune că zidul sudic al bisericii a doua
a utilizat temelia primei biserici şi că fracţiuni din construcţia primei biserici
au fost introduse şi utilizate în acest zid din biserica a doua (fig. 4).
Printre aceste materiale există şi două fracţiuni, care au fost acoperite cu
tencuială de zugrăveli de frescă în culoare albastră şi care provin din interiorul
primei biserici (fig. 4 ).
Deasupra stratului 4 urmează mai multe alte straturi (5-7), conţinînd
diferite resturi, iar mai sus se observă un alt strat (notat cu nr. 8), gros de
0,07 m, situat cu 0,43 m sub trotuarul de ciment al bisericii actuale, care contine
mortar, cărămizi sfărîmate şi pietricele. Acest strat provine de la dărîm� rea
bisericii a doua şi din reclădirea ei sub forma actuală în anii 1856-1857, precum
ne încunoştiinţează pisania păstrată pînă acum. Zidul sudic al actualei biserici
dezvelit în secţiunea II, are toată partea de sus refăcută la acea dată.
Rezumînd observaţiile culese pe baza stratigrafică şi arhitectonică în sec,
ţiunea II, obţinem următoarele rezultate :
1 . La o dată care nu se poate preciza, în cursul secolului al XVI,lea, a
fost întemeiată în acest loc o primă biserică, din care a fost descoperită temelia
şi fracţiuni căzute din ziduri în momentul dărîmării ei la începutul secolului al
XVIII,lea. Nivelul pe care },a avut curtea primei biserici, corespunde cu partea
superioară a stratului 2 şi cu partea de sus a temeliei acestui vechi lăcaş. În
straturile 1 şi 2, au fost făcute cele mai vechi înmormîntări din cimitirul acestei
biserici şi din mormintele lor provin monedele ungare din argint menţionate.
Perioada întemeierii şi existenţei primei biserici constituie faza I a Bisericii Albe.
2. Ulterior, la o dată, pe care o stabilim la sfîrşitul secolului al XVII,lea,
sau la începutul secolului al XVIII,lea, prima biserică fiind dărîmată, s'a procedat
de îndată la construirea bisericii a doua, utilizîndu,se în acest scop temelia veche
şi fracţiuni din zidăria primului lăcaş, găsite încastrate în zidul bisericii a doua
(fig. 4 ). Nivelul de călcare al curţii bisericii la acea dată este reprezentat prin
stratul 4 susmenţionat (fig. 4 şi 6). Credem că subordonarea bisericii Albe ca
metoh al mănăstirii M i hai Vodă a avut loc în momentul construcţiei bisericii a doua.
În jurul Bisericii a doua, înmormîntările au continuat, fiind datate prin
monede turceşti din anii 1 77 3-1 77 4 şi 1 7 89-1807, şi prin monede a ustriace
din bronz din anii 1 8 1 6 şi 1838. Perioada funcţionării bisericii a doua reprezintă
faza II a mănăstirii Bisericii Albe.
3. În 1856- 1 857, biserica a doua a fost dărîmată şi înlocuită prin biserica
actuală. Stratigrafic dărîmarea bisericii a doua se observă în stratul 8 deja descris
(fig. 4 şi 6). Biserica actuală a folosit temelia şi fracţiunile din zidăria primei
biserici, cît şi porţiunile de ziduri ale bisericii a doua. În curtea bisericii actuale
s'au făcut înmormîntări pînă în 1879, cînd au fost interzise înmormîntările
1 Fragmentul găsit în stratul 4 din curtea B" sericii
Albe este de tipul acelora publicate de Ba.bu S!ă·

41

-

c.
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tineanu, Ceramica romineascd,
pl. 1/d.
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în jurul bisericilor. Alte straturi scurte şi subţiri de dărîmături, situate la mici
adîncimi de 0,24-0,26 m (fig. 5), învederează încă şi alte reparaţii efectuate
acestui lăcaş în a doua jumătate a secolului al XIX,lea. Perioada de la I856 şi
p înă în zilele noastre este faza III a Bisericii Albe.
III. SECTORUL BISERICII SF. APOSTOLI

Cercetările începute în vara anului 1 956 în jurul bisericii Sfinţii Apostoli
din Bucureşti au avut misiunea de a preciza data înfiinţării ei şi de a scoate
la lumină vechile chilii şi alte dependinţe.
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Biserica Sf. Apostoli. Planul sălii vechi din str. Vinători nr. 4 .

Această biserică a fost în trecut o mănăstire, a cărei dată exactă de înte,
meiere nu e cunoscută, dar care e mai întîi atestată într,un document din noiembrie
1622 1 , încît e probabil că a luat fiinţă încă de la începutul sec. al XVII,lea sau
poate chiar şi la sfîrşitul secolului al XVI,lea. Pisania bisericii, gravată în 1 7 15, ne
încunoştiinţează că mai întîi a existat în acel loc o biserică din lemn, numită
mănăstirea Tîrnovei (Tîrnovului), ulterior reconstruită din zid de către Matei
Basarab şi apoi din nou reparată în 1 7 15 de Ştefan Vodă Cantacuzino, care i,a
adăugat şi o clopotniţă. Această mănăstire, numită a Tîrnovei pînă în a doua
jumătate din secolul al XVII,lea, a primit ulterior numele de mănăstirea Arhi
mandritului şi mai tîrziu acela de mănăstirea Sfinţii Apostoli, după hramul apos
tolilor Petru şi Pavel. Mănăstirea avea chilii, figurate pe planul vechi al Bucu,
reştiului, lucrat în 1 79 1 de către locotenentul austriac Ferdinand Ernst 2• După
secularizarea averilor mănăstireşti, în 1 863, a fost instalat în vechile chilii Liceul
Matei Basarab, care a funcţionat aici multă vreme.
' Doc. privind lst. Romîniei, veacul XVII B. Ţara
Rom., voi. VI, Bucureşti, 1 954, p. 205
Arh. Sta
tului Buc. Mănăstirea V a l e a , III/ 1 5 .
=

� O fracţiune din acest plan, care cuprinde ş i mănăs 
tirea Sfinţii Apostoli, a fost publicată în lucrarea
Bucureşti, vol. 1, 1 954, p. 88. fig. 2 7 .
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Cercetările arheologice au fost
executate de la 1 0 septembrie la 6 oc.
tombrie 1 956, atît în curtea destul
de redusă, pe care o mai stăpîneşte
această biserică, cît si în curtile
' imo,
bilelor din str. Vîn ători nr. 4 şi str.
Sf. Apostoli, nr. 36, suprafeţe care
în trecut au făcut parte din curtea
mănăstirii. În aceste curţi, s,a des,
coperit o construcţie, accesibilă prin
str. Vînători nr. 4, alcătuită dintr'o
mare sală împărţită în 2 încăperi,
printr'o arcadă mediană (notată cu
nr. 1), transversală, foarte lată (1 ,50 m)
şi avînd o mare deschidere (5,33 m ;
vezi planul sălii la fig. 7). Pentru a
lămuri întinderea acestei construcţii,
au fost deschise în curtea vecină din
str. Sf. Apostoli, nr. 36, două secţiuni
(notate cu nr. I şi I I), perpendiculare
pe zidul de nord al sălii menţionate.
Aceste sectiuni, ulterior unificate, au
avut dime�siunile de 5 , 14 X 4, 14 m
şi au cuprins o suprafaţă totală de
2 1 , 19 m2, în curtea amintită. Secţi,
unile au dezvelit aici un complex
format din mai rriulte ziduri, din
care unele închideau încăperi datînd
din aceeaşi vreme, ca şi sala mare
menţionată (probabil din secolul al
XVII,lea), iar altele provin dintr'o
epocă posterioară (sec. al XVI II,lea
şi al XIX,lea).
O altă secţiune, n"otată cu I I I ,
(fig. 7) a fost deschisă chiar în solul
sălii menţionate, în direcţie perpen,
diculară pe zidul ei nordic (zid nr. 1 ).
Această secţiune, avînd dimensiunile
2,50 X 2 , 75 m, ne,a îngăduit să con,
statăm că nivelul vechi de călcare a
fost în această sală cu 0,90 m mai
coborît decît acel actual, creat prin
aducerea ulterioară a mai multor
straturi de pămînt şi dărîmături.
Fiecare din cele două părţi ale acestei
săli este acoperită cu o cupolă în
forma unei calote sferice. În partea
de sud a sălii, există un mare pilastru
(fig. 7), pe care se sprijină arcada
transversală (nr. 1 ) şi două alte arcade

Fig. 8 .

Fig. 9.

-

-
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Biserica Sf. Apostoli. Pivniţa avînd arcadă
cu locaş pentru toc de uşă .

Biserica Sf. Gheorghe-Nou. Vedere parţială
asupra săpăturilor din 1 956.
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longitudinale (notate nr. 2 şi 3 ). Arcadele au despărţit această sală de alta
asemănătoare, acum dispărută, situată imediat spre sud şi care era probabil

11
/�
1

1

1

1

Fig.

1
/�

1

LJ

10. - Biserica Sf. Gheorghe-Nou. Planul general al săpăturilor din 1 956.

împărţită printr�o altă arcadă transversală, tot în două părţi acoperite cu acelaşi
fel de cupole. Aceste două săli au făcut în trecut parte din chiliile mănăstirii
Tîrnovei, reconstruite în zidărie sub Matei Basarab.
www.cimec.ro
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Sala veche din str. Vînători nr. 4 a fost · cuprinsă într'o clădire înaltă,
deoarece zidul ei dinspre nord,est (notat cu nr. 1 ), se păstrează pînă acum
destul de înalt. Credem că această sală a putut sluji ca trapeza, adică ca sală
de mîncare a călugărilor mănăstirii Tîrnovei.
In cursul săpăturilor începute în anul 1 956 în curtea Bisericii Sf. Apostoli
din Bucureşti, au fost deschise în partea ei de nord patru şanţuri, notate cu
IV-VII, dintre care trei orientate de la sud la nord şi unul (VII) de la est
la vest.
Acestea au precizat existenţa unui cimitir folosit în a doua jumătate a seco,
lului al XVIII,lea şi în cursul secolului al XJX,lea. O altă secţiune, notată VIII,
cu dimensiunile 1 5 , 10 X 1 ,50 m, lărgită apoi prin diferite casete laterale pînă
la 3 ,40 m, a fost deschisă în partea de est a aceleiaşi curţi, în spatele actualei
case parohiale şi a scos la lumină o fracţiune din aripa de est a chiliilor mănăstirii
Tîrnovei. S,a descoperit aci o mare sală, pardosită cu cărămizi, ca şi alte ziduri
şi un pavaj, situate la parterul unei clădiri mai mari şi o pivniţă, orientată de
la nord la sud, din care s,a găsit o parte acoperită cu o frumoasă boltă semici,
lindrică. Pivniţa avea pe latura sa de nord o intrare, de la care au fost găsite
locaşurile celor două tocuri de uşă (fig. 8). Modul de construcţie şi materialele
folosite în această clădire ne,au îndrituit să o datăm în secolul al XVII,lea. O
bună parte din aripa de est a acestor chilii a fost construită sub Matei Basarab.
Complexul lor, care se întinde pînă la vechiul mal drept al Dîmboviţei, curgînd
atunci în apropiere, urmează să fie degajat în întregime prin săpături viitoare.
Avînd în vedere importantele descoperiri făcute în jurul Bisericii Albe şi Bise,
ricii Sfinţii Apostoli, socotim necesară continuarea cercetărilor în aceste puncte
în anul 1 957.
GH. CANTACUZINO

IV. SECTORUL « CURTEA,VECHE >>

Săpăturile anterioare (din 1 953-1955) au stabilit că ŞI m afara incintei
curţii domneşti din a doua jumătate a sec. XVI (cînd Mircea Ciobanul a clădit

� Pamin1 vegetal

IIB Pavaj 1B�7

� Pamint ro�cal

� Pămînt cenu �iu
Fig.
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Biserica Sf. Gheorghe-Nou. Profilul taluzului de răsărit al secţiunii IV.

curtea şi biserica pe ruinele unei citadele mai vechi), au existat aşezări omeneşti .
Cercetările din anii 1 954-1955 au identificat astfel de aşezări în jurul
bisericii Sf. Dumitru din str. 30 Decembrie, în str. Şepcari, în Piaţa de flori,
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Biserica Sf. Gheorghe-Nou. Privire axonometrică a zidurilor şi gropilor descoperite.
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str. Sf. Ion,Nou nr. 1-3 şi la începutul bulevardului Gh. Coşbuc. Aceste urme
de viaţă omenească sînt atestate prin materiale arheologice, în primul rînd ceramică,
databile în veacurile IV, IX-XI şi XV-XVI I I e.n. ; cele mai vechi (sec. IV,
IX-XI) fac parte dintr'o mare aşezare ce s'a întins de,a dreptul terasei malului
stîng al rîului Dîmboviţei, pe clinul văii ce coboară spre rîu. Aceste urme au
fost identificate prin săpăturile din anul 1953 şi pe locul ocupat mai tîrziu d e
vechea curte domnească 1.
Săpăturile din anii 1954-1955 au putut de asemenea preciza urme de
aşezare feudală, din sec. XV-XVI şi în jurul bisericii Sf. Gheorghe,Vechi din
Calea Moşilor nr. 34. Aceste descoperiri au îndreptăţit întreprinderea unor săpături
în grădina din jurul bisericii Sf. Gheorghe,Nou şi lîngă biserica Răzvan, pe locuri
mai puţin expuse diferitelor lucrări de pămînt care au răvăşit terenul unde s'a
clădit oraşul de,a lungul veacurilor. Săpăturile aveau menirea să stabilească
întinderea şi intensitatea de locuire a aşezărilor sau aşezării din pragul şi din
cuprinsul orînduirii feudale, în vecinătatea curţii,vechi. Ele au fost executate
între 6 august - 1 octombrie 1956.

n

a) S ăpăturile din g r ăd i a bisericii Sf. Gheorghe-Nou

Cercetările arheologice întreprinse aici au fost concepute ţinînd seama de
scopul urmărit şi de posibilităţile ce le oferea terenul, evitîndu,se, pe cît posibil.
să se aducă stricăciuni plantaţiilor. Săpăturile
au fost executate în partea de nord a bisericii
(fig. 9-10), unde s'au trasat şanţuri perpendi,

Fig. 1 3 .

-

Biserica Sf. Gheorghe-Nou. Vase de lut,
veacul XV - XVI.

Fig. 14. - Bişerica Sf. Gheorghe-Nou.
Vas de lut, veacul XVI .

culare pe această latură şi anume : şanţul I cu dimensiunile 1 8 X 1 ,50 m ;
I I , 1 8 X 1 ,50 m ; I II , 14 X 1 ,50 m ; şi IV cu dimensiunile de 32 X 1 ,50 m.
În santurile I-I I s,a constatat
că vechiul �ivei de călcare, corcspun,
zător datei la care s,a înăltat actuala
biserică, se află la adîncime� de 1 ,83 m
de la actualul nivel al solului, fiind
marcat pe alocuri de un paviment
de cărămizi. Deasupra acestui pavi,
ment, pînă la actualul nivel al solului,
pămîntul este de umplutură. Acest
Fig. 1 5 . - Biserica Sf. Gheorghe -Nou. Fragmente de stră·
fapt a fost constatat şi în ş�nţul IV, chini
smălţuite şi ornamentate prin tehnica « sgrafitto
'
în capătul căruia s,a dat, _în'partea de
(veacul XVI).
·>

�tu�i referate

1, 1 954 p. 46 1 - 464, fig. 2 - 4, sau « Buc1,1 re şti», 1, 1 9?4, p. 1 84 - ! 87, fi� . 2 ;- 4 ,
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Fig. 16.

-

Biserica Sf. Gheorghe-Nou. Fragmente de străchini smălţuite şi ornamentate
în tehnica « sgrafitto » , veacul XVI I - XVIII.

F!g. 1 7. - Biserica Sf. Gheorghe-Nou. Bol de sticlă
opalină de culoare albastru deschis, veacul XVII.

www.cimec.ro

Fig. 1 8.
Biserica Sf.
Gheorghe-Nou. Creuzet de
grafit pentru topit metalul,
veacul XVI - XVII.
-
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sud, de temelia bisericii, descoperind şi o parte din faţada zidului, îngropată sub
dărîmăturile provenite de pe urma incendiului din 1847. Aici, zidul prezintă,
la adîncimea de 0,20 m, un brîu de cărămizi avînd forma rotunjită (un ciubuc} ce
fusese odinioară aparent (fig. 1 1 ). În taluzul de răsărit al şanţului, s,a dat peste o
cruce de piatră de la un mormînt. Crucea are săpată data 184 1 şi marchează
nivelul de călcare anterior incendiului din 1847.
În partea de nord a şanţurilor III-IV au apărut, la adîncimi variind între
1 ,25-2,45 m, zidurile de temelie ale unei clădiri de caracter monumental (fig. 1 2).
În capătul de nord al şanţului IV, s,a dat de ziduri de factură mai nouă,
marcate în plan A-D, faţă de cele dinspre mijlocul şanţului, construite
în parte pe temeliile construcţiei de dată mai veche. Acestea au cărămizi de
28,5 X 14,5 X 3 cm, iar zidurile o lăţime maximă de 1 ,35 m. În cuprinsul şi
în preajma lor s,a dat peste gropi de bucate cilindrice sau în formă de trunchiuri
de con, cu baza mare în jos, şi peste urme de Jocuire. Acestea sînt anterioare
construcţiei, cum se poate constata atît stratigrafic cît şi prin conţinutul lor.
Bunăoară în groapa C s'au găsit, printre altele, şi două vase (fig. 13) aproape
identice cu unele oale găsite într'o groapă de lîngă biserica Sf. Gheorghe,Vechi,
prin săpăturile din anul 1 954-1955, databile în a doua jumătate a sec. XV,
începutul sec. XVI. In groapa F s,a găsit şi o oală mare în care s,a mai păstrat
o grăsime (unt sau untură} ; vasul este caracteristic, prin formă şi decor, primei
jumătăţi a sec. XVI (fig. 14). In preajma şi uneori chiar tăiate de zidurile con,
strucţiei s'au descoperit morminte databile pe la mijlocul şi în a doua jumătate
a secolului al XVJ,lea, aparţinînd cimitirului ce se întindea în jurul unei biserici
anterioare. Urme de locuire au putut fi stabilite printr,un strat deranjat cu prilejul
construirii clădirii amintite mai sus, cît şi prin desele înhumări, strat conţinînd
cîteva fragmente de străchini smălţuite (fig. 15), de factura celor identificate
lîngă biserica Sf. Gheorghe,Vechi ca aparţinînd celei a de doua jumătăţi a sec. XV.
S,au mai găsit şi cîteva fragmente ceramice nesmălţuite din cuprinsul aceluiaşi
veac. Într,un strat mai vechi, indicînd aici cea mai veche locuire, s'au aflat cîteva
fragmente ceramice atipice aparţinînd orînduirii comunei primitive ; par a aparţine
aceleiaşi aşezări şi vremi ca şi fragmentele descoperite în anul 1 953 la Curtea,Veche.
Urmele de locuire sînt atestate şi prin descoperirea rămăşiţelor unui cuptor
de redus minereul de fier, aproape complet distrus. In cuprinsul încăperilor
construcţiei, s'au găsit fragmente ceramice din veacurile XVII-XVII I (fig. 1 6),
iar în partea de nord, înspre str. Sf. Gheorghe, s'au descoperit fragmente ceramice
şi din vase de sticlă de la mijlocul veacului trecut. Aceasta denotă că părţi din
construcţie mai erau folosite pînă la incendiul din 1847. În cuprinsul şi în preajma
încăţerilor s'au găsit şi creuzete r: entru topitul metalelor (fig. 18).
Tot aci s'au găsit fragmente de sticlărie provenind din manufactura veneţiană
de la Murano (fig. 1 7).
Mormintele din vechiul cimitir au putut fi datate uneori prin monedele
ce le contineau.
Săp ăturile din punctul Sf. Gheorghe,Nou au atins în parte obiectivul fixat. s,a
constatat aici, r:e lîngă urme de aşezare feudală din sec. XV şi XVI, care completează
spaţiul de locuire dintre Curtea,Veche şi biserica Sf. Gheorghe,Vechi, şi prezenţa
unei construcţii de caracter monumental, din care numai o parte (de,a lungul
str. Sf. Gheorghe} aparţine chiliilor fostei mănăstiri, partea mai veche urmînd
a fi dezvelită prin să păturile proiectate în campania de lucru a anului 1957.
In faza actuală a cercetărilor, putem cel mult spune că această construcţie
a fost zidită în cursul veacului XVII.
www.cimec.ro

650
--

--- -

--

:'l E B A STI A :>i i\I O R J 'iTZ, GH. CA'iTA( T Z J :\' 0 �i

-- - - - - --- -----·---- ---- ----·---·

n. \" .

H O S ETTI

20

· - - - ---·

b) Săpăturile din punctul biserica Răzvan

Spaţiul restrîns ce�l oferea curtea din jurul bisericii n�a îngăduit decît exe�
cutarea unor sondaje. S�a trasat în partea de răsărit, peq:endicular pe absida
altarului, un şanţ de 8 X 1 ,50 m ; în partea de sud, un şanţ de 1 2 X 1 ,50 m şi

Fig.

1 9.

- Biserica Răzvan. Planul general al sondajelor din curtea bisericii, in

1 95 6 .

s�au efectuat două sondaje, unul în partea de sud�est, al doilea în partea de nord�
est a bisericii (fig. 19-20).
Aici, ca şi în punctul Sf. Gheorghe�Nou, s�a constatat prezenţa stratului
gros de umplutură datorit în parte dărîmăturilor rămase în urma incendiului
din 184 7. Cele mai vechi morminte descoperite în acest punct sînt datate prin
monede turceşti şi ungureşti de la sfîrşitul sec. XVI.
S�au găsit şi urme de locuire din a doua jumătate a sec. XV şi prima
jumătate a sec. XVI (fig. 2 1 ). În partea de sud�vest a bisericii s�au descoperit
www.cimec.ro
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rămăşiţele unui cuptor de redus minereul de cupru, distrus în întregime de înhu
mările din veacurile XVI-XVII. Î n preajma acestui cuptor s-au găsit fragmente
ceramice din a doua jumătate a sec. XV.
Biserica era prevăzută, înainte de restaurarea ei, în partea de jos, cu un
placaj din lespezi de piatră, cu dimensiunile 56 X 80 cm şi groase de 4 cm (fig. 20).
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Biserica Răzvan. Profilul taluzului de nord al se qiunii I.

Aceste lespezi au în centrul lor găuri şi sînt aşezate în asa fel încît între ele si
zidul de cărămidă să rămînă un spaţiu gol. Acesta din urm ă , ca şi găurile, folosea�!
la aerisire ; lespezile au avut
menirea de a proteja clădirea
împotriva umezelii.
Sub temelia bisericii se
afla ' un mormînt, indicînd
aici prezenţa unei biserici
mai vechi.
S-au putut de asemenea
stabili, prin săpăturile din
acest punct, trei nivele de
călcare ; s-a precizat că aşe
zarea feudală din secolul
l.
XV - XVI se întindea pînă
aici şi făcea, probabil, legă
Fig. 2 1 .
Biserica Răzvan. Funduri de străchini smălţuite
tura cu bordeiele din această
şi ornamentate în tehnica « sgrafitto », veacul XV - XVI.
vreme descoperite lîngă bise
rica Sf. Gheorghe-Vechi, bordeie aparţinînd aceleiaşi mari aşezări ce a putut
fi urmărită şi consemnată în planul general al săpăturilor, ca ocupînd un teren
-
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ce se întinde de la biserica Sf. Durnitru,poştă pma m str. Sf. Vineri, iar în
adîncime, între vechea albie a Dîrnboviţei şi Str. Blănari. Cercetările viitoare au
menirea a aduce noi date la cunoaşterea topografiei vechilor aşezări din jurul
Curfii,Vechi şi la istoria formării oraşului Bucureşti.
DINU V. ROSETTI

APXEOnOHf4ECKI1E PACKOIIKI1 B EYXAPECTE
KPATKOE COJJ:EP)KAHI1E

B 1 956

r.

B Eyxapecre 6hiJIH npon:aseAeHbi pacKonKn: B nHTH Mecrax , a HMeHHo : 1) s .Il,HJIYJie

l.lypeJiyJI B npn:ropoAe MllJIHTapn: ; 2) so ABOpe EeJioiî: 1.\epKBH no yJI . Ilocrasap11 ; 3) soKpyr QepKBH
CB . AnoCTOJIOB ; 4) BO ABOpe 1.\epKBll CB . reoprn:H Hosoro ; 5) BOKpyr 1.\epKBll P33BaH. EhlJill noJiy
qeHbi cJieAyiOII.\He peayJibTaThi .
1 . Ha .Il,H.rryJie-l.lype.rryJI, pacnono>«ermoM B aanaAHOH qacrH Eyxapecra, 6hiJIH Haiî:AeHhi
MHOroqn:cJieHHhie MaTepllaJibHhie CJieAhi AJIHTeJibHOrO noceJieHHH BpeMeH 6pOH30BOH I<YJibTyphi ,
Ha3hiBaeMOH rJin:Ha III. B 3TOM noceJieHllll MO>HHO 6hiJIO pa3JillqllTb ABa CJIOH , yKa3hiBaiOII.\llX Ha

ABa nocJieAOBaTeJibHhiX nepHOAa, ll3 KOllX OAHH cospeMeHeH nepsoiî: <l:>aae (A) I<YJILTyphl lliHe
KeH6epr ll3 TpaHCllJibBaHHll, a Apyroiî: COOTBeTCTBYeT BTOpoiî: <l:>aae (B) TOH >«e I<YJILTyphi . 0TMe
qeHo , qTo so sTopoM yposHe 6oJiee pacnpocrpaneHa KepaMn:Ka c rpasHeM s Macce . Ilpn: pacKoiiKax
Ha .Il,HJiyJie-l.Jypen 6hiJill HaHAeHhl : >HllJIHII.\e, HeCI<OJibKO KpeMHeiî:, npHCJIHI.\e, KOCTll >HllBOTHbiX
ll <l:>parMeHThl (pliC. 3) JienHbiX ll3 l'JlllHhl COCYAOB, qepHOrO 1.\BeTa BHyTpll, a CHapy)J<ll cepo-qep
HOl'O HJIH cepo-Kn:pnn:qHoro .
Ehmo Haii:AeHo HeCI<OJibi<O <l:>parMeHTOB KepaMHKH nepsoiî: 3noxn: >«eJieaa, npn:HaAJie>«all.\eiî:
KYJihType Tn:na EopAeiî:-Xep3CTp3y . HaKoHel.\, 6hiJIO o6Hapy>«eHo MHoro HM <l:>eOAaJibHOH 3noxn:,
coAep>«asrnn:x <I:>oarMeHThi KepaMHKH XVII-XIX BB . , a HHOrAa n: cJieAhi nocrpoeK 3Toro speMeHH,

aaTeM oqarH XVIII seKa H cJieAhi MOrHJILHHI<a <I:>eoAaJibHOH 3noxH .
2 . IlpoHaBeAeHHhiMH B 1 955 r. so ABOpe EeJioiî: 1.\epi<BH no yJI. IlocrasapH paci<oni<aM 6hiJIH
ycraHOBJieHhi TpH ee <I:>aahi : a) cyll.\ecrsosaHHe nepsoiî: 1.\epKBH s XVI s . , <l>YHAaMeHT I<OTopoiî: 6hiJI
scKphiT pacKonKaMH (pHc. 4-5) ; 6) BTopaH 1.\epKOBb, nepecrpoeHHaH B HaqaJie XVIII s . H paa
pyrneHHaH B 1 856 r . ; B) HhiHe111HHH 1.\epKOBb, llOCTpOeHHaH B 1 857 r .
Ha nepsoiî: <I:>aahi Haiî:AeHa seHrepcKa.H cepe6p.HHa.H MOHeTa PyAOJII><l:>a II ( 1 578- 1 6 1 2) ;

ll3 BTOpOH <I:>a3hl - MHOl'O Typei.\I<HX ll aBCTpHiÎCI<HX MOHeT, a TaK>He ll pyMhiHCKaH KepaMHI<a .
3 . IloAJie Eyxapecrci<oiî: 1.\epKBH ca . AnocroJios OTKphiT 6oJibrnoiî:, nocrpoeHHhiH H3 KHp
nHqa aan, paaAeJieHHhiH nocepeAHHe nonepeqHoiî: api<oiî: Ha ABe qacrH . 06e qacrH nepeHphiThi noJiy
c<!JepHqecKHMH KynoJiaMn: (pHc. 7) . 3ToT aan AaTHpycrc.H XVII B . H HBJIHeTCH qacri>ro KeJin:iî:
MOHaCThipH ThipHosa, snocJieACTBHH nepeHMeHOBaHHOro s MOHaCThipb cs . AnocroJIOB . B npolli.!OM,
p.HAOM C 3THM 3aJIOM HMeJICH ell.\e OAHH, CXO>HHH, Tenepb y>«e Hcqe3HYBlliHH ; o6a 3TH 3aJia 6hiJIH pa3AeJieHhl ABYMH npoAOJihHhiMH apKaMH , onHpaiOII.\HMHCH Ha 1.\eHTpaJibHhiH nHJI.Hcrp (pn:c. 7) . B soc
TOqHoiî: qacrn: 1.\epi<OBHOl'O ABOpa paCKOllKaMll BCKphiJill qacTb BOCTOqHOrO KphiJia MOHaCThlpCKHX

I<eJIHiî:, a HMeHHO cesepeyro qacrL 6oJib1110ro c nOJIYI.\HJIHHApHqecKHM CBOAOM norpe6a (pn:c. 8) H
6oJib1110H aan c KHpiiHqHhiM noJioM Ha nepsoM 3Ta>«e. Ilocrpoiî:Im 3TH AaTn:pyroTc.H XVII B . , HO

6hiJIH nepecrpoeHbi B XVIII-XIX BB.
4. IlpOll3BeAeHHhiMll paCKOIIKaMH BO ABOpe 6yxapeCTCKOH 1.\epi<Bll CB . reoprHH Hosoro
6hiJIH CAeJiaHhl CJieA)'IOII.\He OTKphiTll.H : a) crpoeHHH KeJillH MOHaCThlpH CB . reopnrn Hosoro, 803ABlli'H)'Thie so BTcpoiî: nonosn:He XVII s . so speM.H npasJieHHH KoHcraHTHHa EphiHKOBHHY ;
6) HeCKOJibKO CTeH nocrpoeK, Ka>HeTCH 6oJiee craphiX, npHHaAJie>HaBllillX, no-BHAHMOMY, npeAI>IAYII.\eH
1.\epKBH ; s) MHoro norpe6eHlliî: ,

.HBJIHIOII.\HXCH qacri>ro KJiaA6HII.\a sTopoiî: nonoBHHhi

XVI s . ,

COrJiaCHO HaHAeHHbiM Typei.\KllM ll BeHrepCI<HM MOHeTaM ; H a 3TOM KJiaA6Hrne, npHHaAJie>HaB111eM
npeAhiAyi.Qeiî: 1.\epKBH, KoHcraHTHH EphiHI<OBHHY nocrpOHJI MOHaCThipb ; r) Ha o6cJieAOBaHHoiî:
llJIOII.\aAH 6hiJIO o6Hapy>HeHO MHOrO HM AJIH xpaHeHl'IH llllll.\ll, <PopMhl 1.\llJIHHApllqeCKOH JIH60 yce
qeHHOl'O KOHyca, c rnn:poi<HM ocHosaHn:eM KHI'I3Y . BeyTpH HM Haiî:AeHhi <l>parMeHThi pyMhiHCI<HX
cocyAoB BTopoiî: noJIOBHHhi XV s . n:JIH Haqana XVI B . CJieAhi 6oJiee craporo cJio.H, COAep>«all.\ero

KepaMHKY Toro speMeHH H ocraTKH >«eJieaoTonn:JILHcro ropHa, yKa3hiBaroT Ha 6oJiee craţbiH »<HJiciî:
cJioiî:, AaTn:pyeMhiH KOHJ.\OM XV s . H HaqanoM XVI B . , H KOTOphiH 6hiJI snocJieACTBHH nospe>«AeH
soaseAeHHbiMH B XVI-XVI I BB. nocrpoiî:KaMH . Haiî:AeH 6hiJI <l:>parMeHT Kep 8.MHKH nepso6biT-
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HOrO crpOH, npMHa,D;Jiemai..QeH ypOBHIO, CBJI3aHHOMy CO CJIOeM, 06HapymeHHhlM npH npe,D;bi,D;YI..QMX
paci<oni<ax nop;ne Qepi<BM y KypTH-Bei<e.
5 . Bo p;sope Qepi<BM P33BaH 6biJIM Haăp;eHhi <PparMeHThi cocyp;os M ocraTI<M Mep;HonnaBMJihHOH
net.m, p;aTMpyeMhre Tai<me BTopoH: noJIOBMHOH XV s . JIM6o nepsoH: noJIOBMHOH XVI s . , t.ITO p;oi<a3hiBaeT cyi..QecrsosaHMe mmmro enoH Toro speMeHM. KpoMe 3Toro, 6biJIM o6Hapy>«eHhi norpe6eHMH
Ha KJiap;6ni..Qe , pacnonomeHHOM BOI<pyr Qepi<BM, cepep;MHhi XVI B . B 3TMX norpe6eHMHX 6biJIM Haă
p;eHhi seHrepci<Me M Typel.\I<Me MOHeThi.
CsoMMM pe3yJILTaTaMM npOM3Be,D;eHHhie B Eyxapecre apxeonorMt.IeCI<Me paci<Olli<M cop;eH:cr
syroT 03Hai<OMJieHMIO c npOWJihiM 3Toro ropop;a B 3noxy <Peop;aJibHoro crpoJI.

OE'b.HCHEHHE PHCYHKOB
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHC.
PHc.
PHc.
PHc.

1.
2.
3.
4.
5.

- qypen. 06Il.IHH nnaH pacHonoH 1 956 r.
- qypen. qaCTL npo<l>HJIH JO>HHoii CTeHbi pa3pe3a I I .
- qypeJI. <l>parMeHTbl KepaMHHH rnHHa I I I ; 1-4, HH:H<Hero YPOBHH; 5-8, BepXHero YPOBHH .
- EenaH uepHOBb IlocrasapH. lOmHaH creHa c <l>YHAaMeHTOM uepHBH XVI B .
- EenaH uepKOBL IlocrasapH. 0THpbiT&Iii B cesepHoii 'llacTH uepKBH HOHTp4Jopc .
6. - EenaH uepKOBL IlocrasapH. Ilpo4JHJIL 3ana):IHOH creHbi pa3pe3a I I .
7 . - U:epHOBL ca . Anocronos. IlnaH ApeBHero 3l1Jla n o yn. B&IH3TOpH 4 .
8. - U:epHOBL CB. AnocroJIOB• Ilorpe6 co CBOAOM, HMeJOil.IHM Mecro ):IJIH ABepHoro nepenJieTa .

9 . - U:epKOBL

CB. reoprHH Hosoro. qaCTH'l!HbiH BHA paCHOllO H.

1 0. - U:epKOBL CB. reoprHH Honoro. 06Il.IHH llJiaH paCKOllOH 1 956 r.

1 1 . - U:epKOBL CB. reoprHH Hosoro. Ilpo4JWIL BOCTO'l!HOI"O CHJIOHa pa3pe3a IV.
1 2 . - IJ:epKOBL CB. reoprHH Hosoro. AKCOHOMeTpH'lleCKHH BHA CTeH H HM.
1 3 . - U:epKOBL CB. reoprHH Hosoro. rmrnHHbie cocy):lbl XV-XVI B . B .
1 4 . - U:epKOBL C B . reoprHH Hosoro. rnHHHHbiH COCYA XVI B .
1 5 . - U:epHOBL ca . reoprHH Hosoro. <l>parMeHTbi noJIHBHbiX MHCOH, opHaMeHTHposaHHbiX n o cnoco6y
� sgrafitto •>, XVI B .
PHc. 1 6 . - U:epKOBL ca. reoprHH Hosoro . <l>parMeHTbi noJIHBHbiX MHCOH, opHaMeHTHposaHHbiX no cnoco6y
<< sgrafitto �, XVII-XVII I B .B .
PHc. 1 7. - U:epKOBL ca . reoprHH Hosoro. CTaKaH H3 onliJlosoro creHJia, rony6oro useTa, XVII B .
PHC. 1 8 . - U:epKOBL CB. reoprHH Hosoro. THreJIH ):IJIH nJiaBJieHHH MeTaJIJia, XVI-XVI I B . B .
PHc. 1 9 . - U:epKOBb P33BaH . 06Il1Hii nnaH pa3BeAHH Bo ABOpe uepKBH.
PHc. 20. - U:epKoBL P33BaH. Ilpo<l>WIL ceaepHoro cHJioHa pa3pe3a 1 .
PHc. 2 1 . - U:epKOBL P33BaH. <l>parMeHT&I noJIHBHbiX MHCOK, opHaMeHTHposaHHbiX no cnoco6y << sgrafitto • ,
XV-XVI BB.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE BUCAREST
Ra SUME

Les fouilles du chantier archeologique de Bucarest ont parte, en 1956, sur les cinq points
suivants : 1 . collines de Ciurel, de la commune suburbaine de Militari ; 2. cour de l'eglise Albă
Postăvari ; 3. autour de l'eglise Sf. Apostoli ; 4. cour de l'eglise Sf. Gheorghe-Nou ; 5. autour de
l'eglise Răzvan. Les resultats obtenus sant les suivants :
1 . Sur les collines de Ciurel, situees a l'Ouest de Bucarest, on a trouve un materiei nom
breux resultant de stations habitees pendant longtemps et appartenant a l'âge du bronze, civili
sation de Glina III. On a pu etablir, dans le cadre de cette station, deux niveaux, indiquant
deux periodes successives ; l'une, contemporaine de la premiere phase (A) de la civilisation Schne·
kenberg de Transylvanie et la seconde, contemporaine de la deuxieme phase (B) de cette meme
civilisation. On a remarque que, au 2e niveau, la ceramique contenant des grains de sabie dans
la pâte etait plus frequente. Les fouilles des collines de Ciurel ont degage : une habitation, quel
ques objets en silex, une fusaiole, des ossements d'animaux et des fragments de vases (fig. 3)
en terre cuite, faits a la main, noirs a l'interieur et gris noir ou gris brique a l'exterieur.
On a egalement decouvert quelques tessons ceramiques du premier âge du fer apparte
nant a la civilisation du type Bordei-Herăstrău. Enfin, ont ete constatees de nombreuses fosses
datant de l'epoque feodale et contenant des fragments ceramiques des XVIII-XIXe siecles, parfois
meme es vestiges de constructions de la meme periode, puis des foyers du XVIIIe siecle et les
restes d'un cimetiere de l'epoque feodale.
2. Les fouilles executees en 1 955 dans la cour de l'eglise Albă-Postăvari ont permis de
reconnaître l'existence de trois phases du passe et notamment : a) l'existence d'une premiere
eglise, datant du XVIe siecle, dant les fondations ont ete mises au jour a la suite des fouilles
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effectuees (fig. 4-5) ; b) une seconde eglise reconstruite au debut du xvme siecle et demolie
vers 1856 ; c) l'eglise actuelle, elevee en 1857.
De la premiere phase, il ne reste qu'une monnaie hongroise, en argent, de Rodolphe I I
(1576-1 612) ; la seconde phase est attestee par de nombreuses monnaies turques et autri�
chiennes, ainsi que de la ceramique roumaine.
3. Dans les environs de l'eglise Sf. Apostoli de Bucarest, on a degage une grande salle
construite en briques, partagee en deux par un arc median transversal. Au�dessus de chacune des
deux pieces, se trouvent des coupoles en forme de calotte spherique (fig. 7). Cette salle, qui date
du XVII• siecle, faisait partie des cellules du monastere de Tîrnova, nomme ulterieurement
Sf. Apostoli. A câte de cette salle il y en avait, par le passe, une autre semblable, a present disparue ;
ces deux salles etaient separees par deux arcades longitudinales reposant sur un pilastre central
(fig. 7). A la partie Est de la cour de l'eglise Sf. Apostoli, les fouilles ont mis au jour une portion
de l'aile orientale des cellules, a savoir le câte Nord d'une grande cave a voute semi�cylindrique
(fig. 8), ainsi qu'une grande salle pavee de briques, situee au rez�de�chaussee. Ces constructions
Jatent du XVII• siecle. Elles ont ete reparees aux XVIII et XIX• siecles.
4. Les fouilles efectuees dans la cour de l'eglise Sf. Gheorghe�Nou de Bucarest ont mis
au jour : a) des constructions appartenant aux cellules du monastere de Sf. Gheorghe�Nou, edifiees
dans la seconde moitie du XVII• siecle, sous le regne de Constantin Brancovan ; b) quelques
murs appartenant a des constructions qui semblent plus anciennes et ont probablement appar�
tenu a une eglise anterieure ; c) de nombreuses tombes faisant partie d'un cimetiere, de la seconde
moitie du XVI• siecle, a en juger a certaines monnaies turques et hongroises. Le monastere
construit par Constantin Brancovan recouvre ledit cimetiere, qui dependait d'une eglise ante
rieure a l'eglise actuelle ; d) la partie etudiee renferme plusieurs fosses a provisions, de forme
cylindrique ou tronconique, a la base la plus large en bas. A l'interieur, il y avait des tessons
de vases roumains de la seconde moitie du XV• siecle ou du debut du XVI•. Les traces d'une
couche plus ancienne contenant de la ceramique de cette periode et les restes d'un four a reduire
le minerai de fer, indiquent un ancien niveau d'habitation, datant de la fin du xv· siecle et
du debut du XVI• et derange par les constructions effectuees au cours des XVIe et XVII• siecles.
On a egalement trouve un tesson ceramique de l'epoque de la commune primitive, appartenant
a un niveau qui semble se rattacher au niveau decouvert lors des fouilles anterieures, a proximite
de l'eglise de l'ancien Palais (« Curtea Veche »).
5. Dans la cour de l'eglise Răzvan, les fouilles ont mis au jour des fragments de vases et
les restes d'un four a reduire le minerai de cuivre, datant egalement de la seconde moitie du XV•
siecle ou de la premiere moitie du XVI• siecle, ce qui indique un niveau d'habitation de l'epoque
en question. Ont ete degagees, en outre, des tombes du cimetiere qui entourait l'eglise edifiee
vers le milieu du XVI• siecle. Dans ces tombes on a trouve des monnaies hongroises et turques
des XVIe et XVII• siecles.
Grâce aux resultats signales, les fouilles archeologiques effectuees a Bucarest en 1 956,
ont apporte de nouvelles contributions a la connaissance du passe de la viile a l'epoque feodale.
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Ci urei. Plan general des fouilles de 1 956.
J.
2.
Ci urel. Portion du profil de la paroi Sud de la section I l .
3.
Ciur el. Fragments ceramiques Glina I I I : 1 - 4 , du niveau inferieur ; 5 - 8 , du niveau superieur.
4.
Eglise Albă-Postăvari. Mur Sud et fondements de l'eglise du XVI• siecle.
5.
Eglise Albă-Postăvari. Contrefort decouvert a la partie Nord de l'eglise.
6. - Eglise Albă-Postăvari. Profil de la paroi Ouest de la section I l .
7.
Eglise Sf. Apostoli. Plan d e l'ancienne salle, au N o 4 d e l a rue Vînători.
8.
Eg!ise Sf. Apostoli. Cave dont !'arcade a ete construite en vue de recevoir le chambranlt:
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9. · · Eglise Sf. G heorghe-Nou. Vue partielle des fouilles de 1 956.
10. - - Eg!ise Sf. G heorghe-Nou. Plan general des fouilles de 1 956.
I l.
Eglise Sf. G heorghe-Nou. Profil du talus Ouest de la section IV.
12 .
Eglise Sf. G heorghe-Nou. Vue axonometrique des murs et des fosses.
13.
Eglise Sf. G heorghe-Nou. Vases en terre cuite des xv• - xvr• siecles.
14. -- Eglise Sf. G h eorghe-Nou. Vases en terre cuite, du xvr• siecle.
1 5 . - Eg!ise Sf. G heorghe-Nou. Tessons de plats emailles et decores au « sgrafitto >> (XV le siecle).
16.
Eg!ise Sf. G h eorghe-Nou. Tessons de plats emailles et ornemente3 d'apres la technique du
(XVI I• - XVI I I• s.).
1 7 . - Eg!ise Sf. G h eorghe-Nou. Bol en verre opalin, de couleur bleu clair (XVII• siecle).
1 8 . - Eg!ise Sf. G heorghe-Nou. Creuset pour la fonte des metaux (XVI• - XV I I • siecles).
19.
Eg!ise Rătvan. Plan general des sondages dans la cour de l'eglise.
20.
Eglise Ră t van. Profil du talus Nord de la section 1.
21.
Eglise Rdtvan. Tessons de plats emailles, et decores au << sgrafitto » (XV• - XVI• siecles).
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S ONDAJUL DE LA MĂNĂSTIREA GURA-i\10TRULUI
(r. Filiaşi, reg. Craiova)

M

ĂNĂSTIREA

Gura,Motrului e situată pe malul drept al Motrului, în
punctul unde acesta se varsă în rîul Jiu. Primul ctitor al ei este, după
tradiţie, călugărul sîrb Nicodim, venit în Ţara Romînească în a doua
jumătate a sec. al XIV ,lea. Documentar ne este cunoscut drept ctitor Harvat logofăt,
menţionat într,un hrisov din anul 15 19, dat în Piteşti 1. Biserica şi chiliile mănăs,
tirii actuale de maici au fost înălţate în timpul domniei lui Matei Basarab, apoi
restaurate de Preda Brîncoveanu şi mai tîrziu de nepotul acestuia, Constantin
Brîncoveanu, probabil în anul 1 705, de cînd datează pisania 2•
În vederea lucrărilor de restaurare a mănăstirii de către ICSOR cu fondu,
rile Ministerului Cultelor, Institutul de arheologie al Academiei R.P.R. a executat
în toamna anului 1 956 unele sondaje preliminare. Cercetările arheologice au avut
sarcina de a stabili prin săpături, în ordinea urgenţei, următoarele :
1 ) Planul temeliilor vechilor chilii presupuse a fi existat de,a lungul laturii
de nord a zidului de incintă.
2) Identificarea laturii de răsărit, şi a eventualelor urme de clădiri mai
vechi, în această parte a mănăstirii.
1 . Întrucît latura de nord era inaccesibilă săpăturilor arheologice la data
începerii acestor cercetări, aici fiind depozitate materiale de construcţie şi amena,
jate ateliere pendinte de lucrările de restaurare, s,a ales ca prim obiectiv latura
de răsărit. În această parte săpăturile au fost stînjenite de construcţiile gospodă,
reşti ale mănăstirii (grajduri, coteţe) şi de grămezile de lemne, etc. Toate acestea
limitau terenul ce trebuia explorat şi împiedicau chiar depozitările provizorii de
pămînt provenind din săpături.
Pentru identificarea zidurilor construcţiilor mai vechi s'a trasat, în interiorul
unui grajd, o secţiune, A (vezi planul, fig. 1 ), cu dimensiunile de 4 X 1 m. La
adîncimea de O, 10 rn, s,a dat peste rămăşiţele unui paviment format de cărămizi
cu dimensiunile de 24 X 1 3,5 X 5 cm sau 25 X 1 3 X 5 cm. La adîncimea
de 1 , 10 rn sub un strat de moloz şi pămînt, s'a găsit un zid, a (fig. 1 ), lat de 0,40 m
şi orientat, aproximativ E'V. În profilele secţiunii se observă o nuanţare de culoare
a pămîntului de umplutură, reprezentînd urma lăsată cu prilejul dărîmării părţii
superioare a zidului pînă sub pavimentul de cărămizi. Mai jos, la 1 , 70 m de la
nivelul actual al solului, zidul se îngroaşe de,a lungul laturii sale de sud cu o
treaptă lată de O, 1 5 m, pentru a se termina la 0,30 m de la această treaptă. Urmă,
rind partea superioară a zidului s'a constatat că el se ţese, la răsărit, cu zidul de
incintă, iar la apus cu un alt zid mai gros, b (fig. 1 ). Acesta din urmă e orientat
aproximativ N,S. Pentru urmărirea acestuia, ca şi pentru a descoperi alte ziduri,
1 Documente privind Istoria
XVI, B, voi. I, p. 1 3 9 - 140.

Rominiei,

veacul

2 I. Donat, Fundaţiile religioase ale Olteniei, AO,
1936, p. 304 - 306.
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s,a trasat şanţul B, cu dimensiunile de 7 X 1 m, ca o prelungire a zidului a, trans,
versal reste zidul b şi căzînd aproare req:endicular r este reretele cu faţa la
răsărit a actualului arhondaric. Prin acest şanţ s,a constatat prezenţa altui zid
mai gros, de 0,93 m, zidul f, paralel cu zidul b, la distanţă de 1 ,65 m de acesta.
l;egajînd zidul b s,a stabilit că acesta se ţese la capătul de sud cu zidul de incintă,
unde a fost găsit la adîncimea de 0,20 m. avînd o grosime de 0,68 m, iar mai
spre apus să se îngusteze (0,50 m), la adîncimea de 0,80 m, pe o lungime de
3 , 1 0 m, cînd se ţese, spre răsărit, cu zidul a. Pe traseul său, de o lungime totală
de 1 4,75 m, mai primeşte încă două ziduri, c şi d, spre a lua sfîrşit într,un al patrulea
zid, e. Toate zidurile (a, c e ) sînt paralele între ele, avînd grosimea de 0,40 m,
cu excepţia zidului c, care are o grosime de 0,42 m. Cu prilejul degajării zidului b,
s'au găsit urmele pavimentului de cărămizi semnalat la 0, 10 m adîncime, în sec,
ţiunea A. Zidul c a fost aflat cu prilejul săpării secţiunii C, într'o încăpere alătu,
rată grajdului, secţiune avînd dimensiunile de 3 X 1 m (fig. 1 ). Acest zid a fost
interceptat la adîncimea de 1 , 15 m, dar nu a putut fi urmărit pînă la talpa temeliei,
ci numai pînă la adîncimea de 2,38 m, din cauză că umplutura de moloz a talu,
zurilor ameninţă să se prăbuşească. Zidul b face la capătul său despre nord un
cot spre apus, delimitînd capătul de nord al zidului f (capătul opus se ţese cu
zidul de sud al incintei).
Altă secţiune, D , cu dimensiunile 7,50 X 1 m a fost trasată peste zidurile b, f,
perrendicular re îngrădirea de uluci ce desparte ograda gospodărească de
curtea bisericii pentru a preciza situaţia arheologică a terenului din preajma părţii
de nord,est a arhondaricului. La O, 10 m s'au găsit şi aici rămăşiţe din pavimentul
de cărămizi descoperit în secţiunile A-B. La 0,20 m, mai jos, s,a identificat zidul j,
gros de 0,60 m, orientat N,S, de,a lungul actualei despărţituri de scînduri dintre
cele două curţi. Acest zid are un scurt ieşind, o ureche, spre răsărit. Cu prilejul
degajării zidului s,a dat şi reste un postament, o pilă de zidărie, cu dimen..
siunile de 1 X 1 , 1 O m, la o depărtare de numai 0,20 m, spre vest, de acest zid.
Rostul acestora nu a putut fi încă precizat. Nu ar fi exclus să fi fost folosite
pentru o scară.
În preajma zidului j s'a găsit un fragment ceramic dintr'o strachină smăl,
ţuită (fig. 2 ), corespunzătoare, ca tehnică, formă şi ornament, cu ceramica datată
prin săpăturile arheologice ale şantierului Bucureşti, la Curtea,Veche, în prima
jumătate a veacului al XVI II,lea.
Secţiunea E, cu dimensiunile 5,50 X 1 m, trasată paralel cu secţiunea D,
a stabilit că zidul j îşi continuă traseul spre nord, unde se ţese cu un alt zid,
orientat E,V, re care,l depăşeşte. Mai departe a fost urmărit numai pe o distanţă
de 1 ,50 m.
Zidul i, gros de 0,55-0,56 m, care în capătul de sud face cot cu zidul h',
cu care e ţesut, se pierde, în partea de nord, sub o construcţie nouă, după ce a
flancat aici partea stîngă a intrării (gîrliciul) unei pivniţi vechi, folosită şi astăzi.
Distanţa între zidurile j şi i este de 1 ,06 m. La 1 ,92 m, la est de zidul i, e situat
zidul g, gros de 0,65 m în prelungirea zidului f şi legat de zidul i prin zidul h'.
Acest zid (g) , . se pierde în partea de nord sub construcţia recentă, sus amintită.
J:; e,a lungul reretelui din dreapta intrării în pivniţă, care îl foloseşte drept temelie,
se păstrează partea ieşită în afară a zidului, lată de 0, 1 75 m. Pe traseul său, zidul g
primeşte, dinspre incinta de la răsărit, şase ziduri dispuse paralel cu zidurile e
şi h. Cinci dintre acestea (k-o) , au grosimea de 0,40 m, iar al şaselea, situat
în partea de nord, are o grosime de O, 79 m (în partea de apus) şi 0,65 m (în
partea de răsărit). După dispoziţia cărămizilor, acest zid pare să fi sprijinit o boltă
-
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Planul general al săpăturilor.
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de la o pivniţă ce se află pe latura sa de nord. Pivniţa e astăzi astupată ; ea a
avut legătură cu pivniţa alăturată, folosită şi astăzi.
În afară de secţiunile trasate pentru depistarea lidurilor, s�a procedat la
degajarea zidurilor descoperite, pentru obţinerea în timp util a planului teme�
liilor vechilor construcţii.
Investigaţiile întreprinse în sectorul de răsărit au stabilit, între zidul de
de
la sud şi incinta de la răsărit, prezenţa unui şir de încăperi (I-XI),
incintă
delimitate la apus de zidurile g, b. Î n partea de nord, dea,
supra pivniţii, nu s�au putut face observaţii mai ample.
Cercetările vor fi reluate în cursul anului 1 957.
De asemenea nu s�a putut stabili cu precizie rostul
zidurilor f şi j . Zidul j pare a fi aparţinut unui pridvor ;
pe alocuri prezintă pe creştet concavităţi, sub aspectul
unor găuri rotunde obţinute prin spargerea cărămizilor.
Vor fi avut menirea să sprijine stîlpii de lemn ai prid,
vorului. Această ipoteză devine mai plauzibilă, ţinînd
seama că şi zidul similar (u ) , din sectorul nord, poartă
astfel de scobituri.
Altă problemă, ce rămîne de rezolvat, o pune zidul c, Fig. 2. Fragment de ce
smălţuită din prima
care coboară adînc într,un strat gros de moloz şi pămînt ; ramică
j umătate a sec. XVI II.
acest fapt lasă să se întrevadă că în acest loc nu ar fi
exclus să se afle o pivniţă sau un subsol. Clădirile actualmente în picioare, din
latura de sud a incintei, în parte contemporane cu temeliile în discuţie - au
catul de jos sub nivelul solului ; (analogii multiple, în Parhitectura noastră, în
sec. XVI I , în timpul domniei lui Matei Basarab).
În sectorul de nord s�a făcut o secţiune, F, cu dimensiunile de 9 X 1 m ,
trasată perpendicular pe zidul de incintă. Cu acest prilej au fost descoperite două
ziduri, u şi t. Zidul u se leagă, în capătul său de la apus
cu zidul incintei, lîngă clopotnită. La răsărit se încru,
cişează cu zidul j ; capătul să � nu a fost urmărit
în această direcţie pînă la întîlnirea cu zidul i. Spre
apus are grosimea 0,55 m, îngroşîndu�se spre răsărit
pînă la O, 75 m. Pe alocuri s�au observat pe acest
zid, pe creastă, concavităţile menţionate cu prilejul
descrierii zidului j, folosind probabil la sustinerea
stîlpilor de la pridvor. În partea de apus, la i,22 m,
de zidul incintei şi paralel cu acesta, porneşte alt
zid, r, gros de O, 70 m, căzînd perpendicular pe zidul
de
incintă de la nord, delimitînd o încăpere (XI I).
Fîg. 3.
Fragment ceramic
La
4, 78 m spre răsărit se află alt zid, s, paralel cu
aparţinînd culturii Coţofeni.
r, şi
gros de 0,72 m. Acesta mărgineşte altă încă,
pere (XIII). Zidul t este paralel cu zidul u şi la o distanţă de 1 ,60 m la
nord de el. Capătul său dinspre apus se leagă de zidul s . Nu a fost urmărit
pe întreaga sa lungime înspre răsărit. La distanţa de 3,65 m spre răsărit de
zidul s şi paralel cu acesta , se ţese cu alt zid, ş, gros de 0,55 m, care încheie
încăperea XIV.
Î n partea de NV a sectorului nord, au fost descoperite în molozul odăilor
cîteva fragmente de şiţă groasă (draniţă), din lemn de gorun. Ea ne indică natura
acoperişului.
2.
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Yn timpul cercetărilor noastre nu s'au găsit, în afară de vechile temelii si
cîteva obiecte fără însemnătate - exceptînd fragmentul ceramic din prima jumă ,
tate a veacului XVIII, alte vestigii mai vechi.
Descoperirea întîmplătoare a unor fragmente de olane de pămînt ars, ne
face să presupunem aici o alimentare cu apă potabilă captată de la izvoarele sau
din apele ce mustesc pe o mică înălţime din vecinătatea mănăstirii.
La o depărtare de aproximativ 50 m, în partea de sud,est, se pot vedea urme
de ziduri mai vechi, din piatră sigă, neregulat cioplită şi fragmente de cărămidă,
prinse cu un mortar foarte dur. Un sondaj redus ne,a dat putinţa să precizăm
factura zidurilor şi să interceptăm cîteva fragmente ceramice, anterioare vea,
eului XVI. Locul va fi. cercetat mai îndeaproape cu prilejul continuării investi,
gaţiilor proiectate în campania de lucru a anului 1957.
Pe un bot de deal, cam la 2 km S,E de mănăstire, în dreapta rîului Jiu,
înspre Băiţa, s'au găsit cîteva fragmente ceramice izolate, din care unul (fig. 3)
poate fi. identificat ca aparţinînd culturii de tip Coţofeni, din orînduirea comunei
primitive.
D !N U V. ROSETTI

APXEOJIOnfqECKHE PA3BE.Il,KI1 B MOHACThlPE fYPA-MOTPYJIYM
KPATKOE CO.UEP)KAHHE

fypa-MoTpyJiyii-H<eHCKHH MOHaCTblph, paCOOJIOH<eHHbiH y CJIHHHHH peKH )J(uy C peKOH
1\1.0Tpy . ITocrpoH:Ky ero JiereH)la npunucbiBaeT 1\WHaxy HHI<OAHMY, npuiiieAIIIeMy B BaJiaxmo ao
BTOpoH: noJIOBHHe XIV a . CorJiacHo AOKyMeHTaM, nepBbiM KTHTopoM nocrpoeHHOH 1.\epKBH 6hiJI
JIOrocil:H XapBaT, ynOMHHyTbiH B OAHOl\\ H3 AOKyMeHTOB 1 5 19 r. QepKOBh H KeJihH HbiHeiiiHero
MOHaCTbipH 6biJIH B03BeAeHbi a cepeAHHe XVII s . u pecraspupoaaHhl KoiicraHTHHOM EpbiH
KOBHHY, 00-BHAHMOMY, B 1 705 r .
BBHAY pecraap�uu MOHaCThipH, npeAycMoTpeHHoii mraHoM npeAnpHHHThiX MuHucrepcrsoM
sepOHCOOBeAaHHH pa60T 00 BOCCTaHOBJieHHIO HCTOpuqecKHX naMHTHHKOB , ApxeoJioruqeCHHH HH
CTHTYT AKaAeMHH PHP npoH3BeJI oceHhiO 1956 r . npe,usapuTeJihHyro pa3se,ui<y.
ilpH 3TOM 6hiJI qacruqHO ycraHOBJieH cPYHAaMeHT npeH<HHX KeJIHH, 60Jihiiieii qacrbiO Teneph
yH<e pyxHyBIIIHX . 0HH IIIJIH BAOJih MOHaCTblpCKOH CTeHbi . PHA KeJIHH 3aKaHqHBaJICH KOppHAOPOM,
KaK 3TO BHAHO H3 CTeH j H U, HMeiOII.\HX KOe-r,ue HaBepxy yrJiy6JieHHH AJIH <l.>HKCHpOBaHIUI AeJ;:e
BHHHblX croJI6os . KeJlhH 6biJIH nepeKpbiThi rOHTOM . Apxeo.rroruqeci<ux naMHTHHKOB o6Happi<eHo He
6biJIO, 3a HCKJIJOqeHHeM <l.>parMeHTa OOJIHBHOH MHCKH nepsoiî OOJIOBHHbi XVIII B . B 50 M OT MOHaCTblpH
o6HapyH<eHbi cTeHbi 6oJiee crapoH: nocrpoiîKH H3 pa36uToro KaMHH u 6uToro KHpnuqa, CBH3aHHhix
pacrsopoM . CyAH no HeKoTopbiM HaiiAeHHhiM q,parMeHTaM HepaMHHH, OHH paHee XVI s .
H a paCCTOHHHH, npHMepHO, B 2 K M H a IOrO-BOCTOK OT MOHaCTblpH 6biJIO HaHAeHO HeCKOJJhl<O
q,parMeHTOB KepaMHKH AOHcropuqecKoii KYJJhTYPhi Tuna Kol.\OcPerm .
I1cCJJeAOBaHHR 6y,uyT OpOAOJJH<eHbl B TeqeHHe 1 957 r .
OE'bJICHEHH E PHCYHhOB
PHc. 1 .
PHC. 2.
PHc. 3 .

·-

061.1..\HH IIJiaH pacKonoK .
rna3ypoBaHHbiH cl>parMCHT KepaMHKH nepsoii nOJIOBHHbl XVI I I
<t>parMeHT KepaMIIKH KYJlbTYPbi Kouocl>emi.

B.

SONDAGE AU MONASTERE DE GU RA-MOTRULUI
R E SUM E

Gura Motrului est un monastere de nonnes situe au confluent du Motru et du Jiu.
La tradition attribue son edification a Nicodeme, un moine serbe venu en Valachie dans la
seconde moitie du XIV• siecle. Un document datant de 1 5 1 9 mentionne toutefois le logothete
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SONDA J UL l>E LA MĂNASTIREA G U H.A . ,IOTHULUI

Harvat comme fondateur. L'eglise et les cellules du monastere actuel ont ete bâties vers le
milieu du XVIIe siecle et restaurees par Constantin Brancovan, probablement en 1 705.
L'lnstitut d'Archeologie de !'Academie de la R.P.Roumaine a effectue, a l'automne 1 956,
quelques sondages preliminaires necessaires aux travaux de restauration du monastere ; ils ont
ete executes dans le cadre de la campagne de restauration des monuments historiques, entreprise
par le Ministere des Cultes.
A cette occasion, on a identifie partiellement les fondations des anciennes cellules, aujourd'
hui en grande partie detruites. Ces fondations etaient situees tout le long de l'enceinte. La
rangee de cellules se terminait par devant par une galerie exterieure, ainsi qu'il resulte des
murailles j et u qui contiennent, de ci de la, a leur sommet, des concavites destinees a la fixation
des colonnes en bois. Les cellules etaient recouvertes de bardeaux. Nul materiei archeologique
n'a ete decouvert, a l'exception d'un fragment d'ecuelle emaillee, datant de la premiere moitie
du XVIIIe siecle. A une distance d'environ 50 metres du monastere, on a decouvert les murs
d'un edifice plus ancien, en pierres eclatees et briques liees a l'aide de mortier. A en juger d'apres
les tessons ceramiques decouverts, ces murs semblent anterieurs au XVIe siecle.
A une distance d'environ 2 kilometres au Sud,Est du monastere, on a trouve quelques
fră.gments de ceramique appartenant a la civilisation prehistorique du type Coţofeni.
Les recherches ont ete reprises en 1 957.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.

EXPLICATION DES FIGURES
-

Plan general des fouilles.
Fragment ceramique emaille de la premiere moitie du XVIII e siecle.
Fragment ceramique appartenant a la civilisation de Coţofeni.
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SONDAJUL DE LA MĂNĂSTIREA MAMUL
(r. Drăgăşani, reg. Piteşti)

M

ĂĂ

N STIR EA Mamul, ctitorie din anul 1 696 a voie\lodului Constc:mtin
Brîncoveanu, pe urmele unei ctitorii mai vechi, din secolul al XVI,lea 1 ,
e situată pe malul drept al pîrăului cu acelaşi nume, în comuna Lun,
geşti. În vederea lucrărilor de restaurare a chiliilor mănăstirii (fig. 1 ), executate
de ICSOR, s'au efectuat unele sondaje preliminare, la sfîrşitul lunii mai şi înce,
putul lunii iunie 1 956, prin care . s'a urmărit :
1 ) să se determine limita de est a chiliilor de pe latura de sud a mănăstirii j
2) să se precizeze dacă galeria deschisă, de pe latura de nord a aceloraşi
chilii, este contemporană sau ulterioară acestora ;
3 ) de asemenea dacă galeria continua şi la apus de intrarea principală a
mănăstirii ;
4) apoi dacă deasupra pivniţei din partea de apus a mănăstirii au existat
construcţii ; care era planul lor şi raportul dintre ele şi chiliile de pe latura de sud ;
5) în sfîrşit, să se delimiteze latura de nord a construcţiilor din partea de
apus a mănăstirii şi să se precizeze raportul dintre ele şi eventualele resturi ale
unor chilii la nord de biserică.

1 . Pentru rezolvarea primei probleme, s,a trasat un şanţ lung de 8 m şi
lat de 1 m, perpendicular pe latura de est a chiliilor din partea de sud a mănăstirii,
către extremitatea de sud,est a acestora (S. I). La adîncimea de 0,35 m de la supra,
faţa solului, sub un strat de pă mînt vegetal şi altul de dărîmături moderne, s'a
dat peste zidul A, gros de O, 70 m, ce închidea încăperea 1, pe latura ei de răsărit.
Degajîndu,se latura exterioară a temeliei acestui zid, pe toată lungimea ei, s'a
observat că la colţul de NE al chiliilor i se alătura capătul zidului de incintă, din
partea de E a mănăstirii (B), iar de la colţul de SE continua, spre sud , un alt zid
de cărămidă (C), lat de 0,66 m. Acesta a fost urmărit pe o mare parte din lungimea
lui, constatîndu,se că închidea, în spre ESE, unele construcţii mai tîrzii, situate
în afara incintei vechi a mănăstirii. O astfel de construcţie (XXI) era alăturată
chiliilor, în partea de sud a acestora, iar alta (XXII) se afla la o distanţă mai mare
de ele. Cu privire la prima, s,a făcut observaţia că avea două pavaje de cărămidă,
unul la adîncimea de 0,61 m şi altul la 1 ,35 m, de la suprafaţa solului actual, ceea
ce reprezintă două etape de clădire bine distincte. A doua construcţie, mult mai
mare (XXII), avea în colţul de est o mică încăpere pătrată, boltită (XXIII). Ambele
construcţii au fost dezvelite numai în parte, cercetarea lor nefiind prevăzută în
planul de lucru.
1 N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii in Muntenia şi
în Oltenia, IV, în BCMI, XXIX, fasc. 8 7 - 90, p. 104 1 05, fig. 883 - 895 ; Pr. D. B:ilHŞH , <<MitropoliH Olteniei»

VIII, 1 - 3, 1956, p. 48 - 5 4 ; Arhivele Statului, Bucu·
reşti, Mănăstirile Brîncoveni şi Mamul, pac. 3 1 , doc. 1 4
(catagrafia din 1 844) şi cloc. 1 5 (catHgrafia din 1 852).
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Tot în legătură cu determinarea limitei de est a chiliilor de la sud de biserică,
s�a identificat locul uşii dintre încăperea nr. I şi camera boltită nr. II, precum
şi pavimentul de cărămidă al acesteia din urmă.
2. Pentru a se preciza raportul dintre galeria de pe latura de nord a aceloraşi
chilii şi colţul de nord al camerii boltite (nr. I l), s�a trasat o secţiune perpendiculară
:re amîndouă, în punctul de unire al lor (S. I l). Din cauza unor obstacole greu
de înlăturat, secţiunea s�a redus la dimensiunile de 3,50 m lungime şi 1 m lăţime.
Ea a dus la observaţia că temelia colonadei, ce mărgineşte galeria spre nord, e
mai nouă decît a încăperii boltite. Ea se sprijină pe o temelie mai veche, care este
o continuare a temeliei camerii boltite pe trompe (nr. I l). În plus, cercetarea mai
amănunţită a feţii de nord a zidului, pe toată înălţimea lui, a dat putinţa constatării
că zidul camerii boltite era tencuit, în momentul cînd i s�a alăturat zidul
galeriei. Pridvorul cu colonadă de deasupra galeriei, precum şi întregul etaj al
chiliilor III-VI I I, inclusiv al camerelor I şi Il, au fost construite într�o
perioadă mai tîrzie şi anume în prima jumătate a secolului al XIX�lea. Singura
construcŢie cu etaj de pe latura de sud a mănăstirii, pare să fi. fost la început,
în epoca brîncovenească, numai << clopotniţa >>, pe sub care se află azi intrarea
principală.
Cu prilejul efectuării secţiunii S. Il, lîngă temelia colonadei, la circa 0, 1 5 m N
de aceasta şi la adîncimea de 1 ,45 m de la nivelul solului actual, s�a dat peste
un sicriu din lemn de stejar încheiat cu cuie de lemn, lung de 1 , 70 m, lat la cap
de 0,40 m şi la picioare de 0,32 ni. şi înalt de 0,34 m, plin cu apă şi mîl, în care
se afla un schelet omenesc, desigur al vreunei călugăriţe. Înăuntrul sicriului nu
s�a găsit niciun fel de inventar funerar ; nici măcar cărămida cu numele defunctei,
obişnuită sub capul călugărilor. Sicriu! era îngropat într�un strat de lut cenuşiu�
verzui. La circa 0,50 m mai sus de capacul sicriului se afla un strat de dărîmături
cu moloz, care nu fusese deranjat de groapa mormîntului, ceea ce arată că acesta
e mai vechi decît zidul galeriei şi al pridvorului de deasupra ei.
Cu privire la galeria mărginită de colonadă, s�a observat că ea avea un paviment
de cărămidă, peste care s�a găsit un strat subţire şi continuu de cărbune, rezultat
de pe urma unui incendiu. Spre marginea exterioară a galeriei, între stîlpii de
cărămidă, se afla un rînd de cărămizi, aşezate pe cant, avînd partea superioară
rotunjită şi la un nivel puţin mai înalt decît acela al pavimentului. Pavimentul de
cărămizi a fost asezat
pe un strat de umplutură din nisip si moloz, gros de
'
circa 0, 1 0 m. Sub acest strat, la 0,86 m de peretele de nord ai chiliilor şi paralel
cu el, s�a dat peste temelia unui zid de cărămidă, gros de 0,42 m (D). Zidul
pare să fi. făcut parte din balustrada unei galerii anterioare, mai strîmtă decît
cea de azi.
3. Secţiunea S. III, executată perpendicular pe zidul de nord al chiliilor,
sub actuala scară T de la vest de intrarea principală, n�a dat peste o continuare
a galeriei şi în această parte a chiliilor, ci numai peste o groapă de var. Scara însăşi
este o creaţie a restaurărilor executate acum vreo 25 de ani, uşa (U) şi scara ce
duceau la etajul foişorului sau clopotniţei de deasupra intrării principale aflîn�
du�se pe latura de nord, în grosimea zidului din stînga intrării.
Un alt sondaj (S. IV) executat în afara incintei, la vest de intrarea prind�
pală, a dat, imediat sub stratul de pămînt vegetal, peste temelia unui zid de cără�
midă (E), gros de circa 0,45 m, paralel cu colonada exterioară, de la sud de chiliile
din această parte a mănăstirii. Zidul încheia anumite încăperi ce continuau spre
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nord, sub colonada construită probabil, în a doua jumătate a secolului al XIX,lea
şi refăcută cu prilejul ultimelor restaurări ale chiliilor.
4. Cercetările efectuate pe platforma de cărămidă ce acoperă pivniţele de
la vest de biserică au precizat, pe baza urmelor foarte slabe de ziduri ce s'au
mai păstrat, că deasupra acesteia se înălţau alte încăperi (XI II-XVII), existente
de o parte şi de alta a unui coridor median (K). Alte două coridoare (K 1 şi K 2) se
aflau pe latura de vest a chiliilor, în jumătatea de sud a acestora. În ceea ce pri,
veşte raportul dintre capetele de sud ale zidurilor ce închideau încăperile de deasu,
pra pivniţei şi zidul chiliilor de pe latura de miazăzi a mănăstirii, pe care primele
cădeau p erpendicular, s,a observat că se ţeseau între ele, ceea ce denotă că şi
unele şi altele au fost înălţate în acelaşi timp. În schimb, zidul mai subţire (circa
0,40 m), ce se afla la un nivel mai jos decît chiliile, la 1-1 ,50 m de zidul de est
al pivniţei, mărginind desigur o galerie sau o prispă (P1, P2) deschisă înspre curtea
mănăstirii, e de dată mai tîrzie, deoarece capătul lui de sud nu se tese,
ci se alătură
'
cu zidul chiliilor pe care cade perpendicular.
În plus, o cercetare în faţa pivniţei a dus la constatarea că gîrliciul acesteia
era închis pe latura de est cu un zid gros de O, 75 m, iar pe laturile de nord şi sud
cu alte două ziduri avînd grosimea de 0,85 m şi lungimea de 5,40 m,prelungin,
du,se către răsărit ca doi pinteni puternici şi lăţindu,se în spre capete pînă la dimen,
siunea de 1 , 15 m. Din zidul de sud al gîrliciului pornea spre miazăzi un zid gros
de 0,80 m (V), ce nu se lega organic cu acesta şi care n'a fost urmărit decît pe o
mică porţiune a lui.
5. Către coltul si latura de nord a zidului de incintă al mănăstirii, cerce,
tările au fost îngr � un�te de grămezile mari de materiale de construcţie, depozi,
tate în acest loc, pentru lucrările de restaurare a chiliilor. Cu toate acestea,
la 3 , 30 m de zidul de incintă amintit, s,a dezvelit temelia unui zid de cărămidă, gros
de 0,90 m, ce pornea din zidul de incintă de pe latura de vest, cu care se ţesea în
punctul de unire şi continua apoi spre răsărit. Zidul a putut fi urmărit pe o lungime
de 6,50 m, constatîndu,se că, la distanţă de 4,40 m de la incinta de vest, din el
se va ramifi.ca spre sud un alt zid, închizînd o încăpere (nr. XVII), situată la capătul
de nord al pivniţei. La distanţă de 5,50 m de acelaşi zid de incintă, se ramifi.ca
spre nord încă un zid, ce închidea o ultimă încăpere (XVIII), în colţul de nord
al mănăstirii. Cea mai mică încăpere din această parte (XIX) se afla la extremitatea
de nord a galeriei P2 • În interiorul ei era scara de acces în camera XVII, existentă
la subsol. Pe latura de nord a incintei, imediat la răsărit de încăperea nr. XVI I I,
se afla încă o pivniţă mai mică, iar mai departe se înălţau alte chilii, ale căror
temelii n'au fost cercetate.
În afară de punctele înscrise în planul de lucru, s'au făcut unele observaţii
în urma sondajelor efectuate, la cererea ICSQR,ului, de către Trustul topografo,
geotehnic (TTG), Divizia foraje, din Bucureşti. Astfel, prelungindu,se o secţiune
executată de TTG imediat la est de a bsida altarului (S. VII), s'a constatat că şi în
această parte se aflau construcţii, după cum arată două temelii de cărămidă aproape
paralele cu zidul de incintă. A doua observaţie s,a făcut în legătură cu sondajul
executat de către TTG pe latura de sud a tindei bisericii. Aici s'a consta,
tat că adîncimea temeliei bisericii este de 1 ,40 m. În acelaşi punct, nivelul
de călcare în momentul construirii bisericii, era cu 0,33 m mai jos faţă de
cel actual. Într,un mormînt aflat în urma sondajului din acest loc şi datînd,
probabil, din secolul al XVI I I,lea, s'a găsit o cărămidă cu inscriptia << Lisafta
monah(ia) )) .
.
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Observaţiile stratigrafice făcute în timpul cercetărilor de la mănăstirea Mamul,
n�au identificat în acest loc urme de construcţii etc . , anterioare epocii brînco�
veneşti, despre care fac menţiune documentele vremii şi însăşi 'pisania bisericii.
E foarte probabil ca biserica mai veche de lemn să nu fi lăsat nicio urmă. Nu este
exclus însă ca resturi ale mănăstirii ce se afla aici înainte de Brîncoveanu, să fie
îngropate altundeva , foarte aproape de construcţiile de azi.
1 . BARNEA şi DINU V. ROSETTI

APXEOJIOri-I"4ECKHE PA3BE.UKH B MOHACTbiPE MAMYJI
KPATKOE CO,UEP)I(AHI1E

BBH.Uy npoBe,n;eHHH pa60T IIO BOCCTaHOBJieHHIO KeJIHH U MOHaCTbipe Ma M) .i l, KTHTOpOM
KOToporo c 1 696 r. 6biJI soeso,n;a KoHcraHTHH EphiHKOBHH, nocrpoeHHoro Ha MecTe 6hiBlllero
MOHaCTbipH XVI B . , 6biJia npoH3Be,n;eHa npe,n;sapHTeJihHaH pa:me,n;Ka . Ehvm onpe,n;eJieHhi creHhi pa3JIHt:IHhiX IIOMe�eHHH, B t:IaCTHOCTH p�CIIOJIO)f(eHHblX Ha,n; norpe60M , Cyi..Li eCTByiO�HM B 3ana,n;HOH
LJaCTH QepKBH . YCTaHOBJieHO , t:fTO KeJibH Ha IO)f(HOH CTOpOHe MOHaCTblpH BHat:IaJie He HMeJIH BTOporo
:na>Ha. E,n;HHCTBeHHOH ,n;syx::lTa)f(HOH IIOCTpOHKOH Ha :noii cropoHe HBJUieTCH KOJIOKOJihHH, no,n;
KOTOpOH HaXO,!l;HTCH rJiaBHblH BXO,U B MOHaCTblpCKHH ,!l;BOp . 0CMOTpeHHbie K IOry OT MOHaCTblpH
lf>yH,n;aMeHTbl IIOCTpOeK OKa3aJIHCh 3Hat:IHTeJibHO 6onee II03/�HHMH-nepBOH H ,n;a)f(e BTOpOH IIOJIO
BHHbl XIX B . IlpOH3Be.n;eHHhiMH pa3se,n;KaMH CJie,n;os paHee I<OHQa XVI I B . o6Hapy>«eHo He 6biJIO .
'

0Eo.H CHEHI1E Pl1CYHKOB
PHc. 1 . - TinaH MOHaCTbipH MaMyJI .

SONDAGE AU MONASTERE DE MAMUL
RE SUM E

Des sondages pnHiminaires ont ete effectues en vue des travaux de restauration des cellules
du monastere de Mamul, fonde en 1 696 par le voivode Constantin Brancovan, sur les ruines
du rnonastere editie au XVIe siecle. On a delimite les differentes pieces du rnonastere, notarnrnent
les charnbres situees au-dessus de la cave sise a l'Ouest de l'eglise. Des le debut, on a pu preciser
que les cellules situees sur le flanc Sud du rnonastere ne possedaient pas d'etage. La seule construc
tion a etage de cette partie du rnonastere etait la taur du docher, servant d'entree principale
dans l'enceinte du couvent. Les fondations des constructions identifiees a l'exterieur de l'enceinte,
au Sud du rnonastere, s'averent plus recentes, la date de leur construction remontant a la premiere
ou rnerne a la seconde rnoitie du XIXe siecle. Au cours des sondages effectues, on n'a pas trouve
de vestiges anterieures a la fin du xvne siecle.
EXPLICATJON DES FIGURES
Fig. 1.

·-

Plan du monastere de Mamul.

www.cimec.ro

SONDAJUL DE LA MĂNĂSTIREA COTMEANA
(r. şi reg. Piteşti)

ĂNĂSTIREA

Cotmeana, azi o simplă biserică de sat, e situată pe malul
stîng al pîrăului cu acelaşi nume, la circa 30 km nord,vest de oraşul
Piteşti. După pisania aşezată deasupra intrării în naos, cu prilejul
unei resta urări din timpul lui Constantin Brîncoveanu, în anul 1 7 1 1 , biserica
mănăstirii a fost zidită în vremea lui Mircea cel Bătrîn, la 1389 1 . Însă un hrisov
din 20 mai 1 388 hotărăşte supunerea mănăstirii Cotmeana celei de la Cozia 2,
iar o inscripţie de pe un clopot dăruit aceleiaşi mănăstiri la 1 385 3, arată că
aceasta exista şi înainte de Mircea cel Bătrîn. Dintr,un document de la Mihail l,
fiul lui Mircea, din 22 iunie 1418, rezultă că mănăstirea Cotmeana a fost zidită
de Radu l (circa 1377-1384) 4•
După cum se arată în pisania de la intrarea în naos, în anul 1 7 1 1 biserica
s'a << î nfrumseţat cu tămplele, cu icoane, şi cu ferestrile, şi cu uşa pi căte să văd
înnoite >>, egumen al mănăstirii fiind << chir Parthenie e1 [omonah] Coziian >> 5.
În schimb, o altă pisanie aşezată pe latura de nord, deasupra intrării în tindă,
ne informează că în anul 1 777 s'a ridicat << această clopotniţă din timelie >> 6• Pe
baza celor două inscripţii credem că greşit s'a socotit pînă acum că tinda, deasupra
căreia se înalţă clopotniţa, a fost zidită la 1 7 1 1 , iar pridvorul de pe latura de
nord , la anul 1 777, în vremea lui Alexandru lpsilante 7• Dimpotrivă, din textul
pisaniilor abia menţionate se vede că la 1 7 1 1 s'au executat lucrări de << Înfrumu,
seţare >>, iar la 1 777 s'a înălţat tinda actuală, deasupra căreia se afla clopotniţa.
Cît priveşte pridvorul de pe latura de nord, acesta s,a clădit foarte probabil pe
la mijlocul secolului al XJX,lea, cînd s'au făcut şi alte construcţii la mănăstirea
Cotmeana.
În anii 1922-1 924 biserica a fost restaurată de către arh. N. Ghica,Budeşti.
Cu această ocazie s,a făcut observaţia că « zidăria sînurilor nu are legătură cu
aceea a pereţilor bisericii, ceea ce dovedeşte că sînurile au fost adăugate în urmă >> 8.
Bazîndu,se pe această constatare a lui N. Ghica,Budeşti, V. Vătăşianu recon
stitue planul iniţial al bisericii de la Cotmeana , fără absidele laterale, stabilindu,i
analogii cu temeliile bisericilor medievale de la T. Severin, cu Sîn Nicoară de
la Curtea de Argeş şi mai ales cu careia nr. XI de pe Trapeziţa, lîngă Tîrnovo

M

1 A se vedea pisania, la C. Bobulesc u,
Candela
de la temelia bisericii din Cotmeana, în ACM 1 ,
1 942 - 1 943. p. 1 3 1 .
2 D 1R, B . Ţara Romînească ( 1 24 7 - 1 500), Bucureşti,
1 95 3 , nr. 26, p . 4 2 .
s B . P. Haşdeu, Istoria critică a rom înilor, voi. 1,
Bucureşti, 1 8 7 5 , p. 128.
4 D 1R, op. cit., p. 70 ; cf. P. P. Panaitescu, Mircea
cel Bătrîn, Bucureşti, 1 944, p . 1 5 9 - 1 60, unde nu

se exclude şi posibilitatea de a fi fost zidită sub
V!adislav 1, C. C. Giurescu ; cf. Istoria romînilor, voi. 1,
ed. a V-a, Bucureşti, 1 946, p . 487.
5 C. B�bulescu , op. cit.
6 Ibidem.
7 N. Ghica-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în M un

tenia, în BCMI , XX, 1 92 7 , fasc. 53 - 54, p. 1 7 ; idem ,
în BCM1, XXIV, 1 93 1 , fasc. 70, p. 1 7 9.
8

Ibidem.
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(R.P. Bulgaria), din secolul al XIII,lea 1. După V. Vătăşianu, biserica mănăstirii
Cotmeana datează de la sfîrşitul secolului al XIII,lea, iar în epoca lui Mircea
cel Bătrîn, sub influenţa arhitecturii sîrbeşti, i s,au adăugat absidele laterale 2•
Punîndu,se problema unei noi restaurări a monumentului, ICSQR,ul a
solicitat Institutului de Arheologie al Academiei RPR efectuarea unor cercetări
arheologice prealabile, care să lămurească :
1 . dacă absidele laterale ale bisericii au fost sau nu adăugate mai tîrziu ;
2. dacă biserica a avut un pridvor (tindă), pe locul pronaosului existent astăzi.
Paralel cu aceste două probleme, săpăturile arheologice programate au
urmărit cercetarea urmelor de cultură materială, în succesiunea lor stn:tigrafi.c ă,
din cele mai vechi timpuri pînă astăzi. Cercetările s'au efectuat între 9-1 9 noiembrie
1 956 3 şi s'au desfăşurat pe de o parte în porţiunea de teren de la sud şi vest
de biserică (sectorul << A >)), iar pe de altă parte în interiorul bisericii (secţiunile
I-I I B) : fig. 1 . La trasarea secţiunilor în teren s,a ţinut seamă de faptul că
fiecare din ele va putea fi. prelungită, în cadrul cercetărilor viitoare, pentru a se
lega biserica de restul construcţiilor din incintă şi a se stabili astfel raportul
cronologic dintre prima şi acestea din urmă.
1 . Secţiunea I A a urmărit problema raportului dintre zidul şi absida de
pe latura de sud a bisericii, în porţiunea dinspre altar a acesteia. Constatîndu,se
însă că în porţiunea de teren cercetată, straturile fuseseră deranjate de o sub,
zidire din anii 1 922- 1924 (fig. 1 , a), s,a deschis, în acelaşi scop, încă o sec,
ţiune, notată cu sigla I I I A, la vest de aceeaşi absidă. Situaţia stratigrafi.că din
secţiunile I şi I I I A se prezintă în felul următor (fig. 2) :
Sub stratul vegetal şi modern (sec. XIX-XX), s,a dat peste un strat subţire
de pămînt negru, pigmentat cu urme de mortar. În acest strat, constatat pretu,
tindeni în secţiunile practicate, s'au găsit fragmente ceramice din secolul al XVI I I,lea
O parte din el s,a format în timpul construirii, la 1 77 7 , a pronaosului actual.
De această fază de construcţie se leagă şi bordura de cărămizi, lată de 0,30-0,35 m,
care a fost aşezată în jurul bisericii, pentru protecţia zidurilor. Î n adîncime,
pămîntul îşi schimbă culoarea, devenind cafeniu sau negru,brun, datorită gropilor
de morminte. La capătul de sud al secţiunii III A, sub stratul din secolul al XVI I I,lea
şi sub un altul de culoare castanie, se distinge un strat de pămînt de nuanţă cenuşie
închisă, pe care îl atribuim perioadei de construire a bisericii, în secolul
al XIV,lea. Pămîntul viu se află la adîncimea de 0,50-0,60 m fată
' de nivelul
actual al solului.
Cercetările au dovedit că biserica a avut de la început abside laterale. Într,
adevăr, fundaţia absidei de sud este organic legată de cea a naosului şi identică,
în ceea ce priveşte structura, cu a acestuia. Ea este construită din bolovani de rîu
legaţi cu mortar (var, nisip, prundiş, cu slabe urme de cărămidă pisată şi cărbuni
de copac). În adîncime fundaţia măsoară O, 70-0,80 m, soclul ei, lat de O, 10 m,
aflîndu,se la 0,25-0,30 m adîncime faţă de nivelul actual al solului. La fundaţie
nu s,a observat nici un element care să îngăduie ipoteza construirii mai tîrzii a
absidei. Acest lucru nu rezultă nici din cercetarea faţadei, la punctul de înche,
iere al absidei cu zidul naosului. Mai mult, secţiunea de control (Il B) dinăuntru!
absidei n,a dat de urma zidului demolat, care în chip firesc trebuia să existe, dacă
absida ar fi fost adăugată ulterior.
1 V.
Vătăşianu, Contri buţii la datarea bisericii
mănăstirii Cotmeana, în ACMIT, IV, 1 93 2 - 1 93 8 ,
p . 4 1 8 ş i urm.

Ibidem, p. 424 - 426.
La săpături au participat : l . Barnea (responsabil),
N. Const�ntinescu şi D. V. Rosetti.
2
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2. A doua problemă a fost urmărită prin secţiunile II, IV şi V A şi prin
secţiunea l B, din pronaos (fig. 1 şi 5). Stratigrafia din această porţiune de teren
este clară (fig. 5), terenul fiind mai puţin răscolit. Sub straturile vegetal şi modern
se află cel din secolul al XVJ I I,lea, iar sub el, stratul de pămînt castaniu. La
baza acestuia din urmă s,a găsit o monedă de argint de la Ferdinand l, regele
Ungariei (1527-1 564). Urmează mai jos stratul de pămînt cenuşiu închis, cu urme
i

o�------�---�2 m

dPJmi'nt ve;ela/
[o oi.: :'>i 8o!ovan/(!),Nisipr2J
['\, '§J
,

Fig. 2 .

-
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Strai modem
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wa�onfurJ
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ele., morminte

Profilul peretelui de vest al secţiunii II A

8r.

=

mm Sl'f!. XVIII

dl? cără -

tJroepo

(1) şi profilul peretelui de est al secţiunii I I I A (2).

de cărămizi, cărbuni şi cenuşă. Urmărirea acestui ultim strat în secţiunea I I A
(fig. 2), a permis observaţia că de el se leagă nivelul de funciare al zidului bisericii.
Secţiunea I B din pronaos a dus la descoperirea laturii de vest a vechiului
pridvor al bisericii (fig. 1 şi 5). E vorba de un zid orientat N-S, situat la 4, 70 m
vest de zidul ce desparte naosul de pronaos şi la 0,28 m adîncime faţă de podeaua
de azi a bisericii (fig. 5). Zidul măsoară 1 m grosime şi O, 75 m adîncime, avînd o
temelie identică cu a bisericii propriu,zise. El este acoperit de un strat de moloz
www.cimec.ro
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cu resturi de pictură. Faptul că zidul de vest al pronaosului actual s,a înălţat în
afara vechiului pridvor, arată că acesta din urmă a funcţionat pînă la 1777. Vechiul
pridvor era probabil deschis, aşa cum este reprezentat în tabloul votiv şi cum e
indicat de un rest de arcadă de pe faţada sudică. Intrarea era probabil pe la nord,
căci sectiunea V A n,a dat de
urme de scări, pavaje etc.,
pe latura de vest. Mai e de
notat faptul că zidăria mai
nouă a pronaosului n,a folo,
sit, se pare, vechea fundaţie
a pridvorului, exceptînd por,
ţiunea dezvelită pe întreaga
lăţime a secţiunii I I A, unde
a fost lăsată, pentru a nu
se periclita construcţia bi,
sericii, în preajma zidului
despărţitor al naosului de
Fig. 3 . - Cărămidă descoperită î n mormîntul nr. 2 ( 1 708).
pronaos.
Menţionăm, în sfîrşit,
că s'au descoperit la Cotmeana şi cîteva resturi de cultură neolitică, respectiv
o unealtă de silex, cîteva fragmente ceramice gros olane şi chiar o vatră de foc,
tăiată de fundaţia absidei de sud (secţiunea I A) .
MORMINTELE

S,au cercetat în total 1 9 morminte, dintre care mai vechi sînt cele cu nr. 5,
7, 8 şi 1 8 (fig. 2), datînd probabil din secolul al XV,lea. Mormîntul nr. 2 merită
o deosebită atenţie : în afară de cărămida cu inscripţia << Parthenie 7216 >> (1 708)
- fig. 3 - aşezată deasupra altor două cărămizi, puse
de o parte şi de alta a craniului, pe pieptul scheletului
s,a aflat o cruciuliţă de aramă, împodobită cu motive
florale executate în tehnica << email cloiso nne >>, colo,
rat în galben, alb, negru şi albastru (pl. I). După
inscripţia slavonă referitoare la Hristos, forma crucii
de pe faţa cu inscripţie şi după tehnica de lucru, cru,
ciuliţa credem că provine dintr,un atelier rusesc.
Mormîntul nr. 4 aparţine lui << Isaiia eroski,
mom [b] >>, mort la < <leat 7255 >> (1 747) - fig. 4. Cel
mai nou mormînt aparţine lui Theodosie monahul,
decedat la anul 1 84 1 , după cum arată o cărămidă
găsită sub craniu. La toate celelalte schelete nu s,a
descoperit nici un fel de inventar.
*

Sondajul executat în toamna anului 1956 la
Cotmeana a arătat că absidele laterale, mai joase,
ale bisericii, n'au fost adăugate după cum se credea,
mai tîrziu, în vremea lui Mircea cel Bătrîn, în vederea
unei aşa zise <<modernizări >> a bisericii 1 ci ele fac corp
1 V. Viităşianu , op. cit., p. 425 - 426.
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în monnînwl nr. 4 ( 1 747).
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comun cu zidurile construcţiei iniţiale. In felul acesta monumentul nu poate fi
pus alături cu bisericile de plan dreptunghiular din Tîrnovo.
Dar biserica de la Cotmeana nu poate fi. aşezată nici în rîndul bisericilor
treflate de tip sîrbesc (Vodiţa, Tismana, Cozia ş.a.) deoarece se deosebeşte de aceste�
prin planul său simplu triconc, alungit, fără pilaştrii şi zidul despărţitor din inte,
rior, fără cupolă pe naos, care este acoperit numai de o boltă semicilindrică.
Biserica aparţine unui tip de plan treflat simplu, cunoscut în Ţara Romî,
nească înaintea oricărei influenţe sîrbeşti (Vodiţa 1, Coşuştea,Crivelnicu 1, Nicu,
liţel şi, poate, biserica presupusă sub Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeş).
Dată fiind constatarea că primele biserici de plan treflat sînt în strînsă legă,
tură cu existenţa unei vieţi mănăstireşti, rezultă că o astfel de viaţă se înfi.ripase pe
teritoriul patriei noastre înainte de venirea călugărului sîrb Nicodim (circa. 1370).
Cercetări arheologice mai intense vor trebui să fie executate în afara zidului
de incintă, precum şi în interiorul mănăstirii şi al bisericii de la Cotmeana, pentru
determinarea cît mai precisă a datei de construcţie a unuia dintre cele mai vechi
monumente de arhitectură din Principatele Romîne.
! . BAR NEA şi N. CONSTANTINESCU

APXEOJIOrlfl.JECKHE PA3BE,IJ.Kl1 B MOHACThiPE KOTMHHA
KPATKOE CO.D;EP)l(AHHE

Bsn,uy pecTaapaQHH MOHaCTbipH KoTMRHa, o,n;Horo H3 .crapeuwnx apxHTeKTypHbiX naMHTHH
I<OB MyHTeHHH (XIV a .) , 6bma npOH3Be,n;eHa apxeonornqeci<aR pa3se,n;I<a, ycraHOBHBWaR, l!TO
1) 6oi<OBbie a6cn,n;bl Qepi<BH He 6biJIH npncrpoeHbi no3>Ke, I<ai< 3To npe.n;nonaranocL, a KaK o6�aH
C QepKOBHOH CTeHOH lJ:aCTL (pHC . 1 ) . TiepBOHallaJibHO QepKOBb HMeJia npHTBOp, BepORTHO , OTKpbi
TbiH, llOBepx KOTOporo B 1 777 r . 6biJia B03,!l;BHrHyTa HbiHeWHRH nepe,n;HRH lJ:aCTb QepKBH (pHC. 1 H 5 ) .
B o speMR pacKonoK 6blno o6Hapy>KeHo MHoro norpe6eHHH. B Tpex H 3 HHX (N!!N!! 2, 3 u 4)
HaXO,!l;HJIHCb 060>K>KeHHbie KHpllHliH C Ha,n;nHCbl01 B KOTOpOH ynOMHHaeTCH HMH H ro,n; CMepTH llOKOH
HHKa (pnc. 3 H 4) . KpoMe 3TOro , a norpe6eHHH N!! 2, 1 708 r . , Hau,ll;eH Me,n;HbiH KpecraK, cpa6oTaHHbiH
TexHimou "email cloisonne"
IJ;epKOBL MOHaCTbipR KoTMRHa npnHa.LVIe>KHT I< npocroMy THny TpexHeqlHou QepKBH, cyl..l.e.\ cr
soaaaweMy paHee cep6cKoro BJIHHHHR Ha .n;peBHIOIO QepKOBHYIO apxnTeKrypy MyHTeHHH . Tio,n;TBep
m,n;aeTCR, cne.n;oaaTenLHo, liTO .'lOHawecKaR >KU3HL 3apo.n;nnach B MyHTeHHH e�e .n;o npn6biTHR c10.n;a
cep6CKOrO MOHaXa HHI<O,UHMa (npHMepHO 1 370 r.), CliHTalOI.I..\erocR OCHOBaTeJieM MOHaWeCTBa B
3TOH qacrn PyMbiHCKHX KHH>KecTB .

OE'MICHEHHE PI1CYHKOR
PMc. 1 . - llJiaH pacKonoK B MoHaCTbipe KoTMHHa, 1 956 r.
PMc. 2 . - llpo!fmJib aanagHoii creHbi paapeaa II A (1) M npo!fmJib BOCTO<IHOM creHbi paapeaa III A (2) .
PMc. 3 . - KMpnMt�, HaiigeHHbiH B norpe6eHMH Ng 2 ( 1 708).
PMc. 4. - KHpnH<�, HaiigeHHbiH B norpe6eHHM NQ 4 ( 1 747) .
Pnc. S . - llpo!flHJI& ceBepHoii creHbi paapeaa I B M npo!fmJI& JOmHoM creHbi paapeaa V A .
Ta6JIM!.Ia 1 . - Me�Hbiă 3MaJIHpoBaHHbiă KpeCTMK, HaiigeHHbiH B norpe6emm NQ 2 ( 1 708) .

SONDAGE AU MONASTERE DE COTMEANA
R ESUM E

En vue de la restauratian prajetee du manastere de Catmeana, l'un des plus anciens
manumcnts histariques d'architecture de Valachie (XIV• siecle), un sandage archealagique a
ete effectue. Les resultats abtenus sant les suivants : 1 o les absides laterales de l'eglise ne sant
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pas, comme on le supposait jusqu'ici, ajoutes ulterieurement, mais font corps commun avec
les murs proprement dits de l'edifice (fig. 1 ) ; 2° l'eglise originale avait un vestibule probablement
ouvert, au,dessus duquel fut eleve, en 1777, le pronaos actuel (fig. 1 et 5).
A l'occasion des fouilles effectuees, plusieurs tombes ont ete decouvertes. Trois d'entre
elles (no 2, 3 et 4) contenaient des briques portant des inscriptions mentionnant le nom du
mort et la date de son deces (fig. 3 et 4 ). De plus, une petite croix en cuivre a email cloisonne
a ete decouverte dans la tombe n° 2 datant de 1 708.
L'eglise du monastere de Cotmeana appartient a un type simple d\�glise a plan triconque
qui existait avant que l'influence serbe ne s'exer�ât sur l'ancienne architecture religieuse de
Valachie. Cela vient confirmer le fait que la vie monastique avait deja pris naissance en
Valachie avant l'arrivee du moine serbe Nicodeme (1370 environ), lequel passait pour le
fondateur du monachisme dans cette region des Principautes roumaines.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1.
Plan des foullles effectuees au monastere de Cotmeana en 1 956.
Fig. 2.
Profil de la paroi occidentale de la section II A (l) et profil de la paroi orientale de la sec·
tion III A (2).
Fig. 3.
Brique decouverte dans la tombe n° 2 ( 1 708).
Fig. 4. - Brique decouverte dans la tombe n° 4 ( 1 747).
Fig. 5 . - Profil de la paroi septentrionale de la section 1 B et profil de la paroi meridionale de la
section V A.
Pl. 1.
Petite croix en cuivre emaille provenant de la tombe n° 2 ( 1 708) (Reproduction en couleurs).
-

-

-
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lutărie (Cărămidăria << 23 August >}), de la Brăiliţa, suburbia oraşului
Brăila, situată pe terasa secundară a Dunării, în dreptul confluenţei braţului
Măcin cu Dunărea, au fost semnalate urme materiale de locuire ale unei
aşezări neolitice gumelniţene, la punctul numit << Vadul Catagaţei >}. Cu aprobarea
Academiei R.P.R., Muzeul raional Brăila în colaborare cu 1-1uzeul regional
Galaţi au efectuat în acest loc săpături arheologice de salvare, în toamna anului 1 955.
Cu prilejul acestor săpături, s'au descoperit 20 morminte de inhumaţie,
ulterioare aşezării, la adîncimi ce variau între 0,40 şi 2,40 m de la nivelul solului
actual. Acestea au deranjat în mare parte cele două nivele arheologice ale stra,
tului de cultură gumelniţean.
Deasupra ultimului nivel de locuire gumelniţean, triburi migratoare în tre,
cere, sau probabil, poposind mai mult timp prin aceste locuri, au ridicat un turnul
funerar în punctul cel mai dominant al aşezării, unde şi,au îngropat morţii. Turnului
a fost distrus mai mult de jumătate din cauza unor săpături ulterioare, moderne :
diferite lucrări din timpul celui de,al U,lea război mondial (1940 - 1 944), şi
săpăturile făcute de << Cărămidăria 23 August >} , instalată la poalele terasei (:fig. 1).
Turnului era de formă circulară, cu diametru! de aproximativ 30 m., apla,
tisat, tocit din cauza şuvoaielor şi a apelor de ploaie.
Săpăturile de salvare de la Brăiliţa au fost planificate în urma unor cerce,
tări stratigra:fice prealabile în malurile taluzate ale cărămidăriei, observîndu,se
cîteva pro:file stratigra:fice destul de concludente. Aceste observaţii stratigrafice
ne,au determinat să începem săpătura prin secţionarea aşezării în suprafeţe relativ
mari (A, B şi C), cu scopul de a dezveli cele două nivele de locuire gumelniţene.
În felul acesta, săpătura s'a făcut concomitent, în aşezare şi movilă, căci iniţial
nu se putuse observa că pe această aşezare gumelniţeană, s'ar afla o movilă. De
prezenţa acesteia ne,am dat seama o dată cu apariţia primului schelet, precum şi
a lentilei de pămînt şocolatiu măzăros, suprapusă ultimului nivel de locuire al aşe,
zării. Lentila se afla pro:filată în partea superioară a malului, care delimita suprafaţa
A de suprafaţa B. Aceeaşi pătură de pămînt şocolatiu cu aspect măzăros am prins,o
şi în profilul malului ce separa suprafaţa B de C. De aici concludem că pămîntul
acesta a fost cărat şi depus pe o suprafaţă apreciabilă pentru a se clădi movila.
Metoda săpăturii în suprafeţe a dăunat într'o oarecare măsură, mai ales
la delimitarea mormintelor, căci nu s'a putut urmări şi prinde decît în parte nivelul
de la care au fost săpate gropile mormintelor.
Raportul preliminar despre săpăturile de la
Brăiliţa, publicat în Materiale, III, 1 9 5 7 , p. 1 29 - 1 44,
cuprinde numai date sumare despre aceste morminte,
aşa încît şi publicarea studiului mai detaliat despre
•

această importantă descoperire ni se pare cu atit mal
binevenită, cu cît între timp studiul antropologie
asupra scheletelor de la Brăiliţa al prof. Olga Necrasov
a apărut în SCIV, VIII, 1 95 7 , p. 7 5 - 8 3 .
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În partea a doua a săpăturilor, datorită indicaţiunilor prof. I. Nestor şi
D. Berciu, precum şi ale colegului Sebastian Morintz, care au vizitat şantierul,
am schimbat procedeul săpăturii, adoptînd metoda casetelor mici, late de 2 m,
lungi între 4-6 m, cu maluri de 0,30 m între casete. Ultima fază a campaniei
de săpături efectuată la Brăiliţa în anul 1955, s�a limitat la săparea unei casete
de control de 2,40 X 1 ,40 m, ce se află dincolo de tranşeul militar, în partea de
nord a necropolei, plasată în imediata apropiere a rîpei cărămidăriei (fig. 1 ). Acest
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Planul necropolei tumulare de la Brăiliţa. Săpături efectuate în toamna
anului 1 95 5 .

mic sondaj s�a soldat cu descoperirea a patru morminte suprapuse, la adîncimi ce
variază între 0,40 şi 0,95 m de la suprafaţa solului actual.
Turnului a fost construit cu pămînt cărat din cuprinsul aşezării, deoarece
în corpul movilei s�a observat un pămînt cenuşos amestecat cu multe bucăţi mici
de chirpici ars, fragmente ceramice gumelniţene specifice aşezării, cochilii de melci,
valve de scoici şi oase de peşti. Din componenţa movilei făcea parte şi o pătură
de pămînt şocolatiu măzăros vizibil profilată în malurile necropolei ce delimitau
suprafeţele A de B şi B de C (fig. 1 ).
www.cimec.ro
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Materialul arheologic rezultat din săparea acestei movile este similar cu
acela al aşezării cu excepţia, bineînţeles, a inventarului mormintelor.
Pentru a da o imagine cît mai clară de felul în care gropile acestor morminte
au străbătut movila, precum şi cele două nivele de locuire ale aşezării neolitice
gumelniţene, considerăm că este necesară o sumară prezentare stratigrafi.că a
profilului dinspre rîpa cărămidăriei, profil ce reprezintă cu aproximaţie o secţiune
în partea centrală a necropolei, situată în suprafaţa B.
Descrierea profilului de jos în sus se prezintă astfel :
a) Stratul de pămînt galben cu concreţiuni calcaroase (carbonat de calciu)
este steril ; în el nu s'au găsit urme materiale arheologice.
b) De asemenea stratul de pămînt şocolatiu cu aspect măzăros nu conţine
urme de locuire gumelniţene, însă a fost străbătut de două morminte : M . 1 1
din suprafaţa B, situat cu aproximaţie în partea centrală a tumulului şi M. 1 2
din suprafaţa C , situat către periferia acestuia.
c ) Urmează un st rat de cenuşă gros de 0, 1 0 - 0, 1 6 m, situat sub podina
nivelului I de locuire. În acest strat s,au descoperit multe materiale arheologice :
fragmente ceramice gumelniţene, oase de animale domestice (bou, oaie, capră,
porc) oase de păsări şi peşti, cochilii de melci, valve de scoici, o carapace de broască
testoasă
etc.
'
d) Deasupra stratului de cenuşă, se află podina din lut bătut a nivelului 1
de locuire, relativ bine păstrată, avînd o grosime ce variază între 0,07-0, 15 m.
e ) Peste aceasta, este suprapus un strat de cenuşă gros de aproximativ 0,20 m
ce aparţine nivelului 1 de locuire. Cantitatea mare de cenuşă şi chirpiciul găsit în
proporţie mică, ne face să presupunem că neoliticii acestui nivel, îşi făceau
locuintele mai mult din stuf.
Primul nivel de locuire gumelniţean a fost deranjat de gropile a trei morminte
(nr. 9, 1 6 şi 20).
f) Între cele două nivele de locuire ale aşezării nu există un strat steril, care
să separe nivelele, ci în profil, se observă o continuare imediată, podina nive,
!ului I I fiind suprapusă direct peste stratul de cenuşă al nivelului 1. Peste podina
nivelului I I de locuire se află un strat de chirpici masat, ars incomplet şi pe alo,
curea chiar nears, situat într,un pămînt cenuşiu friabil, avînd o grosime medie
de 0,70 m.
Cele mai multe din gropile necropolei au străbătut nivelul de locuire gumel,
niţean şi unele se opresc imediat sub podina din lut bătut a acestuia. (M. 2 în supra,
faţa C), (M. 4, 8, 10, 13--15, în suprafaţa B), (M. 7, în suprafaţa A), (M. 19 în
caseta nr. 1 ).
g) Deasupra ultimului nivel de locuire (niv. I I gumelniţean), se profilează
o movilă. Aceasta este necropola despre care am vorbit. Restul mormintelor
(M. 1 , 5, 6, 1 7 , 18), care au adîncimea între 0,40 - 1 m, au fost descoperite în
corpul movilei.
h) La suprafaţa movilei se află o pătură subţire de pămînt vegetal. sedimen,
tată într,un strat mai gros către poalele acesteia.
În descrierea de mai sus am urmărit exclusiv precizarea diferitelor nivele
la care s'au oprit gropile mormintelor. În ceea ce priveşte problema nivelului de
la care au fost săpate gropile mormintelor, putem spune că majoritatea au fost
săpate de la suprafaţa movilei ; unele străbat şi nivelul I I de locuire al aşezării
şi anume acelea de la poalele movilei, unde gropile pătrund mai adînc. Mormintele
cele mai adînci, în număr foarte mic fireşte, au fost săpate de la suprafaţa aşezării
înainte de a se fi. ridicat movila.
41
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Cu toate încercările noastre de a preciza nivelul de la care au fost săpate
gropile mormintelor, această problemă n�a fost soluţionată în chip mulţumitor,
deoarece, atît stratul de cultură gumelniţean, cît şi pămîntul component al movilei
au fost friabile, cenuşoase. Totuşi, acolo unde pămîntul a fost compact, s�a putut
observa conturul, cît şi profilul gropilor (M. 1 0 şi 1 2).
În afară de inventarele mormintelor, o serie de elemente ne�au ajutat la
stabilirea apartenenţei lor culturale. Dacă am fi. presupus că mormintele au fost
săpate sub podina locuinţelor, ar fi. însemnat că gropile mormintelor trebuiau să
aibă adîncimea de numai 0,40 m adică, atît cît măsoară în profil distanţa de la
partea superioară a podelelor de lut bătut, pînă în fundul gropilor ; iar gropi aşa
de puţin adînci nu pot fi. verosimile pentru morminte.
În adevăr, la Traian, raionul Buhuşi, regiunea Bacău, s�au descoperit cîteva
morminte neolitice ce aparţin culturii materiale Cucuteni�Tripolie, faza A-B,
însă gropile acestor morminte - după cum precizează tov. H. Dumitrescu, au
o adîncime relativă de 1 ,60 m. Cităm : << Groapa începe din stratul de cultură
Cucuteni A-B şi merge şi în pămîntul viu. Adîncimea relativă considerată de la
punctul de pornire pînă la fund, este de 1 , 60 m >> 1 •
Revenind la situaţia mormintelor fără inventar, ale căror gropi se opresc
sub podina din lut bătut, descoperite în turnului de la Brăiliţa, ele nu pot apar�
ţine stratului gumelniţean atît din pricina adîncimii necorespunzătoare a gropilor,
cît şi pentru că ar fi. trebuit ca deasupra mormintelor să existe o pecetluire a podinei
de lut, carec însă n�a fost observată în cursul săpăturilor. Prin urmare, mormintele
nu sînt contemporane aşezării. Socotim o întîmplare faptul că gropile se află
imediat sub podina nivelului I I şi 1 de locuire, şi presupunem că acele morminte
au fost săpate de la acelaşi nivel.
Rezolvarea în mare a tuturor problemelor ivite cu ocazia descoperirii necro�
polei, s�a făcut o dată cu apariţia inventarului celor patru morminte suprapuse,
descoperite în caseta nr. 1 .
Dintre cele 2 0 morminte descoperite la Brăiliţa, numai într�unul scheletul
este lungit pe spate, în celelalte, scheletele erau în poziţie chircită, mai mult sau
mai puţin accentuată. Oasele unora dintre morminte sînt colorate cu ocru�roşu.
O parte din morminte au inventare ; s�au găsit în total : patru vase de lut ars, dintre
care unul cu capac, pictat monocrom (fig. 7), 158 mărgele inelare confecţionate
din os, argilă micacee chiar uşor grezoasă şi dintr�o materie albă făinoasă (carbonat
de calciu), opt mărgele din cochilii de dentalium, cinci mărgele tubulare din foiţă
de aramă, trei obiecte din os folosite probabil ca amulete şi două lame din silex 2 •
Prin aceste cîteva elemente de inventar, putem încadra mormintele în marele
complex de cultură al înmormîntărilor tumulare cu ocru.
*

Mormîntul nr. 1 (fi.g. 2/1 ). - Scheletul unui matur destul de vom 1c după
structura oaselor, în poziţie chircită puternic, aşezat pe partea stîngă. Orientat
cu capul la est�sud�est 1 04°, picioarele la vest�nord�vest 284° şi privirea cu apro�
ximaţie la sud�sud�vest 202°, toate oasele craniului fiind distruse. În general,
partea superioară a scheletului rău conservată ; coastele şi coloana vertebrală
răvăşite, labele mîinilor lipsă, spre deosebire de partea inferioară, unde bazinul
1 H. Dumitrescu, O descoperire in legătură cu
ritul de inmormintare in cuprinsul culturii ceramice
pictate Cucuteni-Tripolie, în SCIV V, 3 - 4 , 1 954,
p. 3 98 - 42 9 ; vezi p. 400.
,

1 Determinarea. materialului din care au fost făcute
mărgelele descoperite În mormintele de la Brăiliţa
s-a efectuat de către Laboratorul de paleontologie şi
mineralogie al Universităţii « A. 1. Cuza», din la şi
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şi picioarele sînt bine păstrate, aşa încît s,a găsit şi ultima falangă de la labele
picioarelor. Mîna dreaptă este îndoită puternic din cot, antebraţul adus în faţă
pînă în dreptul omoplatului. Piciorul drept căzut peste cel stîng, genunchiul
drept îndoit mai mult decît cel stîng, iar bazinul cu femurul piciorului drept for,

Fig. 2. - Morminte chircite cu ocru : nr. 1 - 3 şi 5 ( 1 / 1 0 din mărimea
natura l ă ) .

mînd aproape un unghi drept. Înroşirea cu ocru este vizibilă mai mult la picioare.
Calcaneele se află la 10-15 cm de regiunea bazinului, fapt care indică poziţia
puternic chircită a scheletului. A fost găsit într,un pămînt gri,cenuşos, la adîn
cimea de 1 m fată de nivelul actual al movilei. Mormîntul nu conţinea nici un
element de inventar.
www.cimec.ro

l i i ti

1 . T . IJ RAGOMIH

Mormîntul nr. 2 (fig. 2/2). - Scheletul unui adult în poziţie chircită accen�
tuată, aşezat pe partea dreaptă. Este orientat cu capul la sud�sud�vest 1 9 1°,
picioarele la nord�nord�est 1 1 ° şi privirea către est�sud�est 1 1 2 ° . Scheletul este
bine conservat, craniul în parte fragmentar, coastele de asemenea. Coloana verte�
brală este uşor arcuită. Ambele mîini îndoite din cot în unghiuri ascuţite sînt
aduse în faţa toracelui, în aşa fel, încît antebraţul mîinii stîngi este căzut pe braţul
drept, iar ant�braţul drept atinge genunchiul stîng. Laba mîinii stîngi îndreptată
către faţă, iar ' cea dreaptă lipseşte. Picioarele strînse în unghi ascuţit, genunchiul
drept ieşit puţin înaintea celui stîng. Labele picioarelor in situ pe muchie, calca�
neul piciorului stîng la 8 cm de oasele iliace, ceea ce indică poziţia chircită accen�
tuată a scheletului. S�a găsit sub podina de lut bătut a nivelului I I de locuire gumel�
niţean, la 1 ,35 m adîncime faţă de nivelul actual al movilei. Mormîntul nu con�
tine
nici un element de inventar.
'
Mormîntul nr. 3 (fig. 2/3).- Schelet de copil sub 10 ani, în poziţie chircită,
aşezat pe partea dreaptă, orientat cu capul spre est 90°, picioarele la vest 270 ° şi
privirea către nord�nord�est 22°. Scheletul este rău conservat, oasele par a fi.
vopsite cu ocru, în special craniul şi femurele. Cutia craniană este fragmentată,
totuşi îşi păstrează conturul. De asemenea maxilarele sînt deranjate, coastele
răvăşite, iar mîinile lipsesc. Sînt bine păstrate o parte dintre oasele iliace şi piciorul
drept, care are şi falangele labei. Piciorul drept este lăsat peste piciorul stîng şi
ambele sînt îndoite puţin faţă de bazin şi ceva mai mult de la genunchi. Scheletul
se afla la 1 ,50 m adîncime faţă de suprafaţa actuală a movilei, sub podina din lut
bătut a nivelului I I de locuire gumelniţean.
Inventar : trei mărgele tubula re, confecţionate din cochilii de « dentalium >>1, ce
variază între 2-2,5 cm lungime ; o mărgea inelară de os ; două mărgele tubulare din
foiţă de aramă, puternic oxidate. Toate au fost găsite în regiunea gîtului(fi.g. 5/3-8).
Mormîntul nr. 4 ·
Scheletul distrus prin descompunere, aşa încît nu i s�a
putut observa poziţia şi orientarea. În mormînt s�au găsit cîteva oase în stare
fragmentată, din craniu, coaste, bazin şi femure. După structura şi dimensiunile
oaselor, credem că aparţine unui copil sub 5 ani. S�a descoperit la 1 ,40 m adîn�
cime de la suprafaţa actuală a movilei, fără nici un element de inventar.
Mormîntul nr. 5 (fig. 2/5). - Matur, voinic (femurele au 52 cm lungime),
aşezat pe spate cu mîinile întinse pe lîngă corp şi picioarele chircite pe stînga.
Capul orientat la vest�sud�vest 256 ° şi picioarele la est�nord�est 76°. În general
scheletul este bine conservat, avînd toate oasele puternic înroşite cu ocru. Craniul
şi coastele în stare fragmentară, iar coloana vertebrală şi bazinul sînt bine păstrate.
Braţul mîinii drepte lipseşte. Ambele mîini întinse pe lîngă corp, depăşesc puţin
regiunea bazinului. Piciorul drept relativ bine conservat, cel stîng în stare fragmen�
tară. Iniţial picioarele au fost îndoite de la genunchi şi ridicate vertical, fiind desco�
perite de noi căzute peste laba mîinii stîngi, puţin îndoite faţă de bazin. Atît oasele
scheletului cît şi pămîntul din jurul acestuia au fost puternic presărate cu ocru.
De asemenea, s�au observat şi urme de putregai cu aspect fibros. Datorită ocrului
presărat în cantitate mare, chiar şi pămîntul a suferit o denaturare a culorii de la
cenuşiu la cafeniu închis. Este situat la 0,95 m adîncime de la suprafaţa actuală
a movilei, într�un pămînt de culoare cenuşie cu aspect foarte friabil. Mormîntul
nu avea nici un element de inventar.
Mormîntul nr. 6 (fig. 3/6). - După structura oaselor, scheletul aparţinea
unui copil sub 1 0 ani, în poziţie chircită moderată, aşezat pe partea dreaptă. Capul
--

1 Vezi nota 2, p. 672.
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la sud�sud�vest 169°, picioarele la nord�nord�vest 349° şi privirea către est�nord�

est 67°. Oasele rău păstrate sînt vopsite cu ocru, de culoare gălbuie�roşcată mai
pronunţată pe craniu. Craniul în stare fragmentară, bazinul lipseşte, iar din oasele
picioarelor nu se păstrau decît tibiile alăturate. Ambele mîini sînt puternic îndoite
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Fig. 3 . - Morminte chirci te cu ocru ; nr. 6 - 10.

-"'�/

din cot şi aduse în faţă, aşa încît labele acopereau iniţial faţa mortului. După
poziţia picioarelor, în comparaţie cu restul scheletului, rezultă că poziţia chircită
nu era prea accentuată. A fost găsit la 0,90 m adîncime de la nivelul actual al movilei,
într�un pămînt friabil de culoare cenuşie ce face parte din movilă.
Inventar : şase mărgele tubulare, dintre care cinci sînt confecţionate din cochilii
de << dentalium >> şi una din os ; măsoară 1-2 cm lungime, găsite
în regiunea gîtului
.
(fig. 5/9 - 14).
.
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Mormîntul nr. 7 (fig. 3/7). - Scheletul unui matur, în poziţie chircită mode,
rată, aşezat pe partea dreaptă. Capul este orientat la est,sud,est 104°, picioarele
la vest,nord,vest 284 ° şi privirea către nord,nord,est 1 7°. Oasele în general bine

Fig. 4.

-

Morminte chircite cu ocru ; nr. 1 2 - 16.

păstrate şi înroşite din cauza ocrului. Lipsesc atît labele mîinilor cît şi ale picioa
relor, precum şi o parte dintre oasele iliace. Coloana vertebrală este arcuită. Mîinile
îndoite din cot sînt aduse în faţa pieptului, formînd unghiuri ascuţite cu deschideri
diferite. Piciorul stîng este lăsat peste cel drept, amîndouă fiind îndoite în unghi
drept faţă de coloana vertebrală şi în unghi ascuţit de la genunchi. Atît mîinile
cît şi picioarele sînt dispuse în forma literei X. A fost găsit la 1 ,50 m adîncime de
la suprafaţa actuală a movilei, la baza nivelului I I de locuire al aşezării gumelni
ţene. In partea de est a craniului s'a descoperit un vas miniatură, conţinînd grăunţe
www.cimec.ro
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de grîu carbonificate ; totuşi, ţinînd seama de faptul că văsciorul se afla la o dis
tanţă relativ mare, la 0,50-0,60 m de la faţa craniului, credem că nu făcea parte
din inventarul mormîntului, ci aparţinea aşezării gumelniţene. Asemenea văscioare
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Obiecte din inventarul mormintelor c u ocru, nr. 3 , 6, 8, 9 , 1 0 ş i 1 8 .

cu grîu carbonificat s'au descoperit frecvent în cuprinsul aşezării gumelniţene
de la Brăiliţa, exclusiv în nivelul I I de locuire.
Mormîntul nr. 8 (fig. 3/8). - Copil, în poziţie chircită, aşezat pe partea dreaptă.
Capul este orientat est,sud,est 1 18°, picioarele vest,nord,vest 298° şi privirea
către nord,nord,est 22°. Scheletul foarte rău conservat, în parte deranjat de gale,
riile de animale care au traversat mormîntul. Craniul fără maxilare ; o parte din
coaste precum şi o parte din picioare se păstrează în stare fragmentară. Restul
lipsă. Scheletul s,a găsit la 1 , 70 m adîncime de la suprafaţa actuală a movilei,
sub podina din lut bătut a nivelului II de locuire al aşezării gumelniţene.
Inventar : Vas de lut ars, găsit puţin înclinat, cu toarta orientată către est,
descoperit la 0,20 m spre nord,est de craniul spart, dar întregibil. Este lucrat cu
mîna, dintr'o pastă impură, de culoare brună,roşcată, lustruit, pe alocurea ars
secundar, probabil din timpul ceremoniei funerare. Are forma unei oale, cu gura
www.cimec.ro
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larg deschisă ş i buza uşor răsfrîntă în afară, fiind prevăzut cu o toartă lată prinsă
de pîntec şi marginea buzei. Toarta are marginile ridicate în afară, depăşind puţin
nivelul gurii vasului. Este decorat cu două linii în şnur, aplicate orizontal pe umerii
vasului, sub linia de la baza toartei. Decorul este completat cu doi butoni dispuşi
cîte unul de o parte şi de alta la baza toartei, iar în partea opusă toartei, pe aceeaşi
linie, se află alţi trei butoni, ce întrerup decorul şnurului. Dimensiuni : 15, 1 cm
diametru! gurii şi 15,8 cm diametru! în dreptul toartei ; 14, 2 cm diametru! maxim
al pîntecelui vasului şi 7,5 cm diametru! fundului (fig. 5/1 ).
Două mărgele tubulare din foiţă de aramă, găsite după ridicarea scheletului,
una pe temporalul stîng, iar cealaltă în dreptul temporalului drept. Una măsoară
1 cm lungime, iar a doua 2 cm lungime (fig. 5/15-16).
M ormîntul nr. 9 (fig. 3/9). - Tînăr (sau matur ?) în poziţie chircită puternic
accentuată, aşezat pe partea dreaptă. Capul orientat la sud,vest 225°, picioarele
la nord,est 45° şi privirea către est,sud,est 146°. Scheletul este bine conservat.
Craniul puţin deplasat, lipsindu,i maxilarele. Omoplatul drept s,a descoperit pe
muchie ca şi laba piciorului stîng. Coloana vertebrală este arcuită. Mîinile rău
păstrate. Braţul mîinii drepte lipseşte, iar antebraţul şi laba îndoită în unghi drept
se află lîngă craniu ; iniţial acoperea probabil faţa mortului. Mîna stîngă îndoită
tare din cot, este lăsată pe antebraţul drept ; laba îi lipseşte. Piciorul stîng se afla
peste piciorul drept. Ambele picioare îndoite puternic faţă de coloana vertebrală
şi foarte puternic din genunchi, încît calcaneul piciorului stîng se afla la 6 cm de
bazin. Laba piciorului drept lipseşte. Scheletul era situat pe podi,na din lut bătut
a nivelului 1 de locuire gumelniţean, la 1 ,95 m adîncime sub nivelul actual
al movilei.
Inventar : Un fragment de lamă de silex, uşor curbată, lung de 4 cm, lat de
1 ,4 cm la un capăt şi de 0,5 cm la celălalt capăt. A fost găsit lîngă antebraţul mîinii
stîngi. Î n regiunea gîtului s,a găsit o mărgea tubulară din foiţă de aramă, avînd
1 , 6 cm lungime (fig. 5/1 7).
M ormîntul nr. I O (fig. 3/10). - Matur în poziţie chircită moderată, aşezat pt:
partea dreaptă. Orientat cu capul la sud,sud,est 163°, picioarele la nord,nord,
vest 343° şi privirea către est,nord,est 67°. Scheletul intact, oasele sînt bine conser..
vate şi înroşite destul de vizibil din cauza ocrului. Craniul şi maxilarele bine păstrate.
Omoplatul drept se află în plan vertical, iar cel stîng este situat orizontal imediat
sub maxilarul inferior. Coastele sînt dispuse de o parte şi de alta a coloanei verte,
brale. Toracele a suferit în decursul timpului o lăsare de la dreapta la stînga, fapt
ce dă impresia că mortul ar fi. fost aşezat cu bustul în jos, însă poziţia craniului,
a mîinilor şi a picioarelor înlătură orice îndoială. Mîinile îndoite puternic din cot
sînt aduse în faţa craniului, încît laba mîinii drepte este arcuită în direcţia frontalului,
iar cea stîngă trasă puţin mai jos, se află în apropierea maxilarelor, aşezată pe cubi,
tusul şi radiusul mîinii drepte. Picioarele sînt îndoite puţin faţă de bazin şi mai
mult din genunchi. Piciorul stîng este lăsat peste cel drept, pe care,l depăşeşte cu
aproape o jumătate din femur. Tibia şi peroneul piciorului stîng, în stare frag,
mentară. A fost descoperit sub podina din lut bătut a nivelului II de locuire
gumelniţean, la 1 ,40 m adîncime sub nivelul actual al movilei. Groapa aces,
tui mormînt a fost bine delimitată avînd forma rectangulară cu colturile
rotunjite.
Inventar : O lamă mică de silex, lungă de 4 cm, lată de 2 cm la mijloc, puţin
arcuită, găsită în apropiere de laba mîinii stîngi (fig. 5/18). În dreptul aceleiaşi
mîini s,a observat o pată verzuie, provenind probabil de la un obiect metalic
din aramă, descompus din cauza oxidării.
'
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Mormîntul nr. r I - Distrus din cauza unei descompuneri puternice şi
deranjat de galeriile animalelor. Datorită acestui fapt, nu i se cunoaşte poziţia
şi orientarea. Din schelet nu s'a găsit decît o parte din oasele picioarelor în stare
fragmentară (femur, calcaneu şi falange). A fost descoperit în pămîntul şocolatiu
cu aspect măzăros, la 2,40 m adîncime de la nivelul actual al movilei, în apro
pierea rîpei cărămidăriei.
Inventar : O lamă de silex.
Mormîntul nr. 12 (fig. 4/1 2). - Matur, voinic, în poziţie chircită accentuată,
aşezat pe partea stîngă. Capul orientat la est 90°, picioarele la vest 270° şi privirea
către sud,sud,est 146°. Oasele rău păstrate sînt înroşite din cauza ocrului, mai
ales în partea inferioară a scheletului. Craniul prezenta o uşoară turtire. Această
deformare craniană este desigur anterioară înmormînt ării, nefiind provocată de
presiunea terenului. Din regiunea toracelui nu se păstrează decît şapte coaste
răvăşite. Coloana vertebrală lipseşte în întregime, iar din bazin s'au găsit mici
fragmente. Mîna dreaptă păstrată în întregime, este îndoită puternic din cot, iar
laba mîinii arcuită se află imediat sub maxilarul inferior. Din mîna stîngă se păstrează
numai cîteva falange situate lîngă maxilarul inferior. Ambele picioare sînt îndoite
mult faţă de bazin şi mai mult din genunchi. Piciorul drept este lăsat peste cel
stîng. Tibia, peroneul şi laba piciorului stîng lipsesc. S,a putut observa în partea
inferioară a gropii acestui mormînt, cum a străbătut întreg stratul de cultură
gumelniţean, oprindu,se în pămîntul şocolatiu cu aspect măzăros, la 1 , 70 m adîn 
cime sub nivelul actual al movilei. Mormîntul se afla situat către periferia movilei,
în suprafaţa C, unde terenul este puţin în pantă. In regiunea capului, groapa
prezenta o uşoară boltire. Pămîntul de umplutură al acestei gropi este caracte
ristic aşezării, fiind de culoare cenuşie cu aspect friabil, amestecat cu mici bucăţi
de chirpic ars, cioburi gumelniţene, valve de scoici şi bine profilat în pereţii gropii.
Mormîntul nu continea nici un element de inventar.
Mormîntul nr: 1 3 (fig. 4/1 3). - Matur, în poziţie chircită aşezat pe partea
stîngă. Capul orientat la est,nord,est 56°, picioarele la vest,sud,vest 236° şi pri,
virea către sud,sud,est 157°. Din schelet se păstrează bine numai partea superioară,
iar din partea inferioară nu s'a găsit decît un fragment de femur şi o parte din falan
gele de la labele picioarelor. Oasele sînt uşor înroşite din cauza ocrului. Craniul
este în stare fragmentară. Din coloana vertebrală se păstrează numai vertebrele
gîtului ; din poziţia oaselor rezultă că mortul a fost pus în mormînt puţin încovoiat.
Poziţia în semicerc a celor şase coaste ce se păstrează din partea dreaptă a toracelui,
confirmă acelaşi lucru. Mîinile sînt păstrate în întregime ; dreapta este lăsată
peste cea stîngă şi ambele sînt îndoite din cot şi aduse în faţă, în aşa fel încît
antebraţul stîng se află înaintea celui drept. Labele mîinilor sînt situate la nivelul
bărbiei. Laba mîinii drepte este îndoită în unghi ascuţit în afară şi falangele se
află pe muchie. S,a descoperit în pămîntul cenuşiu cu aspect friabil al nivelului II
de locuire gumelniţean, la 1 ,86 m adîncime de la suprafaţa actuală a movilei.
Mormîntul nu avea nici un element de inventar.
Mormînt dublu descoperit pe malul rîpei cărămidăriei, aproximativ pe linia
diametrală a tumulului, în suprafaţa B (scheletele nr. 14 şi I s).
Mormîntul nr. 14 (fig. 4/1 4). - Deranjat, probabil din cauza unei gropi uite,
rioare. După felul cum s'au găsit craniul şi picioarele, se poate deduce că scheletul
a fost aşezat pe spate, cu picioarele îndoite. Capul este orientat la sud,est 1 35°
şi picioarele către nord,vest 3 1 5°. Craniul se afla aşezat pe partea stîngă, totuşi
credem că iniţial a fost cu faţa în sus şi cu timpul a suferit o mişcare de la dreapta
spre stînga, deoarece din poziţia oaselor picioarelor rezultă că mortul a fost depus
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în groapă cu picioarele îndoite şi ridicate în sus. În săpătură, picioarele s�au găsit
căzute în dreapta axului scheletului. Despre poziţia iniţială a picioarelor ne dau
oarecum indicaţii şi falangele labelor picioarelor, găsite strînse, pe un spaţiu
foarte mic. Despre restul scheletului nu se poate spune nimic, oasele fiind ameste�
eate şi îngrămădite. A fost aşezat în pămîntul cenuşiu, friabil, pe chirpicii nivelului II
de locuire al aşezării gumelniţene, la 1 ,50 m adîncime de la suprafaţa actuală
a movilei. Mormîntul nu avea nici un element de inventar.
Mormîntul nr. 1 5 (fig. 4/1 5). - În cea mai mare parte distrus, fiind situat
la 0,40-0,50 m de rîpa cărămidăriei. Din el se păstrează numai mîinile şi cîteva
coaste în stare fragmentară. 1v1îinile sînt îndoite din cot, în aşa fel, încît antebraţul
stîng este lăsat peste braţul drept şi antebraţul drept se află înaintea celui stîng.
Ambele mîini aveau pumnii strînşi. După structura şi poziţia mîinilor, rezultă
că scheletul a aparţinut unui tînăr, în poziţie chircită, aşezat pe dreapta, orientat
cu capul către est 90° şi picioarele către vest 270°. Craniul şi regiunea toracică
au lunecat în rîpa cărămidăriei, iar partea inferioară a scheletului a fost distrusă,
probabil, o dată cu deranjarea scheletului nr. 14. S�a descoperit la aceeaşi
adîncime cu a scheletului nr. 14, mormîntul neconţinînd nici un element
de inventar.
Mormîntul nr. 1 6 (fig. 4/1 6). - Matur, în poziţie chircită moderată, aşezat
pe partea dreaptă. Capul orientat la est�sud�est 109°, picioarele la vest�nord�vest
289° şi privirea către nord�nord�est 22°. În general scheletul este rău conservat,
oasele sînt foarte fărîmicioase. Craniul în stare fragmentară ; se păstrează şi o parte
din maxilarul inferior. Din cavitatea toracică s�au găsit numai cîteva coaste, coloana
vertebrală, bazinul şi femurele lipsesc în întregime. Mîinile sînt îndoite din cot
şi aduse în faţă, antebraţul drept situat înaintea celui stîng. Labele mîinilor lipsesc.
Piciorul stîng a fost lăsat peste cel drept. Ambele sînt îndoite puţin faţă de axul
scheletului şi mai mult din genunchi. A fost găsit pe o masă de chirpici ars, la partea
superioară a nivelului I de locuire gumelniţean, la 1 ,40 m adîncime faţă de nivelul
actual al movilei, terenul fiind uşor în pantă. Mormîntul nu avea nici un element
de inventar.
Mormintele 1 7, 1 8, 19 şi 2 0 au fost descoperite cu ocazia unui mic sondaj
(o casetă de 2,40 X 1 ,40 m, situată în imediata apropiere de rîpa cărămidăriei - în
partea de nord a aşezării). Scheletele acestor morminte au fost găsite suprapuse,
în poziţii şi orientări felurite, cu inventare diferite şi cu oasele înroşite din cauza
aerului. Gropile lor au fost săpate într�un pămînt cenuşos şi toate aveau un ax
vertical comun. Groapa mormîntului 20 (cel de jos) s�a oprit pe nivelul 1 al stra�
tului Gumelniţa (fig. 6/A). ·
Mormîntul nr. I 7 (fig. 6). - Matur voinic, lungit pe spate, mîinile în lungul
corpului, este orientat cu capul la est 90° şi picioarele către vest 270°. În general,
scheletul este bine păstrat, oasele au urme clare de ocru, mai ales pe craniu (occi�
pital), coaste şi calcanee. Craniul, păstrat complet, era puţin înclinat spre dreapta.
Din cavitatea toracică s�au găsit numai cîteva coaste în stare fragmentară. Coloana
vertebrală şi bazinul sînt bine păstrate. Antebraţul stîng a alunecat în rîpa cărămi�
dăriei, iar cel drept se află în stare fragmentară. Ambele labe ale picioarelor sînt
distruse. Scheletul prezenta o lăsare în dreptul bazinului, fundul gropii acestui
mormînt fiind situat exact deasupra mormîntului nr. 18, aproximativ la 10-15 cm.
Datorită tasării pămîntului din groapa mormîntului nr. 1 8, scheletul nr. 1 7
a suferit o uşoară lăsare, aşa încît craniul şi picioarele se aflau p e un plan mai sus
faţă de regiunea bazinului. S�a descoperit într�un pămînt cenuşiu, friabil, la
0,40 metri adîncime sub nivelul actual al movilei.
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Inventar : Vas mic fragmentar, făcut din pastă impură, de culoare cenuşie,
lucrat rudimentar cu mîna ; descoperit în partea dreaptă a craniului are forma
tronconică, gura larg deschisă şi fundul plat. În interiorul vasului se văd urme de
pictură crudă roşie. Din inventar mai făcea parte şi o piatră ovală asemănă,
toare unui frecător de rîşniţă primitivă, găsită lîngă femurul drept, în apropierea
genunchiului.
Mormîntul nr. 1 8 (fig. 6). - Matur, aşezat pe spate şi cu picioarele îndoite
căzute pe partea stîngă. Capul orientat la nord,nord,est 20° şi picioarele către
sud,sud,vest 200°. Scheletul rău păstrat ; oasele sînt înroşite din cauza ocrului.
Craniul şi regiunea gîtului lipsesc, probabil, din cauza săpării gropii mormîntului
nr. 1 7, care a intrat în acest mormînt. Cavitatea toracică şi bazinul sînt bine conser,
vate. Mîna dreaptă lipseşte complet, iar cea stîngă este întinsă în lungul corpului
fără labă. Din picioare s'a găsit numai o parte din femure, situate în regiunea
bazinului ; restul, fiind în imediata apropiere a rîpei cărămidăriei, a alunecat la
vale. S,a descoperit într,un pămînt cenuşos, friabil, la 0,55 m adîncime sub nivelul
actual al movilei.
Inventar : vas askos cu toartă, spart, probabil cu prilejul ceremoniei funerare
şi reconstituit, găsit lîngă braţul stîng. Lucrat din pastă amestecată cu mult nisip
şi pietricele. Peretele, relativ subţire, este cărămiziu în secţiune, iar pe ambele
feţe este acoperit cu un înveliş subţire de culoare neagră lucioasă. Vasul are o
formă ovală, cu profilul puţin oblic şi cu partea cea mai bombată în regiunea toartei.
Toarta fragmentară, în secţiune ovală, este prinsă pe umărul vasului. La exterior,
umărul vasului este ornamentat prin incizie cu două rînduri de liniuţe haşurate
în sens invers, oblice şi paralele, încadrate de trei linii aplicate orizontal, formînd
două benzi. Baza toartei este înconjurată de cele două benzi haşurate, întocmai
ca o ghirlandă, iar partea exterioară prezintă crestături dispuse oblic. Decorul
toartei este completat cu o a treia bandă haşurată, aceasta încheindu,se cu un
rînd de împunsături situate imediat la baza ei. Înălţimea probabilă a vasului a
fost de 14,5 cm ; diametru! regiunii de maximă bombare este de 1 5 cm, gura şi
fundul au formă ovală, măsurînd 9,5 cm diametru! gurii şi 1 0 cm diametru! fun,
dului (fig. 5/2).
Mormîntul nr. 19 (fig. 6). - Matur, în poziţie chircită foarte accentuată
(coastele, mîinile şi genunchii fiind apropiate, formează un unghi drept), aşezat
pe partea dreaptă. Capul orientat la est,nord,est 81°, picioarele la vest,sud,vest
161 ° şi privirea către nord,nord,vest 326°. Scheletul relativ bine păstrat. Oasele
au urme clare de ocru roşu, mai pronunţat pe labele picioarelor. Cavitatea toracică,
coloana vertebrală şi bazinul lipsesc în întregime. Din craniu se păstrează numai
oasele feţei cu maxilarele bine conservate. Mîinile sînt îndoite în poziţii diferite.
Astfel, mîna stîngă îndoită puternic din cot, avea antebraţul şi laba prinse sub falca
dreaptă, iar mîna dreaptă fiind intinsă, avea laba pe genunchiul piciorului stîng.
Picioarele sînt puternic îndoite ; stîngul este lăsat peste cel drept, în aşa fel încît
genunchiul stîng se află înaintea celui drept. Ambele femure lipsesc. Scheletul se
află pe acelaşi plan cu podina din lut bătut a nivelului I I de locuire gumelniţean,
la 0,65 m adîncime sub nivelul actual al movilei. În mormînt nu era nici un ele,
ment de inventar.
Mormîntul nr. 20 (fig. 6).
Schelet (tînăr ?) în poziţie chircită moderată,
aşezat pe partea stîngă. Capul orientat la est,nord,est 79°, picioarele la vest,sud,
vest 259° şi privirea către sud,sud,est 1 57°. Scheletul în general bine păstrat.
Craniul s'a găsit în stare fragmentată, cu maxilarele intacte. Coloana verte,
brală, coastele şi bazinul sînt bine conservate. Ambele mîini distruse ; din
-
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ele se păstrează numai falangele, unele :fiind situate în faţa craniului, iar altele
înaintea pieptului. Picioarele, bine păstrate, sînt îndoite în unghi drept faţă de
bazin şi în unghi ascuţit faţă de genunchi. Piciorul drept este lăsat peste cel stîng
în aşa fel, încît genunchiul stîng se afla înaintea celui drept. Femurul piciorului
drept este distrus. Groapa acestui mormînt a străbătut podina din lut bătut
a nivelului I I de locuire, oprindu,se în partea superioară a nivelului I de locuire
al aşezării gumelniţene, la 0,95 m adîncime sub nivelul actual al movilei.
Inventar : a) Vas pictat cu capac, de tip Usatovo, găsit la 0,35 m în faţa
craniului în poziţie puţin înclinată. Este lucrat dintr'o pastă de calitate superioară,
fără impurităţi, bine arsă, în secţiune de culoare cărămizie, acoperit cu un
înveliş subţire gălbui,roşcat lustrult. Are forma sferoidală turtită, cu un gît scund
:fiind prevăzut cu două tortiţe, ridicate în sus, prinse de umărul vasului, pe
linia de maximă rotunzime şi perforate vertical. Atît gura cît şi fundul vasului
sînt mici. În ceea ce priveşte ornamentaţia, vasul este pictat cu o culoare brună,
aplicată pe fondul gălbui,roşcat lucios. Motivele decorative sînt metope umplute
cu linii întretăiate ce descriu suprafeţe romboidale, încadrate de linii groase
(motivul numit << plasă )>). Metopele sînt pictate simetric, în aşa fel încît se află
cîte trei de :fiecare parte a tortiţelor. Pictura acoperă numai partea superioară
a vasului, începînd de la buză pînă sub linia de bază a tortiţelor, unde decorul
se termină printr,un chenar format din trei linii groase orizontale. Vasul este
pe alocurea corodat. Înălţimea 7,8 cm ; diametru! maxim 13,5 cm, diametru!
gurii de 4, 7 cm şi diametrul fundului 3,5 cm (:fig. 7/2 a ; 2b ; 2c). Atît forma
vasului cît şi aspectul picturii sînt tipice culturii Usatovo ; pînă în prezent este
singurul vas de acest fel, descoperit în ţara noastră într,un mormînt de inhumaţie
cu schelet chircit.
b) Capacul prezintă aceeaşi pastă şi tehnică. Este de formă tronconică,
cu vîrful în trei corniţe, dintre care cele laterale sînt toarte false, perforate pe
direcţia a două generatrice opuse. Perforaţiile capacului şi acelea ale vasului,
corespund perfect, ceea ce înseamnă că de la început capacul a fost conceput
pentru a :fi :fixat pe gura vasului. Menţionăm de altfel, că aşa },am descoperit
şi noi. Este pictat pe toată suprafaţa exterioară, tot în metope, dispuse cîte
două, de o parte şi de alta a tortiţelor. Se observă şi ornamentul numit << scară )),
moştenit din faza Cucuteni B. Capacul este înalt de 5,5 cm, diametru! gurii
are 6,3 cm, grosimea aproximativă a peretelui :fiind de 0,3 cm (fig. 7/2 a ; 2b ; 2c).
Acest capac este identic cu acela din aşezarea de tip Usatovo de la Folteşti 1 ,
descoperit în săpăturile efectuate în anul 1 950.
c) În regiunea gîtului s,a găsit un şir de mărgele în număr de 156, făcute
dintr'o materie albă făinoasă, altele din os şi argilă micacee chiar uşor grezoasă,
de culoare verde închis 2• Majoritatea mărgelelor sînt de formă inelară. Ele au
fost înşirate după mărimi, cele albe alternînd cu cele verzi, cele mici aflîndu,se
la extremităţile şirului, iar cele mari în partea centrală ; trei dintre acestea au
forma unor pandantive ovale,plate (:fig. 8/ 1).
d) Pe lîngă cele de mai sus, s'au găsit în apropierea sternului trei
obiecte de os, plate, cu secţiune ovală, crestate în cîte două locuri la :fiecare
capăt. Semnificaţia acestor obiecte nu ne este cunoscută ; probabil că erau sau
folosite ca amulete, sau cusute pe veşminte pentru împodobit (:fig. 8/2-4).
*
1 SCIV, 1, 2, l 95 l , p. 262, fig. 7 .
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Rezumînd cele de mai sus, putem face următoarele precizări :
Dintre aceste douăzeci de morminte, opt sînt bine conservate (nr. 1 , 2,
5, 7, 9, 10, 1 7 şi 20), patru în
stare potrivită (nr. 3, 1 2 , 1 6 şi
19), trei rău conservate (nr. 6,
8 şi 1 3), trei deranjate (nr. 14,
15 şi 18), iar două distruse
(nr. 4 şi 1 1 ).
Optsprezece erau mor�
minte individuale (nr. 1-13,
16-20), şi unul dublu (sche�
letele nr. 14 şi 15). Patru
dintre mormintele individuale
au fost descoperite suprapuse
(nr. 17-20). În nouă morminte
individuale, scheletele sînt eul�
eate pe partea dreaptă (nr. 2,
3, 6-10, 16-19) într�o poziţie
chircită] moderată, iar în alte
patru pe stînga (nr. 1 , 12, 1 3
şi 20), î n poziţie chircită ac�
centuată.
În mormîntul dublu, sche�
letul nr. 14 avea oasele toracelui
îngrămădite, craniul aşezat pe
partea stîngă, însă picioarele
îndoite de la genunchi, erau
căzute pe dreapta. Totuşi credem
că mortul a fost aşezat pe spate.
Din scheletul nr. 1 5 , distrus în
cea mai mare parte, se păstrează
numai cîteva fragmente de coaste
şi mîinile îndoite pe partea
dreaptă : craniul lipseşte.
Poziţia scheletelor diferă
numai în trei morminte indi,
viduale. Astfel, în două (nr. 5
şi 18), schelţtele sînt aşezate pe
4
spate, cu picioarele iniţial în,
2
doite de la genunchi şi ridicate
în sus, iar scheletul nr. 1 7 era
întins pe spate, cu mîinile în
lungul corpului. Mormintele 4
şi 1 1 au fost distruse, şi din
această cauză nu cunoaştem
poziţia şi orientarea scheletelor.
Nouă schelete erau aşe�
zate pe partea dreaptă, patru pe
stînga. Chircirea este mai mode,
rată la copii şi mai accentuată Fig 8. Obiecte de podoabă descoperite în mormîntul nr. 20.
-
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la maturi. Mîinile, în general, erau îndoite din cot la piept şi labele în,
dreptate către cap, probabil, acopereau faţa mortului, sau erau introduse suh
maxilare la bărbie.
Numai la scheletele nr. 5, 1 7 şi 18, aşezate pe spate, mîinile se aflau în
lungul corpului. Picioarele erau îndoite din genunchi, formînd unghiuri ascuţite
faţă de bazin şi de coloana vertebrală.
La cîteva schelete (nr. 1 , 2, 9, 1 2 şi 1 9), chircirea este aşa de accentuată,
încît coatele mîinilor şi genunchii picioarelor se ating.
În ceea ce priveşte vîrsta scheletelor, s,a putut deduce după structura
oaselor că patru sînt de copii (M. 3 , 4, 6, 8), iar restul sînt de adolescenţi şi
oameni maturi. Privitor la sexul acestor schelete singurul indiciu este, deocamdată,
inventarul lor, adică obiectele de podoabă despre care am putea presupune în
general că ar aparţine copiilor, adolescentelor sau femeilor. Asupra acestei
probleme nu ne vom putea pronunţa decît în urma determinărilor antro ..
pologice 1 •
Scheletele au fost depuse în gropi simple, la adîncimi diferite, variind
între 0,40 m şi 2,40 m sub nivelul actual al movilei. Ele au fost săpate fie în
movilă, fie în stratul de cultură al aşezării.
Două morminte (M. 9 şi 1 1), care au gropile cele mai adînci (1 ,95 m2,40 m), se află spre centrul tumulului ; desigur, au fost săpate de la suprafaţa
aşezării gumelniţene, înainte de ridicarea tumulului. Restul mormintelor, în
număr de optsprezece, au fost săpate de la suprafaţa movilei, deoarece sînt mai
puţin adînci. Dintre acestea, o parte s'au oprit în corpul movilei (M. 1 , 5 , 6,
1 7-20), la adîncimi ce variază între 0,40 m-1 m, iar altă parte au pătruns mai
în adînc, deranjînd întreg stratul de cultură gumelniţean (M. 3 , 4, 13-16),
adîncimea gropilor lor variind între 1 ,40 m-1 ,86 m. Tot dintre aceste morminte
fac parte şi altele cu adîncimi relativ mari (1 ,35 m-1 , 70 m), dar acestea sînt
mormintele periferice ale tumulului (M. 2, 7, 8, 1 0 şi 1 2).
In ceea ce priveşte distribuţia mormintelor descoperite în acest turnul, s'a
observat că unele se grupează într,un semicerc mare, în interioru) căruia se
găsesc grupate altele, în acelaşi sens.
Mormîntul principal n,a fost găsit, deoarece el se afla cu siguranţă sub
centrul movilei, şi la data cînd am făcut noi săpăturile din movilă rămăsese
mai puţin de jumătate.
Gropile mormintelor ce descriu perimetrul semicercului (mormintele nr. 2,
7, 8, 1 0 şi 1 2) ating 1 ,70 m adîncime, spre deosebire de mormintele nr. 1, 5
şi 6, situate în partea centrală a tumulului, care aveau adîncimi între 0,90-1 m.
Pe marginea rîpei cărămidăriei, care coincide întrucîtva cu linia diametrală a
tumulului (nord,est-sud,vest), se aflau două morminte (M. 9 şi 1 1 ) din grupa
mormintelor adînci, ce ating 1 ,95-2,40 m adîncime.
Pentru a completa informaţiile asupra acestei movile, e necesar ca în cam,
pania viitoare dţ'! săpături să se secţioneze şi terenul nesăpat al aşezării, pentru
a delimita perimetrul ei şi o dată cu aceasta s'ar putea preciza dacă există
şi înmormîntări răzleţe în afara tumulului, fiindcă par a fi unele dovezi în pri,
vinţa aceasta (în malurile terasei există oseminte omeneşti).
Jumătate din numărul total al mormintelor (M. 1 , 3 , 5, 7, 10, 1 2 , 13,
1 7-20), au urme clare de ocru roşu, pronunţat mai ales pe oasele craniilor şi
ale picioarelor. La două morminte (M. 5 şi 1 0), s,a observat ocru presărat şi
1 Materialul

osteologie a fost studiat de prof. Olga Necrasov de la Universitatea din laşi.
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pe fundul gropilor. Oasele scheletului nr. 5 au fost puternic înroşite din cauza
ocrului ; chiar şi culoarea pămîntului era schimbată. În timpul lucrărilor, cînd
săpătura ajunsese la 0, 1 0-0,20 m deasupra acestui mormînt, culoarea pămîntului
contrasta faţă de terenul înconjurător. Această constatare este întrucîtva similară
cu aceea făcută la mormintele descoperite la Deda Mureşului 1 .
Nu se poate face o împărţire a acestor morminte după sistemul de con,
strucţie. Într,un singur morm�t (M. 5), s'au observat pe patul mortului urme
clare de lemnărie. Este unicul caz întîlnit în cimitirul de la Brăiliţa, din păcate
fără inventar ; restul au gropi simple. Sistemele de construcţie ale mormintelor
sînt în funcţie nu numai de tradiţie ci şi de existenţa anumitor materiale. Spre
exemplu, în cele trei necropole din apropierea aşezării Usatovo, atît mormintele
tumulare, cît şi cele netumulare, sînt construite în cea mai mare parte din piatră
de calcar, pe care locuitorii aşezării au avut,o din belşug 2•
De altfel, modul de construcţie al acestor morminte nu precizează întotdeauna
situaţia cronologică. << Se cunosc cazuri, în care mormintele cu ocru din regiuni
diferite, deşi se deosebesc după sistemul de construcţie, sînt totuşi, după inventar,
contemporane >> 3 •
Referitor la inventar, dintre cele douăzeci de morminte descoperite, numai
opt aveau inventar (M. 3 , 6, 8, 9, 10, 1 7 , 18 şi 20) compus din vase de lut
şi din obiecte de podoabă etc.
Privite sub aceste aspecte, mormintele pot fi. încadrate în marea arie de
cultură a mormintelor cu ocru din movile, iar după inventarul pe care îl conţin
cele opt morminte, le putem plasa după sfîrşitul epocii neolitice, la începutul
epocii bronzului, în faze foarte apropiate în timp unele de altele. Argumentul
cel mai grăitor în sprijinul acestor afirmaţii îl constituie descoperirea celor patru
morminte etajate (M. 1 7-20), din caseta nr. 1 , găsite suprapuse, în poziţii şi
orientări diferite, cu inventare diferite.
După toate observaţiile făcute, etajarea mormintelor nu este rezultatul
unor înmormîntări voite în acest fel, căci nu se vede o ordine bazată pe practici
rituale. Această suprapunere se datoreşte unor coincidenţe fericite pentru noi,
şi s,a întîmplat într'o perioadă de timp nu prea scurtă, dacă ţinem seama de
faptul că pe acelaşi loc s'au făcut patru înmormîntări cu inventare diferite. Aceasta
înseamnă că înmormîntările ulterioare : 1 9, 1 8 şi 1 7 , s'au făcut după ce dispăruse
semnul primului mormînt, fapt ce s,a repetat treptat cu fiecare dintre mormintele
amintite.
Ritul funerar al înmormîntărilor cu ocru este bine documentat la noi în
Î
ţară. n Moldova, este cunoscut prin descoperirile arheologice de la Bogonos,
Broşteni, Glăvăneştii,Vechi, Corlăteni, pe cetăţuia de la Stoicani 4, şi în ultima
vreme, la Holboca 6, în împrejurimile Iaşului, unde avem documentate o serie
de alte morminte cu ocru în movilă.
De asemenea, în unii tumuli din Dobrogea şi Oltenia, precum şi în mor,
mintele plane din grupul Deda Mureşului, de pe cursul superior al Mureşului 6 •
Cît priveşte Muntenia, acest complex a fost cercetat mai bine în regiunea de
1 Se. Kovacs, Cimitirul eneolitic de l a Decia M u 
reşului, în AISC, 1, p. 89 şi urm.
2 T.
Passek, Periodizarea aşe:cărilor Tripoliene,

cap. VI, etapa tripoliană tîrzie (C/11-y/11), în MIA, 10,
1 949, p. 1 90 şi urm.
8 M . Petrescu-Dîmboviţa, Date noi asupra inmor-

mintărilor cu ocru

p. 1 2 5 .

în

Moldova, în SCIV,

Ibidem, p. 1 18 .
" SCIV, III, 1 952, p. 108.
8 M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 1 1 4.
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stepă a Cîmpiei Dunării, la Gurbăneşti (jud. Ilfov) şi Ploeşti,Triaj 1 , iar în
Oltenia în regiunea de la S şi SV de Craiova 2•
Poziţia relativ centrală a mormintelor nr. 9 şi 1 1 , precum şi adîncimea
lor (1 ,95-2,40 m), ne face să presupunem că ele sînt mai vechi şi au fost
săpate probabil de la suprafaţa ultimului nivel de locuire gumelniţean, înainte de
ridicarea tumulului.
In cadrul acestei perioade eneolitice tîrzii, ţinînd seama exclusiv de inventarul
eeramic, încercăm să delimităm trei faze :
1. Prima fază a înmormîntărilor din acest turnul ar constitui,o mormîntul
nr. 20, cu inventar compfts din vase pictate de tipul Usatovo, similare cu
ceramica descoperită în aşezarea tip Usatovo de la Folteşti. Identitatea
aceasta constituie proba cea mai puternică pentru stabilirea contemporaneităţii
lor. Ar :fi deci cel mai vechi mormînt al tumulului, din categoria mormintelor
cu inventar.
El este în acelaşi timp şi primul de acest fel descoperit în ţara noastră,
aparţinînd culturii Usatovo, documentat atît prin forma cît şi prin caracterul
picturii de pe vase, precum şi prin obiectele de podoabă de os şi de piatră. In
alte morminte (nr. 3 , 8-- 1 0), s'au descoperit şi obiecte din silex şi aramă. De
pildă, pe teritoriul U.R.S.S. în curganele nr. 1 şi nr. 2 din apropierea aşezării
de la Usatovo, s'au găsit în morminte în afară de vase ornamentate cu şnurul
sau pictate, şi o serie de obiecte de aramă, în special topoare şi cercei. De ase,
menea, în curganul nr. 1 1 , cel mai mare din grupul de la Usatovo, s'a descoperit
mormîntul unei femei, săpat în sol, cu un inventar foarte bogat, compus din
două vase, unul pictat şi altul ornamentat cu şnurul, o salbă de mărgele de os
şi piatră neagră, o sulă de aramă şi doi cercei de argint. Putem aminti şi două
aşchii mici de cremene găsite în curganul nr. 9 (mormîntul nr. 1), tot din cuprinsul
aceleiaşi necropole 3•
Aceste analogii ne îndreptăţesc să socotim prima perioadă de înmormîntări
în necropola de la Brăiliţa, contemporană atît cu necropola şi aşezarea de la
Usatovo, precum şi cu aceea din ţara noastră de la Folteşti.
După clasificarea ceramicii din aşa,zisă etapă tîrzie tripoliană, Gorodsk,
Usatovo, pe care o face Tatiana Passek, vasele pictate din turnului de la Brăiliţa
se încadrează în grupa a IV,a, In această etapă, în ceea ce priveşte ceramica din
grupa a IV,a, s'a observat că pereţii vaselor erau acoperiţi aproape în întregime
cu pictură monocromă, utilizîndu,se linii curbe şi metope ovale. Dar vasele de la
Brăiliţa, deşi sînt specifice culturii Usatovo, decorul de pe ele diferă întrucîtva,
acoperind numai partea superioară a vasului (ne referim la vasul sferoidal turtit),
întrebuinţîndu,se exclusiv liniile drepte şi metope de formă trapezoidală în locul
celor ovale.
Ne aflăm probabil în ultimul stadiu al etapei Gorodsk,Usatovo, cînd ceramica
pictată dispare tot mai mult. In această privinţă Tatiana Passek spune că << în
etapa tîrzie a avut loc sărăcirea picturii, sau aceasta a dispărut cu totul 1> 4• « Un
mic număr de vase pictate sînt decorate de obicei cu o zonă îngustă de pictură
neagră cu marginea roşie sau albă. In loc de acoperirea totală a vasului cu pictură
in spirală, se păstrează numai elementele spiralei în descompunere, apare împărţirea
ornamentului în metope 1) 5 •
1 M. Petr�scu-Dimbovi�a,

op. cit., p. l H .

' Vladimir Dumitrescu ş i colaboratori, Hdbdşeşti,
,'vlonografi e arh eologicd, Bucureşti, 1 954, p. 4 95 - 553.
H

c.

3 T. Passek, op. cit., p. 1 94, 1 96 şi
Ibidem, p. 1 83.
• Ibidem, p. 2 1 7 .
4
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Cu descoperirea acestor urme materiale de tip Usatovo la Brăiliţa, linia
de demarcare a acestei arii de cultură din ţara noastră s�a deplasat, coborînd
de la Folteşti către sud, în Cîmpia Romînă, pe linia Dunării.
Prin cercetările arheologice efectuate în U.R.S.S., în regiunea nordică de
răspîndire a culturii Tripolie şi în stepa de pe litoralul nordic al Mării Negre,
s�a putut preciza un grup cultural pe care unii arheologi (de pildă Tatiana
Passek, I. Nestor) îl consideră o etapă de dezvoltare tîrzie a culturii Tripolie,
denumită etapa Gorodsk�Usatovo (C/II-y I I), iar alţi arheologi (de pildă
Vladimir Dumitrescu) îl consideră o cultură independentă de complexul Cu�
cuteni-Tripolie. Acest grup cultural este documentat prin aşezări şi mor,
minte tumulare.
II. A doua fază a înmormîntărilor din turnul ar reprezenta�o inventarul
mormîntului nr. 8, ce se compune dintr�un vas de lut ars, din pastă impură,
lucrat cu mîna, de culoare brun�roşcat, lustruit, pe alocurea ars secundar. Acest
vas are forma unei oale cu gura larg deschisă şi buza uşor răsfrîntă în afară,
cu o toartă lată cu tendinţe de supraînălţare şi este decorat cu două linii orizontale
trasate cu şnurul şi cinci butoni aplicaţi pe umărul vasului. << Pînă în prezent,
această specie ceramică se întîlneşte la noi numai în cîteva morminte cu ocru din
sud�estul Munteniei, anume în tumulii de la Gurbăneşti (jud. Ilfov) şi Ploesti,
Triaj >> I, iar în Moldova, în aşezarea de la Folteşti.
In necropolele tumulare ce aparţin marelui complex Gorodsk,Usatovo, s�a
observat de cele mai multe ori că vasele ceramice din grupa a I I I�a, stabilită de
T. Passek, adică acelea împodobite cu şnurul se găsesc împreună cu cele pictate
chiar în acelaşi mormînt 2•
Cu toate acestea, din materialele publicate în lucrarea de sinteză, a aceleiaşi
autoare, pare a rezulta că ceramica ornamentată cu şnurul dăinuieşte mult timp
după descompunerea şi dispariţia ceramicei pictate. Vasul şnur prezentat aici
ar putea fi socotit faţă de vasele pictate descoperite în acelaşi turnul ca aparţinînd
unei faze ulterioare celei precedente, dacă se ţine seama pe lîngă cele arătate
şi de caracterele tipologice ale vasului, fapt bine cunoscut astăzi că ornamentul
în şnur din regiunile noastre este originar din sudul U.R.S.S., venit în perioada
de tranzitie de la Neolitic la Bronz si chiar mai înainte.
In U niunea Sovietică << descoperi�ile de la Zavişnea (lîngă Socal), reprezintă
punctul cel mai nord�vestic de răspîndire a necropolelor cu schelete chircite
şi cu ceramică în şnur >> 3, iar în sud, respectiv în ţara noastră, linia de demarcaţie
se opreşte deocamdată pe traseul Ploeşti,Triaj, Gurbăneşti (jud. Ilfov) şi Brăiliţa,
dintre care, Gurbăneştii poate fi socotit acum punctul cel mai sudic.
III. Faza a treia a înmormîntărilor din cimitirul de la Brăilita este docu,
mentată prin vasul askos, ce reprezintă inventarul mormîntului nr. lS. Atît forma
cît şi tehnica acestui vas ne duce spre epoca de început a bronzului. Datorită
faptului că acest vas prezintă unele elemente decorative puţin comune, precum
şi fapt-ului că deocamdată ne lipsesc materiale de comparaţie, amînăm consi,
deraţii mai precise în legătură cu o încadrate tipologico�cronologică mai apropiată
a vasului askos.
Prin urmare, după cum s'a arătat, în acest turnul avem de�a face cu trei
grupe de morminte aparţinînd a trei faze succesive, toate din seria înmormîn,
tărilor tumulare cu ocru. De aici se poate trage concluzia că înmormîntările cu
ocru roşu ar putea fi şi în ţara noastră ceva mai vechi decît se credea pînă acum,
1

�

M . Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 123.
T. Passek, op. cit . , p . 1 94, 1 96 şi urm.

3

Ibidem, p. 1 6!:L
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începînd încă de la sfîrşitul eneoliticului şi continuîndu�se pînă în epoca
bronzului.
Faptul că marele complex de cultură al mormintelor cu ocru din movile
se află răspîndit pe teritorii întinse şi mai rar în aşezări cu caracter temporar,
dovedeşte destul de clar existenţa unor triburi mobile de crescători de vite cu
tendinţe de deplasare către regiunile bogate în păşuni.
In lumina noilor cercetări arheologice, se susţine de către unii cercetători, aşa
cum am mai amintit, că naşterea aspectului cultural Gorodsk�Usatovo (C/II-y/II)
numit şi Cucuteni D, ca şi apariţia patriarhatului ar fi. un fenomen care se
explică pe de o parte prin evoluţia locală şi firească pe care o admite exclusiv
T. Passek, iar pe de altă parte, prin pătrunderea în aria Tripolie�Cucuteni a
unor triburi de păstori nomazi care vor fi. fost încă de la începutul neoliticului
exclusiv, sau aproape exclusiv, păstori, aşa după cum susţine prof. 1. Nestor 1 .
Această trecere d e la orînduirea gentilică matriarhală la orînduirea gentilică patri�
arhală s�ar fi. făcut, după T. Passek, pe teritoriul U.R.S.S., numai pe baza acu�
mulărilor cantitative, fără vre,o influenţă în procesul acestei transformări. Intr�adevăr
autoarea spune textual : << Aşezările tripoliene de tipul Gorodsk la nord şi Usatovo
la sud (etapa C/II- y/11), care au dat o foarte originală combinare de descoperiri,
au permis să se caracterizeze destul de complet etapa tîrzie a dezvoltării culturii
Tripolie şi să se precizeze că pe la începutul mileniului I I î.e.n., din populaţia
tripoliană, în fond agricolă, se formează aici grupuri tribale noi de păstori,agri
cultori. Toate aceste formaţiuni culturale tribale rămîn pe locurile lor, însă o
dată cu rolul crescînd al creşterii vitelor, ele îşi însuşesc teritorii încă nelocuite >> 2•
Prin urmare autoarea nu admite influenţe dinafară, ci consideră că totul
s�a produs printr'o evoluţie local�organică, teorie prea exclusivistă.
Chiar dacă am accepta teoria T. Passek, totuşi am fi. contrariaţi de apariţia
acestor necropole tumulare precum şi de aşezările vremelnice, care după toate
analogiile tipologice sînt contemporane. Or, fenomenul acesta nu se poate explica
decît prin apariţia unor migraţii de triburi de adevăraţi păstori, fapt documentat
prin marele număr de oase de animale domestice ce au fost descoperite în toate
aşezările din etapa tîrzie a complexului Gorodsk�Usatovo�Folteşti. Printre oasele
de animale domestice amintite, oasele de cal apar acum pentru prima dată şi
sînt în număr covîrşitor, după statistica făcută la Gorodsk (C/II) 3•
Această teorie a fost însă combătută de Vladimir Dumitrescu, care a arătat pe
larg de ce nu poate considera complexul Gorodsk�Usatovo�Horodiştea drept
o simplă fază tîrzie a culturii Cucuteni, ci o consideră o cultură deosebită, apar,
ţinînd triburilor de stepă ale mormintelor tumulare cu ocru, chiar dacă în mersul
lor spre vest au asimilat o parte din populaţia cucuteniană şi au preluat o serie
de elemente culturale 4•
In concluzie, credem că pentru a rezolva în mod satisfăcător problema,
· trebuie să se ţină seamă pe de o parte de evoluţia locală, iar pe de alta, de
influenţele exterioare, care evident, în decursul tuturor orînduirilor sociale şi�au
adus partea lor de contribuţie la progresul societăţii.
In ceea ce priveşte cronologia absolută, T. Passek, după ce face o serie
de analogii tipologice cu privire la aria de răspîndire a etapei tripoliene tîrzii
(C/ I I-y /II), caută elemente comparative în lumea Mediteranei de răsărit pecum
1 I. Nestor, comunicare
despre « Unele aspecte
ale periodizării neoliticului de pe teritoriul RPR )),
�inută la Muzeul naţional de antichităţi din Bucureşti
în decembrie 1 95 5 .

++ ·

2 T. Passek, op. cit., p. 2 16.
3 Ibidem, p . 1 5 9.
� Vladimir
Dumitrescu şi colaboratori,
p . 4 95 -553 .
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şi în bazinul dunărean, în urma cărora ajunge la concluzia că complexul Gorodsk
Usatovo, în care se încadrează şi o parte a necropolei tumulare de la Brăiliţa,
poate fi datat la începutul mileniului II î.e.n. (2000-1 700) 1 • Dar această dată
este în funcţie de faptul că învăţata sovietică pune începutul epocii bronzului
la 2000 î.e.n., dată evident prea ridicată. Aşa cum s'a arătat în repetate rînduri,
cultura ceramicii pictate trece mult peste pragul mileniului I I î.e.n. , aşa încît
cultura Usatovo ..Gorodsk, fie că este o continuare directă a culturii Tripolie..
Cucuteni, fie că este de sine stătătoare, trebuie plasată după 1 800 î.e.n.
ION T . DRAGOM Il\.

KYPr AHHbiH HEKPOI IOJlb

B

liP3HJIHUE

KPATKOE CO.UEP:>KAH H E
B Kapbepe AJIH A06bittH rJIHHhi H a KHpmtttHOM 3aBoAe <�23 AnrycTa,>

u

lip3HJIHQC, upeAMCCTbC

ropop;a lip3HJihi , pacnono»<eHHOM Ha BTopoii .IlyHaHCKOH Teppacc, B nyHKTe, Ha3hiBaeM011\ Bap;yn
KaTaraQeii, lip3HJlbCKHH paHOHHbiH My3eH B COTPYAHH'-ICCTBe c ranaQKHll\ o6,TJaCTHbiM

MY3CC.\\

OpOH3BeJI OCCHhiO 1 955 r . OXpaHHTeJJhHbie pa60Tbl B HeOJJHTHtteCKOH CTOJJHKe THOa ryMeJJhHHQa .
Ha MeCTe ryMeJlbHHQKOH CTOJJHKH 6biJI o6Hapy»<eH D03AHHH KypraHHbiH MOrH.TibHHK C Tpy
DODOJIO»<eHHeM, npuHap;nemai..Qu ii rpynne norpe6euuii c oxpoii .
XoTJJ KypraH 6LIJI paapymeH 6onhme tteM Ha noJIOBHHy, ace »<e 6biJIO BCKpbiTO

20

norpe-

6eHHiî C TpyDODOJIO»<eHHeM B pa3JIH'-IHhiX HanpaBJieHHJJX. OOJibiilHHCTBO KOCTHKOB B OtteHh CHJlbHO
CKOptteHHOM DOJIO»<eHHH, p;pyrue - B cpaBHHTCJlbHO )'MepeHHOM H JIHIIlb OAHH (M .

1 7)

HaXOAHTCH

B BbiTHHYTOM Ha CDHHe DOJIO»<eHHH. Cpep;H HHX XOpOIIlO coxpaHHJIHCb BOCCMh norpe6eHHH (M .

1-2, 5, 7 , 9-1 0 , 1 7 H 20) ; '-leTbipe norpe6eHHH HaXOAHTCR: B YAOBJleTBOpHTeJihHOM COCTOR:HHH
3 , 12, 1 6 , 1 9) ; TpH - B DJIOXOM (M . 6, 8 H 1 3) ; TpH nospemp;eHhl (M . 1 4-1 5 H 1 8) ; a ABU
coaepmeHHO pa3pymeHbi (M . 4 H l l) .

(M .

Op;uHOlJHhlX norpe6eHHH lJeThlpHaAQaTb , OJ(Ho

A P)THM (M .

1 7-20) .

ABOi1noe ,

a

'-H!Thipe nacJIOCHhi OJ(HO HaJl

2-3 , 6- 10, 1 6 , 1 9) ,
(M . 1 , 12- 1 3 , 20) . liHoe llOJIOH<CHHe KOCTHKOB ll.�\CCTCH JIHUII>
B Tpex OAHHOlJHbiX uorpe6eHHHX . TaK, B ABYX (M . 5 H 8) OHH H3XOAHTCH B BbiTHHYTOM Ha CDHHC
OOJIO»<CHHH C IIpHDOAJUITbiMH KOJICHHMH, a KOCTHK 1 7 JIC»<HT Ha CIUIHC C BLITHH)'TblMH B,lJ;OJlb Ty.TJO
BHU\a pyKaMH . TaK KaK norpe6eHHH 4 H 1 f pa3pymeHbl , TO HH IIOJIOH<CHHH , HH OpHCHTHpOBaHHC
B ACBR:TH OAHHOlJHhiX uorpe6eHHHX KOLI'HKH nemaT Ha upaBOll\ 6oKy (M .

a OL'TaJJhHbiC '-ICTblpe - Ha JICBOM

KOCTR:HOB ycraHOBHTh HCJih3H.

llpHMepHO DOJIOBHHa BCeX norpe6eHHH Hli\CCT HCHbiC CJICALI KpaCHOiÎ OXpLI , oco6eHHO :iaMC'f
HbiC

6,

BOKpyr

ttepena H y HOL B ABYX norpe6eHHR:X (M. 5 ,

4TO KacaeTCH B03pacra 3axOpOHeHHLIX,

10)

KpacKa 06Hapy»<eH'l H DOJl KOCTHKOll\ .

TO cyp;H DO KOCTR:M

lJeTBepo - p;eTH (M .

3

H

4,

8 ) , a OCTaJihHbiC - IOHOIIlH H B3pOCJlble . l-JTO )l<e KaCaC'fCH DOJJa , TO ep;HHCTBCHHbiM llOKa YK:.l-

3aHHCM JJBJIHK>TCH npep;MeTbl

yKpameHHH ,

Jie»<aT AeTHM, IOHOIIlaM H »<eHll\HHaM .

O

KOTOpbiX 11\0H<HO npeADOJIOH<HTb , lJTO OHH npHHap;

KOCTHKH HaXOp;HJIHCh B DpOCTbiX HMaX pa3JIHlJHOiÎ rJiy6HHbl OT

0,40

AO

2,40 M. HHH<e

HblllClll

Hero ypoBHJJ.
HeKoTopLie norpe6eHHH noJio)l<eHLI no Ayre, a Apyrue crpynnuposaHbi no cepeAHHe . TpyAHO
CKa3aTh KaKOe H3 norpe6eHHH HBJIR:eTCH OCHOBHbiM, TaK KaK KypraH 6biJI pa3pymeH 6o,TJbiilC 4CM
HanO.'lOBHHY.
ilo CHCTCMC KOHCTpyKQHH

pacnpep;eJIHTb norpe6eHHH HCJib3H. JlHIIlh B OAHOM norpe6eHHH

(M . 5) Haiip;eHLI cnep;bi p;epesa, a ace npo•me - npoCTLie HMbi .
Bcero JIHIIlh BOCeMh norpe6eHHH HMeiOT HHBCHTaph (M .
JICHHbiH H3 r.'lHHHHbiX 060»<)l<eHHbiX COCYAOB ,

3,

6,

8-1 0 , 1 7- 1 8

H

20),

COCTaB

CACJiaHHbiX H3 pa3JIHlJHbiX Macc, pa3HOH TeXHHKH

Bbipe3aHHLie y3opLI ; KpOMe 3Toro HMeiDTCH H 6ycLI, cp;enaHHLie H3 paKOBHH <� D entalium 1> 113
KOCTH H MeAHbiX JIH6o 6poH30BbiX JIHCTKOB, xapaKTepHbie AJIH 3Heo.rmTa . B norpe6eHHJJX 3 ,9-1 1

H pa3uoo6pa3HbiX <l>opM, p;sa cocyp;a pacnucaHbi (Tun YcaToao), a OCTaJihHbie HMeiOT muypoBLie

6LIJIH o6HapymeHLI H KpeMHeBLie ne3BHR: .

1

T. Passek, op. cit., p. 208.
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3TH norpe6eHHH BKJUOtJaiOTCH B 6oJihlllOH KYJibTYPHbiH apea.JI norpe6euuH. c oxpoH. ; no HHBeH
TapiO HX l"OmHO �aTHpOBaTb KOimOM HeOJIHTa H Hai.JaJIOM 6pOH30BOrO BeKa, B <f>a3aX BeCbMa
6.riH3KHX o.una K �pyroH. .
B PHP norpe6a.ribHbiH o6pH� c oxpoH. xopoUJo �oKyMeHTHpooau . llo apxeonorHtJecKHM
pacKonKaM B Mon�o oe B Eoronoce , EpoUJTeHH , fJI3B3HeUJTH-Bei<H, KopJI3TeHH, Xon6oKe, a Ha 10re
M.oJI�OBbi - B Kpenocn�e y CTOHKaHH - ou xopoUJo H3Becreu, KaK H no HeKOTOpbiM KypraHaM B
.Uo6py�»<e H B OmeHHH , Tai< »<e KaK H B rpyHTOBbiX norpe6eHHHX H3 rpynnbi .UetJHH-MypeUJynyit .
Cy�H HCKJIIOI.JHTeJibHO no THnaM cocy�oB H3 norpe6eHHH , MO>I<HO ycraHOBHTh TpH HCHO
pa3JI HtJ aeMble <f>a 3bl .
I . llepoaH <f>a3a , no-BH�HMOMy, ycranaBJIHBaeTcH mmeHTapeM norpe6emm 20, co�ep»<a
lllHM pacnHCHbie cocy�bl THna YcaTooo. Ono HBJIHeTCH caMbiM �peBHHM H3 rpyrrnbl norpe6eHHH
C HHBeHTapeM 3TOro MOrHJibHHKa H OTHOCHTCJI K <f>a3e fopo�CK-YcaTOBO .
I I . BTopaH <f>a3a npe�craoJIHeTCH HHBeHTapeM norpe6emm 8, r�e uaH:�eu cocy� co UJnypoBbiM
opnaMeHTOM , cneQH<f>HtJeCKHM �11 nepexo,w�oro nepuo�a OT 3Heo.JIHTa K 6poH30BoMy oeKy .
III . TpeTbH <f>a3a norpe6eHHH onpe�eJIHeTCH cocy�oM «acKoc�> (M . 18). KaK <f>opMa, Tai< 11
TeXHHKa Bblpa60TKJI xapaKTepHbl �H 3UOXH Hai.JaJia 6pOH30BOrO BeKa.
<f>aJ<T cyi.QeCTBOBaHHH KOMnJieKca KyJILyYpbl norpe6eHHit C oxpoii, pacnpocrpaHeHHOH Ha
06UJHpHbiX UJIOI.Qa�HX, RO pe»<e BO BpeMeHHbiX CTOHHKax, �OCTaTOI.JHO Onpe�eJieHHO �OI<a3biBaeT
cyi.QeCTBOBaHHe KOI.JYIOillHX CKOTOBO�I.JeCKHX nJieMeH, Hl.QYI.QWt MeCTHOCTeH, 6oraTbiX nacr6HI.QaMJt
H �HI.J biO .
flo Ţ . llacceK KyJlbTypHbiH KOMnJieKC fopo�CK-YcaTOBO, B KOTOpbiH I.JaCTJti.JHO BKJIIOI.JaeTCH
H I<ypraHHbiH MOrHJibHHK 113 Ep3HJIHQbi , MO»<eT 6biTb �aTHpoeaH uaqanoM II TbiCHtJeJieTHH �o H.3.
(2000- 1 700) . Mem�y npotJHM, MeCTHbie OTKpblTJtH noKa3biBaiOT, 'ITO nepuo� pacnpocrpaueHHH
norpe6eHHH. c oxpoH: B PHP ne Ha MHoro npeBhniiaeT uatJa.TJo 6poH3osoro oeKa , TO ecrh npHMepuo
1 700 r. 1�0 H . 3 .
OB1>RCHEHI1E Pl1CYHKOB

Plic . 1 . - Ilmrn KypraHHoro Monm&HHKa B Ep3HJIHI..Ie . Ilpon3ee;:�eHHbie oceH&IO 1 955 r. pacKom<H.
Plic. 2. - CKopt�eHHbie norpe6eHHR c oxpoiî: ; N2N2 1-3 , 5 ( 1 / 1 0 HaTypan&HOH BeJJH'IIIHbi) .
Pnc. 3. - CKopt�eHHbie norpe6eHHR c oxpoii:; N2N2 6-10.
Plic. 4. - CKopt�eHHbie norpe6eHHR c oxpoit ; N2N2 1 2-16.
Pnc. S . - Ilpe;:�MeTbl HHBeHT&pR MOrHJibHHKOB c oxpoiî: ; N2N2 3, 6, 8-10 H 1 8 .
PHc. 6 . - IlJiaH HaCJioeHHbiX o;:�Ho H a ;:�pyroe norpe6eHHH N2N2 1 7-20, OTI<pbiTbiX B I<Ba):lpaTe N2 1 H a 1<pa10
phiTBHIIbl Y I<HpnH'IHOro 3aBO):Ia, H nepeceKalOiltHH MOrHJibl pa3pe3 (A) .
PHc. 7. - PacnHCHbie cocy;:�bi THna YcaToBo (2a, 2b, 2c), Haii,n;eHHbie B norpe6enuu N2 20.
Pnc. 8. - HaH:.r�eHHble B norpe6eHHH N2 20 yi<paweHHR .

LA NECROPOLE A TUMULUS DE BRĂILIŢA
RESUME

Dans la briqueterie « 23 Aout >> de Brăiliţa (banlieue de la viile de Brăila), situee sur
la terrasse secondaire du Danube, au lieu dit << Vadul Catagaţei », le Musee du district de Brăila,
en collaboration avec le Musee regional de Galaţi, ont effectue, a l'automne 1 957, des fouilles
de sauvetage dans un etablissement neolithique appartenant au type Gumelniţa.
Sur l'emplacement de l'etablissement du type Gumelniţa, on a decouvert un cimetiere
tumulaire a inhumation, posterieur au dit etablissement et appartenant a la vaste aire des ense·
velissements a ocre dans des buttes.
Plus de la moitie du tumulus a ete detruite ; cependant, dans ce qui en restait, on a
decouvert 20 tombes a inhumation a orientation diverses. La plupart des squelettes etaient
fortement accroupis, d'autres avaient une position plus moderee et un seul (M. 1 7 ) reposait
sur le dos. Parmi ceux-ci, 8 tombes etaient bien conservees (M. 1-2, 5, 7 , 9-10, 1 7 et 20) ;
quatre etaient dans un etat passable (M. 3, 12, 16, 1 9) ; trois, en mauvais etat (M. 6, 8 et 13) ;
trois, derangees (M. 14-15 et 18). et deux detruites (M. 4 et 1 1).
Quatorze tombes etaient individuelles, une seule etait double et quatre, superposees
(M. 17-20).
Les squelettes de 9 tombes individuelles etaient couches sur le cote droit (M. 2-3,
6-10, 16, 1 9), et quatre sur le cote gauche (M. 1 , 12-13, 20).
La position des squelettes differe seulement dans trois tombes individuelles. Ainsi, dans
deux tombes (M. 5 et 8), ils sont etendus sur le dos, les genous souleves ; le squelette 17
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est allonge, les bras le long du corps ; les tombes 4 et 1 1 etant detruites, on ne peut se
rendre compte ni de leur position, ni de leur orientation.
Pres de la moitie du nombre total des tombes presentaient des traces nettes d'ocre rouge,
prononcees surtout dans la region du crâne et des jambes. Dans deux tombes (M. 5, 10) on
a remarque la presence d'ocre saupoudre aussi sur le lit funeraire.
En ce qui concerne l'âge des squelettes, il resulte de la structure des os que quatre appar·
tiennent a des enfants (M. 3-4, 6-8) et le reste a des adolescents et a des adultes. En ce
qui concerne leur sexe, le seul indice que l'on possede pour l'instant est constitue par les
objets de parure que l'on a suppose appartenir en general, a des enfants, a des adolescents et
a des femmes.
Les squelettes se trouvaient dans des simples fosses a des profondeur variant entre O m 14
et 2 m 40, par rapport au niveau actuel du sol.
Quelques tombes formaient un grand arc de cercle a l'interieur duquel d'autres se
trouvaient groupees. Il est difficile de preciser laquelle etait la tombe principale, vu que plus
de la moitie du tumulus a ete detruite.
Une classifi.cation des tombes en fonction du systeme de construction est impossible. Dans
une seule tombe (M. 5) on a remarque des traces de bois ; les autres n'avaient que des fosses
simples. Seules 8 tombes renfermaient un inventaire (M. 3, 6, 8-10, 17-18 et 20), comprenant
des vases en terre cuite dont la pâte, la technique et la forme different. Deux sont peints (type
Usatovo) et d'autres ont un decor corde ou incise. Des perles confectionnees dans des coquilles
de « Dentalium », dans des os ou des feuilles de cuivre ou de bronze sont specifi.ques de la periode
eneolithique. Dans les tombes 3, 9 et 1 1 on a egalement trouve des lames en silex.
Ces tombes font partie de la grande aire de civilisation des tombes a ocre dans des
monticules ; leur inventaire permet de les dater de la fin du neolithique et du debut de l'âge
du bronze, a des phases tres rapprochees les unes des autres.
Le rite funeraire a l'ocre est abondamment atteste sur le territoire roumain. En Moldavie, il
est connu grâce aux decouvertes archeologiques de Bogonos, Broşteni, Glăvăneştii-Vechi, Corlăteni,
Holboca et, au Sud de la Moldavie, a la citadelle de Stoicani. De meme, on le trouve dans cer
taines tombes de Dobrogea et d'Oltenie et sur les tombes plates du groupe de la Decia Mureşului.
Tenant compte exclusivement des vases trouves dans les tombes, l'auteur essaye de deli
miter trois phases bien distinctes :
1. La premiere phase d'ensevelissement semble attestee par le mobilier de la tombe 20
qui contient des vases peints appartenant au type Usatovo. C'est la plus ancienne tombe de
cette necropole ; elle fait partie de la categorie des tombes a inventaires, datant de la phase
Gorodsk-Usatovo.
II. La seconde phase d'ensevelissement serait constituee par l'inventaire de la tombe 8,
qui renferme un pot a decor corde, vase caracte�istique de la periode de transition du neo
lithique a l'âge du bronze.
III. La troisieme phase d'ensevelissement semble attestee par un vase du type « askos »
(M. 1 8). Forme et technique en sont specifi.ques de l'epoque initiale du bronze.
Que le grand complexe de culture des tombes a ocre dans des tumulus se trouve repandu
sur de vastes territoires et plus rarement dans des etablissements a caractere temporaire, cela
prouve assez clairement l'existence de tribus errantes d'eleveurs de betail ayant tendance a se
deplacer vers les regions a riches pâturages et giboyeuses.
Selon T. Passek, le complexe de civilisation Gorodsk-Usatovo, auquel appartient ega
lement une partie de la necropole tumulaire de Brăiliţa, peut etre date du debut du II• mil
Ienaire avant notre ere (2000-1700). D'ailleurs, les decouvertes effectuees sur le territoire roumain
prouvent que la periode d'expansion des tombes a ocre ne depasse pas de beaucoup l'âge du
bronze tel qu'il est connu en territoire roumain, c'est-a-dire l'an 1 700 environ avant notre ere.
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Plan de la necropole tumulaire de Brăiliţa. Fouilles effctuees durant l'automne 1955.
Tombes a squelettes accroupis et recouverts d'ocre ; n°5 1, 3 şi 5 ( 1 / 1 0 de la grandeur naturelle).
Tombes a squelettes accroupis et recouverts d'ocre ; n°5 6 - 10.
Tombes a squelettes accroupis et recouverts d'ocre ; n°5 1 2 - 1 6.
5.
Objets provenant du mobilier des tombes a ocre n°8 3, 6, 8, 9, 10 et 1 8 .
6 . - Plan des tombes superposees - n°5 1 7 - 20 - decouvertes dans l a cassette n ° 1 a u bord de ln
briqueterie, et section transversale a travers les tombes (A ).
7.
Vases peints du type Usatovo (2 a; 2 b ; 2 c ) decouverts dans la tombe n" 20.
8.
Objets de parure decouverts dans la tombe n° 20.
-

-

-
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RIN RAIONUL

Roşiorii de Vede din partea de vest a regiunii Bucureşti
curge rîul Vedea, care primeşte ca afluenţi, pe teritoriul raionului,
pîraiele Bratcov, Tecuci şi Burdea. Pîrăul Urlui, aflat în partea de sud,
vest a raionului, se varsă în Dunăre, iar spre est curg pîraiele Tinoasa şi Apa
Ciinelui (Tina).
Atît pămîntul (cernoziom şi sol roşu de pădure destul de productiv), cît
şi cursurile de apă, destul de numeroase, cu văi adînci şi largi, au favorizat aşeză,
rile omeneşti (fig. 1 ). De aceea, pe întreaga întindere a raionului se găsesc răspîn,
dite numeroase urme ale unor străvechi aşezări omeneşti, cunoscute de localnici
sub denumirile de : << măguri 1>, << gorgane 1>, << cetăţi 1> etc.
Incă din secolul trecut, unii dintre primii noştri arheologi (C. Bo1liac, D.
Butculescu, Gr. Tocilescu şi alţii) au fost atraşi să cerceteze aceste străvechi
aşezări omeneşti. Mai tîrziu şi monografiştii locali au amintit în măsura cunoş,
tinţelor, în lucrările lor şi au inserat date despre asemenea aşezări sau descoperiri
arheologice 1•
Dorind să aduc o modestă contribuţie la cunoaşterea amănunţită a aşeză,
rilor străvechi din cuprinsul raionului mi,am propus să,l cercetez în întregime,
ca şi împrejurimile lui, punînd astfel la îndemîna arheologilor date noi şi amintind
totodată datele ce se găsesc în alte lucrări. Rezultatele acestor periegheze au fost
destul de bogate, reuşind să identifice aşezări noi, să verifice altele deja cunoscute
în lucrările citate, ca şi în manuscrisele de la Biblioteca Academiei R.P.R. 2 şi
în limita posibilităţilor să precizeze încadrarea lor cronologică. Obiectele adunate
cu prilejul cercetărilor, au fost predate, în parte, Muzeului naţional de antichităţi
iar restul, 1v1uzeului raional din Alexandria.
In expunerea de faţă, în prezentarea descoperirilor m'am condus după
cursurile de apă ce traversează raionul şi împrejurimile lui, de la nord,vest
spre sud,est.
1.

VALEA PÎRĂULUI URLUI

BELlTORI

1 . La aproximativ 8 km spre nord,vest de comuna Belitori, în apropierea
drumului dintre Roşiorii de Vede şi comuna Băseşti şi în apropierea pîrăului
1 Pandele Georgescu, Dicţiooor geografic a! jud.
Te!eorman, Bucureşti, 1 897 ; Petre Stroescu, Oraşul
Roşiorii de Vede, Alexandria, 1 933 ; Ioan N. Staicu,

Aşezările jud. Te!eorman, Turnu Măgurele, 1 93 9.
2 Manuscrisul nr. 2 2 9, 174 şi 5 13 7 de la Biblioteca
Academiei R.P.R .
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Urlui, se află ruinele unui castru roman, care se afla lîngă valul de pămînt roman
(limesul transalutan). Castrul este amintit în diverse lucrări 1.
2. In partea de sud a satului, spre comuna Pirlita, la circa 60 m de şoseaua
dintre aceste sate, pe un teren plan, este o mică măgură avînd dimensiunile de

Fig. 1.
Harta raionului Roşiorii de Vede şi a imprejurimilor, cu loca·
litiţile menţionate în textul acestui articol : 1, Belitori ; 2, Pirlita ; 3, Broş
teanca ; 4. Bogdana ; 5 , Tufenii din Deal ; 6, Tufenii din Vale ; 7, Bălţaţi ;
8, Gresia ; 9, Papa ; 10, Măldăeni ; 1 1 , Scrioştea ; 1 2, Peret ; 13, Măzăceni ;
14, Tecud-Kalinderu ; 1 5 , Merişani ; 16, Însurăţei ; 1 7, Dideşti ; 18, Miroşi ;
1 9, Surduleşti ; 20, Burdeni, 2 1 , Balaci ; 22, Dobroteşti ; 23, Beuca ; 24, Drăc
şiinei ; 25, Odobeasca ; 26, Drăgăneştii de Pădure ; 27, Meri-Goala ; 28, Dul ceanca ; 29, Albeşti ; 30, Zîmbreasca ; 1 1 , Licurici ; 3 2 , Mavrodi n .
-

circa 30 X 30 m. Fragmente ceramice puţine, din pastă roşcată, fără ornamente.
Datare incertă.
3. Tot în Belitori, în anul 1944 s'a găsit un tezaur de monede de argint
întregi şi fragmentare ale cetăţii Dyrrachium. Locul descoperirii se afla pe terasa
1 « Pe capătul unui deluşor aşezat între valea Urlui
şi şoseaua c:1re liuce de la Băseşti lll Roşiorii de Vede,

Cllstru de mărime 64 X 94 paşi » ; D. Tudor,
Romană, Bucureşti , 1 94 2 , p. 227.

()/; �nia
c

un
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joasă a pîrăului Urlui. În apropiere s'au descoperit rare fragmente ceramicc
getodacice 1 •
P i RLITA

La şcoala elementară din sat se păstrează diferite piese de silex, fragmente
ceramice şi obiecte de os găsite pe teritoriul comunei. În malul drept al pîrăului
Urlui se găsesc oase de animale fosile.
BROŞTEANCA

La nord,est de sat, spre satul Pîrlita, în dreptul şoselei este o terasă parţial
surpată, pe care se află resturile unei aşezări din a doua epocă a fierului. S,au
adunat fragmente ceramice de vase de culoare cenuşie lucrate la roată.
În apropiere este o carieră de nisip în malurile căreia sînt oase de ani
male fosile.
La şcoala elementară din sat se păstrează cîteva fragmente ceramice, olane etc.
BOGDANA

Pe teritoriul acestui sat sînt numeroase măguri menţionate şi în alte lucrări.
Unii autori vorbesc despre faptul că << se găsesc aici silexuri preistorice >> 2•
În malurile pîrăului Urlui, în numeroasele cariere de nisip dintre satele
Bogdana şi Margareta (r. Alexandria), am găsit numeroase oase de animale fosile,
din care am depus o parte şi la Muzeul raional din Alexandria.
I I . VALEA RÎULUI VEDEA
TU FEN l l DIN DEAL

La circa 2 km nord,
vest de sat, în apropierea
Juncii rîului Vedea se află
o măgură cu întinderea de
cîteva hectare, cunoscută sub
denumirea de <( Măgura Şar,
pelui >> 3• Pe suprafaţa ei am
găsit puţine fragmente eera,
mice, probabil din epoca
neolitică.
T U FE N ! l D I N VALE

În curtea fostului învă,
ţător Tănăsescu acum cîţiva
ani s'au găsit oseminte ome,
neşti şi vîrfuri de săgeţi.
Datare incertă.

1

Bt\ L ŢAŢI

Fig.

2. - Surduleşti : unelte de silex.

În dreptul satului, în
malul drept al rîului Vedea s'au descoperit oase de animale fosile.
1 Ion Nestor, Raport asupra cercetărilor arheologice
din comuna Belitori, în Raport de activitate al Muteului
naţional de antichităţi pe anii 1 942 şi 1 9 4 3 , Bucureşti,
1 944, p. 5 7 -- 60.
� Pand"-le Georgesc u , OJ>. cit., p. ) 7 .

3 Pe tre Strocscu, op. cit . , şi I. N. Staicu, op. cit. ;
vezi şi răspunsul înv. Do bre Andreescu : « e ca de
36 de stînjeni înălţime, de 50 stînjeni lăţime şi 1 8 9
stînjeni lungime . . . )), mnnuscrisul n r . 2 2 9 d e In Biblio·
teca Academiei R.P.R.
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GRES IA

In preajma bisericii din sat se află o măgură avînd dimensiunile de 30 X 20 m.
S,au găsit fragmente ceramice din timpul comunei primitive.
Pe malul drept al rîului, în apropiere de sat se văd urmele castrului roman 1 •
PAPA

La circa 300 m în spre sud vest de sat, în lunea Vedei, se află un tell de
aproximativ 50 X 50 m. Am cules de pe el piese de silex, fragmente ceramice
şi bucăţi de lipitură arsă. Mate,
rialele sînt de tip Gumelniţa.
1

--- - -, -

1

MĂ LDĂENI

1

La est de comună, pc
malul drept al rîului Vedea, se
văd urmele valului roman 2 (li,
mesul transalutan).
SCRIOAŞTEA

La apus de sat se cunosc
urmele valului roman 3 (limesul
transalutan).
ROŞIORII DE VEDE

În apropierea oraşului în partea dinspre SSE, lîngă
drumul ce duce spre Belitori,
se află o cetate de pămînt de
formă rotundă, cunoscută sub
numele de <<Cetatea Cazacilor>>4•
Cetatea ocupă o întindere destul
de
mare de teren şi împrejurul
Fi�. 3. - Surduleşti. l şi 3, dăltiţe de piatră ; 2, virf de săgeată
ei se văd şi azi şanţurile care o
de silex, 4 şi 5 , topoare de piatră perforate.
înconjură. Nu departe de ea
se · mai află două măguri mult mai mici, una în stînga şi alta în dreapta şoselii
dintre Roşiorii de Vede şi Belitori.
PERET

Intre Roşiorii de Vede şi satul Peret, în lunea rîului Vedea, în apropiere
de confluenţa lui cu pîrăul Bratcov, sînt o serie de măguri. Unele au şi nume :
1 « Cetatea are o formă rectangulară, lăţimea ei
spre nord şi spre sud e de 90 m, lăţimea de 70 m
şi suprafaţa ei de 6300 m2• Înălţimea şanţului cetăţii
e de 4 m )) ; citat după Grigore Tocilescu, Fouilles
et recherches archeologiques en Roumanie, p. 1 2 5 ;
<< Am mai descoperit un loc ce poartă numirea de
troian ce se începe din lunea Vedei, adiel din cătunul
Gresia şi merge pînă ce dă în apa Dimbicului )), în
răspunsul înv. M. Ionescu, manuscrisul nr. 229 de
la Biblioteca Academiei R P.R. ; D. Tudor, Oltenia
Romand, Bucureşti , 1 942, p. 227.
2 << Pe la est de comuni\ trece drumul lui Traian,
căruia localnicii îi zic Troianul şi ale cărui urme se

disting bine în această parte )) în Marele Dicţiont�r
Geografic al Romini ei, 1 904, p. 2 70.
8 << Originea Troianului este la distanţa de 230 rn
de cetăţuie (cătunul Gresia) plecînd de aici drept
spre sud, trece pe muchia dealului spre apus de comuna
Scrioştea )) (în manuscrisul nr. 229 de la Biblioteca
Academiei R.P.R).
'
« Diametru) cetăţii 260 m cuprinzînd 1 1 pogoane
(53 066 m ). Altitudine 104 m. Şanţul de 8 m. La
N şi S două părţi : la 20 rn înaintea porţii de nord
există un val de 4 m înălţime, iar la 25 m înăuntru
de la poarta de nord, există o depresiune circulară
de 2 m, diametru, probabil fîntîna )) (în P. Stroescu,
op. cit., p. 2 7 - 28).
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măgura << Palanca 1>, măgura << Livezii 1> etc. Din materialul ceramic cules, am dedus
că aparţin epocii neolitice.
Nu departe de sat, spre S de comuna Plosca, se disting şi astăzi, pe alocuri,
urmele valului roman de sud. El trecea pe la sud de Roşiorii de Vede, între Peret
şi Plosca şi se continuă pînă în apropiere de Giurgiu. Localnicii numesc acest
val : << Brazda lui Novac 1> 1 .
Ill. VALEA

PÎRĂULUI TECUCI

MAZĂ.CENI

La est de sat, pe locul << Băligar >>, pe coasta de lîngă valea pîrăului Tecuci,
pe o întindere destul de mare de teren se găsesc fragmente ceramice din vase de
�
.&- - - .,- ���==;d·

i

1

Fig.

4.

-

Surduleşti.

Fragmente ceramice de tip Gumelniţa.

pastă cenuşie şi caramizie cu buza răsfrîntă. Aceste materiale datează din a doua
epocă a fi.erului 2.
TECUCI.KALINDERU

ln lunea pîrăului Tecuci, la circa 3 km spre est de satul Tufeni, se află un
tell de 60 X 50 m, numit de localnici << satul vechi 1>. Chiar la suprafaţă se găsesc
frag mente ceramice, silexuri, lipitură arsă etc. Resturile acestea dovedesc exis
tenţa unei aşezări neolitice aparţinînd culturii Gumelniţa.
La circa 3 km SSV de sat, spre satul Dobroteşti, în valea pîrăului Tecuci,
se află un tell numit de localnici << Măgura lui Mieluş 1>. Are aproximativ 5 m
înălţime şi suprafaţa de 60 X 40 m. Resturile adunate şi mai ales fragmentele
ceramice indică o aşezare neolitică aparţinînd culturii Gumelniţa 3•
1 « Spre miazăzi de comună există un şanţ ce poartă
denumirea de Brazda lui Novac . . . în lăţime de
aproape 3 m şi înălţime de l m » (Gr. Tocilescu,
up. cit., p. 1 28).
2 « Spre răsărit de comună este o silişte de sat
vechi şi este 20 gropi de bucate la adîncimea de 6

palme şi lărgime cam 8 palme, iar numirea satului
se poartă Băligaru » (răspunsul inv. Stanciu Voicu,
în manuscrisul nr. 2 2 9 de la Biblioteca Academiei
R.P.R).
3 Pandele Georgescu, op. cit., p. 1 2 1 . El o numeşte
« o cetate de pămînn>.
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Tot lîngă această comună şi anume la circa 2 km spre est, în valea pîrăului
Bălăcel, se găsesc urmele unei aşezări, care, după materialul găsit, ar aparţine
epocii migraţiunilor. Aşezarea e cunoscută sub denumirea de << Catargic )). 1
MERIŞANI

Pe malul stîng înalt al pîrăului Tecuci, în apropierea satului, pe o întindere
destul de mare am găsit resturi materiale şi în special fragmente ceramice, lipitură
arsă şi o jumătate dintr-un topor de piatră lung de 6 cm, cu gaură de înmănu
· Şare, care dovedesc existenţa unei aşezări omeneşti din a doua epocă a fi.erului.
Pe acelaşi loc s-ar fi găsit şi monede.
În lunea pîrăului Tecuci se află un val de pămînt numit de localnici
<< troian >> ; el porneşte de sub malul stîng al apei, unde am identificat aşezarea
amintită şi traversează toată lunea pîrăului. Lărgimea lui este de aproximativ 3-4 m
şi înălţimea de circa 2 m. El se aseamănă cu valul de la Balaci.
ÎNSURĂ'fEl

Tot pe malul stîng al pîrăului Tecuci şi la aproximativ 2 km spre sud de
aşezarea descrisă mai sus se găsesc, pe o întindere destul de mare, fragmente cera
mice şi bucăţi de _ lipitură arsă, care dovedesc existenţa unei aşezări din a doua
epocă a fi.erului. In partea de sud a aşezării se pot vedea urmele unor şanţuri.
Pe acelaşi loc s-au găsit monede.
DIDEŞTI

La ieşirea din satul Î nsurăţei, spre comuna Dideşti, în malul stîng al pîrăul�i
Tecuci, chiar lîngă pod, se vede un strat de pămînt conţinînd multă cenuşă. In
el se găsesc resturi ceramice lu
-- - t ·
crate la roată şi smălţuite. Siliş
tea datează din epoca feudală.
1
·-

- -

·-

1
1

IV. VALEA PÎRĂULUI BURDEA

MIROŞI

t

Fig. 5 .

Surduleşti. Figurine antropornorfe de lut ars.

1 Ion N. Sta i cu, oJ>. cit . , p. 220. El spune că aici

ar

În sat, în spatele SMT
ului, într-o vîlcea care dă în
lunea pîrăului Burdea se află
<< Măgura Jidovilor >), de 4-5 m
înălţime. Ea este acoperită cu
un strat de pietriş şi are forma
aproape rotundă. La baza ei,
într-o groapă de unde se ia
pămînt pentru lipit, am găsit
cîteva oscioare.
La aproximativ 2 km spre
NNV de sat, în valea pîrăului
Burdea, pe locul numit << Leşi >>,
pe o întindere de teren destul
de mare, se găsesc multe frag
mente ceramice, cărămizi, zgură
etc. Localnicii spun că acolo
a fost vatra satului în vechime.

6. fost vatra veche a satului Tecuci-Kalinderu .
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În grădina locuitorului Constandin Vasilescu din Miroşi s�au găsit nume�
roase aşchii de silex. Locul acesta coboară în pantă spre lunea pîrăului Burdea,
pare a fi fost aici o aşezare din
vremea comunei primitive.
SURDULEŞTI

În acest sat am avut
posibilitatea să identific pînă
1
acum cele mai multe asezări
'
Î
din tot raionul. n anut 1 945
am descoperit un tell în lunea
3
pîrăului Burdea 1 , unde s�au
făcut săpături în anul 1 946,
de către M. Petrescu�Dîmbo�
viţa 2 • Acolo a fost o aşezare
a purtătorilor culturii Gu�
melniţa, importantă mai ales
prin faptul că întîia oară se
intilneste
' o asezare neolitică
pe un fund de vale, iar nu
numai sus pe terasă 3• De
remarcat este şi faptul că ma�
Fig. 6. - Surduleşti. 1 , ă ior de lut ars ; 2, obiect de lut ars ;
joritatea tellurilor gumelni�
3 , dăltiţă de piatră ; 4, greutate pentru războiul de ţesut ;
ţene identificate şi amintite
5 , Bălăcel, fier de plug.
în această lucrare, au aceleaşi
caracteristici ca şi tellul de la Surduleşti. Ele sînt relativ mici, aşezate în lunea apelor.
De pe acelaşi tell am mai strîns un vîrf de săgeată de silex, un vas mic, un
ciob dintr�un vas mai mare şi altele, donate Muzeului
Raional Alexandria.
La circa 3 km est de sat, pe coasta unei vîlcele
mlăştinoase, se găsesc urmele unei aşezări, care după
fragmentele ceramice, după uneltele de silex şi bucăţile
de lipitură arsă aparţin probabil tot culturii Gumelniţa 4•
Aşezarea nu are un caracter de tell, ci se află în parte
re panta terasei.
La aproximativ 1 ,5 km spre est de sat, în vîlceaua
Burlişte, se află un alt tell gumelniţean.
In partea de sud a satului, aproape de confluenţa
văii Drăgociului cu pîrăul Burdea, se află << Măgura de la
Drăgoci >> . Pe ea nu am găsit nici un fel de urme mate�
riale, totuşi din informaţiile culese de la localnici rezultă
că pe măgură s�au găsit obiecte diverse.
În marginea satului, lîngă pădurea Drăgociului ŞI m
apropierea pîrăului Burdea, se găsesc fragmente ceramice
foarte corodate. Datare incertă.
La circa 4 km vest de sat, la punctul numit << Bălăcel >>
Fig. 7.
Surduleşti, topor
de luptă.
(fig. 6) de pe valea cu acelaşi nume, plugul a scos şi
v sc

--

Ziarul « Drapelul>), Bucureşti, luna mai 1 946.
P.:rrescu-Dîmboviţa, Săpărurile de la Sttr·
Juleşti, în Materiale, l, 1 953, p. 528 - 542.
1

2

M.

3

4

Ibidem, p. 536.
Ibidem, p . 540.
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continuă să scoată la iveală urmele unei vechi aşezări omeneşti, distrusă cîndva
prin incendiu. Amintesc din materialele adunate, fragmente ceramice (unele foarte
groase), cărămizi, pietre, unelte de piatră (o daltă mică de gresie de 7 cm lungime),
unelte de fier (un topor de fier de 23 cm şi un fier mic de rariţă de 1 1 cm lungime),
mărgele de lut şi puţin chihlimbar. Fragmentele ceramice sînt în mare măsură
din pastă roşietică şi multe din ele sînt decorate cu benzi incizate sau în val 1.
Tot la Surduleşti s,a găsit o monedă republicană romană de argint. Moneda
are pe avers capul Romei cu cască şi legenda B. CAECIAN, iar pe revers are doi
boi înjugaţi ; sub picioarele lor e scris : CASSI.
În dreptul pădurii Drăgociului, spre est, nu departe de satul Burdeni, se
găsesc prin arături multe fragmente ceramice, cărămizi, care ar proveni din bor,
deiele unui vechi sat - Căţeleşti - existent prin secolele XVI-XVI I 2•
În partea de vest a satului, acolo unde pîrăul Burdea intră în sat, în ogrăzile
locuitorillor Ilie şi Marin Stoica, Tudor şi Dumitru Cazacu etc . , se afla în sec.
XVII-XVIII un cimitir despre care astăzi nu se mai ştie nimic. Locuitorii au
găsit aici şi găsesc de cîte ori lucrează pămîntul, morminte cu oseminte omeneşti
şi obiecte care au aparţinut celor inhumaţi. Astfel se găsesc nasturi, cătărămi
şi monede. Una dintre monede este de argint, turcească iar alta de aramă, de
trei copeici, bătută de ruşi la Sadagura, în anul 1 773. Am găsit şi o fisă subţire
de aramă cu stema Austriei, nedatată şi pe avers cu inscripţia << fiir Spiele >>.
BURDENI

Pe teritoriul satului se află un tell gumelniţean asemănător ca proporţii
cu cel de la Surduleşti. Tellul este situat în curtea locuitorului Marin Z. Ene,
în apropiere de pîrăul Burdea.
De pe un alt loc (al lui Marin Z. Ene) ce se află pe terasa ce coboară spre
Balta Balaciului, în apropierea şoselei, s'au adunat fragmente ceramice din vase
de culoare cenuşie lucrate la roată, aparţinînd probabil unei aşezări din a doua
epocă a fierului. În lunea aceluiaşi pîrău, la circa 1 km spre SE de sat, am desco,
perit un alt tell gumelniţean de 3-4 m înălţime şi cu dimensiunile de aproxi,
mativ 60 X 60 m. Locul este cunoscut sub numele de << Măgura lui Protopopescu >>.
De la suprafaţă am cules diferite materiale (piese de silex, fragmente ceramice,
lipitură arsă etc.).
BALACI

Între satele Burdeni şi Balaci este o baltă în apropierea căreia spre sud se
află un tell cu diametrele de 80 X 60 m şi 3 m înălţime. În anul 1870, cu prilejul
construirii şoselei naţionale Turnu Măgurele-Piteşti, tellul a fost tăiat de şosea
în două părţi neegale. Atunci s'au găsit o serie de obiecte din timpul comunei
primitive, care au atras atenţia lui Dimitrie Butculescu. Între 1 87 1-1872 el a
făcut săpături în lungul măgurii 3 ; urmele săpăturii se văd şi azi. În felul acesta
tellul se prezintă azi împărţit în patru părţi neegale. Aşezarea a fost locuită de
purtătorii culturii Gumelniţa 4•
La aproximativ 1 ,5 km spre nord de măgura descrisă mai sus, acolo unde
începe malul înalt al depresiunii ce înconjură balta, s'au găsit deseori oseminte
omeneşti, lucru de altfel amintit şi în răspunsul la chestionarul lui Alexandru
M. Petrescu-Dimbovita, op. cit., p. 5 4 1 .
Pandele Georgescu, op. cit . , p . 265 şi Paul
Şt. Greceanu, G enealogiile boeTilor, Bucureşti, 1 91 3 .
a O. Butculescu, manuscrisul nr. 2 7 4 ş i Gr.
1

•

Tocilescu, manuscrisul nr. 5 137, ambele la Biblioteca
Academiei R.P.R.
4 M. Petrescu-Dimbovita, op. cit., p. 527.
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Odobescu 1. În aceeaşi regiune se găsesc numeroase urme de locuire din epoca
neolitică, deşi nu se poate spune că au vreo legătură cu osemintele.
La marginea de sud,est a satului Balaci, chiar lîngă pîrăul Burdea, se află
un tell cu diametrele de aproximativ 60 X 60 m şi înălţimea de 4-5 m, men,
ţionat în răspunsul la chestionarul lui Al. Odobescu 2, cît şi de Pandele Geor,
gc seu. De pe suprafaţa aşezării am adunat trei greutăţi de lut ars, o daltă de piatră,
fragmente de figurine şi diferite fragmente ceramice din vase aparţinînd culturii
Gumelniţa. Azi această aşezare este în pericol de distrugere totală, deoarece se
scoate pămînt pentru cărămizi.
Menţionăm şi valul de pămînt, ce începe din dreptul apei Burdea şi traver,
sează toată lunea. Valul seamănă cu un dig ; el are aproximativ 400-500 m lun,
gime, 4-5 m lăţime şi 2 m înălţime 3• Valul este numit de localnici << Dul )), Pe
val am găsit puţine cioburi decorate cu benzi incizate în linii vălurite. La capătul
dinspre vest al valului se află o ridicătură de pămînt, de forma unei movile cu
dimensiuni aproximative de 50 X 40 m. La suprafaţă se găsesc fragmente ceramice,
zgură, lipitură arsă etc. Resturile acestea datează, cu probabilitate, din a doua
epocă a fierului.
DOBROTEŞTI

În lunea pîrăului Burdea, la aproximativ 2,5 km spre est de sat, pe o pantă
uşoară ce coboară spre apă, se găsesc cioburi de vase de lut ars, fără ornamente.
Nu le,am putut data, dar este vorba probabil, de o veche vatră a satului 4•
BEUCA

La marginea pădurii Berindei, în partea de nord a satului, am descoperit
un tell cunoscut de localnici sub numele de << Măgura Jidovului )). Tellul este
acoperit de pădure, iar terenul din jur este mlăştinos. Dimensiunile aproximative,
60 X 60 m. Am adunat de pe măgură bucăţi de lipitură arsă, silexuri şi fragmente
ceramice, toate aparţinînd culturii Gumelniţa.
Pandele Gecrgescu, în lucrarea citată, afirmă că pe teritoriul satului mai
sînt şi alte măguri 6 •
DRĂ CŞĂNE I

În lunea pîrăului Burdea, între satele Drăcşănei şi Drăcşani se află un tell
de aproximativ 1 20 X 80 m, cu înălţimea de circa 6 m. Din cauză că s'au găsit
resturi insuficiente, nu am putut determina epoca aşezării. In viile situate în jurul
tellului se găsesc fragmente ceramice, cărămizi etc.
Nu departe de tell, la circa 400-500 m spre nord, chiar în apropierea apei,
în gropile de unde locuitorii iau pămînt pentru lipit am găsit cioburi arse la
roşu, puternic corodate. Este vorba de o aşezare din epoca neolitică timpurie.
1 « În dealul văii Burdea, pe unde trece şoseaua
judeţului, care trece prin Balaci, prin Surduleşti . . .
î ntr-acel deal s-au găsit o mulţime de oase, ce s-au
scos de locuitori, cînd s-au pus in executarea lucrării
şoselii >> (în manuscrisul nr. 2 2 9 de la Biblioteca
Academiei R.P.R.).
2 Răspunsul învăţătorului M . Stănculescu din 28
martie 1 8 7 1 , în manuscrisul nr. 229 de la Biblioteca
Academiei R.P.R.
3 La 28 martie 187 1 învăţătorul Şt. Popescu scria
despre acest val : « Asemenea se mai gAseşte un val

de pămînt . . . lung de 100 stînjeni şi în lăţime de 6
stînjeni şi în înălţime pe alocuri de 2 - 3 stînjeni . . . »
(manuscrisul nr. 2 2 9 de la Biblioteca Acad. R.P.R.).
78, consideră că aici
4 1. N. Staicu, op. cit., p.
e vatra veche a satului din secolele XVI - XVII .
5 (( Prin imprejurimile comunei Beuca s-au găsit
în mai multe rînduri vase şi unelte deosebite, de felul
celor descoperite la Zîmbreasca, despre care vorbeşte
Tocilescu în scrierea sa Dacia inainte de Romani »
(Pandele Georgescu, op. cit., p. 34).
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În partea de nord a satului, în cătunul Muţi, se află <( Măgura Mare », avînd
aproximativ 80 X 60 m şi înălţimea de circa15 m, iar în partea de sud a localităţii,
în cătunul Odobeasca, se află o măgură mai mică, cunoscută sub numele de
<< Măgura Marii >>. Pe suprafaţa lor am găsit foarte puţine fragmente ceramice
atipice. Datare incertă.
DRĂGĂNEŞTll DE PĂDURE

În partea de sud,vest a satului, în pădurea cu acelaşi nume, se află două
telluri la aproximativ 500 m distanţă unul de altul ; primul are aproximativ diame,
trele de 80 X 60 m şi 6-7 m înălţime, iar al doilea 60 X 50 m şi 5 m înălţime.
Săpîndu,se după comori, s'au scos la iveală obiecte de piatră şi de silex 1. Cele
citeva cioburi pe care le,am adunat la suprafată, datează din epoca neolitică.
În apropierea satului Drăgăneşti s,a găsit o monedă republicană romană.
Pe avers, chipul Romei cu coif, iar pe revers, dioscurii călări şi literele CSC.
MERI-GOALA

La circa 1 km la est de sat, în marginea pîrăului Burdea, se află o măgură
cu dimensiunile de circa 30 X 30 m şi 3 m înălţime. Pe suprafaţa ei am găsit frag,
mente de vase arse la roşu, neornamentate, precum şi cărămizi arse foarte solide.
Aşezarea datează probabil din a doua epocă a fi.erului.
Nu departe de sat, pe locul numit << Vărzărie ))1 în apropierea pîrăului Burdea,
s'a descoperit în anul 1939 un tezaur de podoabe de argint din a doua epocă a
fierului 2 • De remarcat că la circa 2 km sud de sat se află urmele unei << cetăti
' ))
ce ar data tot din epoca geto,dacică, aşezare care ar putea avea legătură cu
acest tezaur.
DULCEANCA

La 500 m de măgura descrisă mai sus, la nord de sat se găseşte o altă măgură,
similară cu prima ca mărime şi prin resturile materiale. Amîndouă măgurile au
pămînt roşiatic, spre deosebire de cel care le înconjură şi care este negru. Prin
aspectul ceramicei şi prin existenţa cărămizilor se pot data probabil într'o epocă
mai tîrzie.
ALBE ŞTI

La confluenţa pîrăului Burdea cu rîul Vedea, pe marginea terasei, la circa
1 km de sat, se află o importantă aşezare arheologică, numită de localnici << cetate )),
În acest loc terasa are aproximativ 30 m înălţime faţă de luncă. Terenul ocupat
de << cetate )) are circa 200 m în diametru. Pe latura de sud si de sud,vest se observă
urmele şanţului de apărare care separă << cetatea )) de ter�să. În interiorul cetăţii,
pe o lăţime de circa 1 0 m de,a lungul şanţului se observă resturile valului de
apărare ; la suprafaţa lui are urme bogate de chirpic ars, continuu şi masiv, care
pare a reprezenta resturile unei palisade 3• La suprafaţă, în cuprinsul cetăţii, se
găsesc fragmente ceramice din pastă cenuşie şi roşie, unele ornamentate cu brîu
alveolat. Materialele găsite ca şi aspectul aşezării ne fac să o datăm în a doua epocă
a fi.erului.
1 Petre Stroescu în op. cit., p. 29 a scris că « s-au
găsit inele, un topor de piatră şi săge�i » .
� Dorin Popescu, Objets de paTUre geto-daces en
urgent, Dacia , V I I - V l i i , 1 937 - 1 940, p. 1 83 - 202 .

a Gr. To c il e scu , manuscrisul nr. 5 1 3 7 ; P. Polonic,
manuscrisul Z Z / 1 940, a mbe le de la Biblioteca Academiei

R.P.R.
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V. VALEA PÎRĂULUI TINOASA

Z Î MBREASCA

Pe teritoriul satului, în vîlceaua Grama se află un tell cunoscut încă din
secolul trecut.
În timpul cercetării la faţa locului am adunat diferite materiale aparţinînd
culturii Gumelnita. În anul 1 947, tov. Hortensia Dumitrescu de la Muzeul
Naţional de Anti�hităţi a efectuat cîteva sondaje în tell.
După spusele localnicilor, h1 apropierea satului s'au găsit monede romane.
LICUR ICI

În acest sat, care face parte din r. Olteni, exista pînă acum cîţiva ani, un tell
cunoscut sub numele de << Măgura Jidovului >>, distrus însă de localnici, care
scoteau pămînt pentru cărămizi. După unele informaţii s'ar fi găsit aci morminte,
avînd gropile cu pereţii arşi. Publicarea cîtorva obiecte din acest tell dovedeşte
că el aparţinea culturii Gumelniţa 1• Pe terasă, spre sud,est de sat, pe locul numit
<< Plai >>, se găsesc fragmente ceramice geto,dacice. In anul 1 953 locuitorul Gh.
Baburu a descoperit aici un tezaur de monede .republicane romane, care sta desigur
în legătură cu aşezarea geto,dacă. Unele din monedele pe care le,am putut vedea
sînt din timpul lui L. Cassius Caecianus, Sextul Pompeius F. , P. Servili M . f. Rulli,
Vibius C. Pausa, C. Annius Luscus şi alţii.
MAVRODIN

La nord de satul Mavrodin (r. Alexandria), între pădurile dintre satele
Licurici şi Mavrodin, se află << Măgura Zamfi.rei >>, care are aproximativ 140 m
diametru şi înălţimea de circa 6 m. Pe ea s'au găsit silexuri şi fragmente ceramice
neolitice.
VI. VALEA PÎRĂULUI CÎINELUI

S ILIŞTEA GUMEŞTI

La sud de sat, în apropierea pîrăului Cîinelui, se află << Măgura Mavitolea >>,
cu dimensiunile aproximative de 60 X 60 m. Pe suprafaţa ei se găsesc bucăţi
de lipitură arsă, silexuri şi cioburi aparţinînd culturii Gumelniţa. Tot aici s'a
descoperit o daltă de bronz ( ?) de 1 4 cm lungime (azi la Muzeul Naţional de Anti,
chităţi). Spre vest de sat, pe malul drept al pîrăului Cîinelui, la punctele << La
Frunzar >> şi pe dealul << Purcării >> se găsesc aşchii de silex.
CONCLUZU

Din datele culese pma acum atît prin cercetările noastre de suprafaţă, cît
şi pe baza descoperirilor mai vechi, putem ajunge la unele concluzii de ordin
general.
Pînă acum nu avem documentate descoperiri din epoca paleolitică, deşi,
după cum s'a văzut, există numeroase puncte cu descoperiri de oase de animale
fosile. Este cazul însă să amintim şi faptul că în apropiere de zona cercetată de noi
şi anume la Liţa, lîngă Turnu Măgurele, au fost adunate mai multe piese de silex
care par să documenteze paleoliticul în regiune. Tocmai de aceea sînt necesare
Vladimir Dumitrescu, Alcune scoperte . . . Dacia , IX - X , p. 53 1 - 53 7 .
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noi cercetări la Miraşi, la punctul Leşi etc., pentru a aduna un material mai con,
cludent şi a data silexurile descoperite acolo.
Cele mai vechi materiale din epoca pietrei lustruite sînt acelea adunate în
lunea pîrăului Burdea, între satul Drăcşani şi Drăcşănei şi probabil Surduleşti,
unde fragmentele ceramice se caracterizează printr'o pastă amestecată cu o mart>
cantitate de pleavă şi printr'o ardere incompletă.
Regiunea cercetată este importantă şi prin aceea că se află foarte aproape
de linia de contact între cult'.lra Boian şi Vădastra. Pînă în prezent în cuprinsul
raionului Roşiorii de Vede nu au fost găsite resturi materiale ale culturii Boian,
dar este probabil că se vor găsi, dacă ţinem seama că în raioanele vecine au fost
găsite materiale de tip Boian la Slatina 1 şi la Cetate (r. Olteni) 2 •
Dintre toate culturile, cea mai bine reprezentată este cultura neo,eneolitică
Gumelniţa. Ţinînd seama de numărul relativ mare al acestor aşezări, putem să
tragem concluzia că acest teritoriu a fost intens locuit în perioada neolitică finală,
triburile gumelniţene preferînd luncile apelor. O altă categorie de aşezări se află
pe marginea teraselor în pantă lină.
Din epoca bronzului, nu avem pînă în prezent în raion decît o singură
descoperire şi anume dalta de bronz găsită la Siliştea Gumeşti. Descoperirile
aparţinînd primei epoci a fierului de asemenea lipsesc pînă acum. A doua perioadă a
epocii fierului, aceea daco,getică, este documentată printr'o serie de aşezări răs,
pîndite aproape pe tot cuprinsul raionului. Trebuie remarcat că unele aşezări
getice sînt situateA pe margini de terasă, iar altele par a fi fost Î,!lconjurate de şanţuri
de apărare (ex. Insurăţei) şi de palisade (de ex. Albeşti). In legătură cu aceste
aşezări trebuie menţionată descoperirea tezaurului de podoabe de argint geto,
dacice de la Meri,Goala, ca şi tezaurul de monede republicane romane descoperit
la Licurici.
Din perioada imediat următoare, anume din epoca romană, în cuprinsul
raionului se pot cita castrele de la Urlui şi de la Gresia, aşezate lîngă limesul trans,
alutan. În partea de sud a raionului se poate aminti valul de sud , care se între,
taie cu limesul transalutan.
Din epoca migraţiilor şi din epoca feudală timpurie sînt o serie de aşezări
(de ex. Bălăcel, Măzăceni şi altele), iar epoca feudală romînească este reprezen,
tată prin mai multe silişti de sate şi prin cimitire vechi, constatate mai ales 1�
Surduleşti.
Preot ION SPTR U

.UPEBHEMIIIHE DOCEJIEHH.H B PAMOHE POIIII10Pl1-Jl.E-BE.UE
KPATKOE conEP:>KAHHE

B paHOHe , r�e aBTOp HaCTO.IU.QHX CTpOl< npOH3BO�HJI HCCJie,JWBaHHH , �O HhiHeWHero Bpe
MeHH He 6biJIO o6HapymeHo MaTepuanos naneoJIHTa . HanpoTHB, no HeOJIHTY , KpOMe yme H3BeCTHbiX
�aHHbiX, nocryna:EOT H HOBble . TaK, OT Haqana HeOJIHTa H3BeCTHbl CJie�bl CTOHHI<H y ce.'la Jl,p3K1113HeH . Cpe�H HeOJIHTHqeci<HX l<YJihTYP .Tlyqwe Bcero npejlCTaBJieHa CTOHHKaMH ryMeJihHH.QKaH
I<YJihTypa .
113 BTOpoii 3110XH »<ene3Horo sei<a B paiioHe Powuopu-.ue-Be,J.{e u:mecTHbi npocrhJe, Heyi<
penneHHbie llOCeJieHHH, H 3eMJIHHble I<pellOCTH C 3ai.QHTHblM BaJIOM H pBOJIL
l.Jepe3 TeppuTopuro paiioHa npoxo�HT c rora Ha cenep lim RR transalut-anus. a c :1ana�a J-J::>
BOCTOI< - lO:>HHbiH BaJI, o6a B03�BHrHyThie pHMJIHHaMH .
· 1 C. S. Nicolăescu-Plopşor şi Corneliu Mateescu Şan 
tierul Cerna -Olt, in SCIV, V I , 3 - 4, ! 95 5 , p. 391 - 409.

2

Vladimir Dumitrescu, op . cit., p. 5 3 1 - 53 7 .
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Co speMeH
H3 pyMhiHCKOH

<l:leo�aJibHOH

<l:leo�aJibHoli

OTKpbiThiX Ha TeppHTOpHH

70i

:moxu asTop OTMetiaeT cne�bi noceJreHHH B li3II3L!ene H M333L!eHH,
3noxu HMeeTcH MHoro cenm.I� H �peBHHX MorHJibHHKO B , s qacrHoCTH

ceJia

Cyp�ynelllTH .

OEnRCHEHHE PHCYHKOB

PHC. J . - KapTa paHOHa POWHOpH-,iJ.C-BC.[IC H OHpcCTHOCTCH C yHa3aHHbiMH 11 HBCTOHI.I..IC H CTaTbe MCCTHOCTHMII .
1 , EennTopn ; 2, IlbipnHTa ; 3, EpoWTHHKa ; 4, Eor.r:�aHa ; 5, Tyct>eHH-AHH-.URn ; 6, Tyct>eHH-AHH-Bane ; 7', E3J1LIBI..In ;
8, rpecna ; 9, IIana ;
1 0 , M3J1.[13CHH ; I l , CHpHOWTR ;
1 2 , IIepeT ;
1 3, M3331.JCHH ; 1 4, TeHy1.JH-KanHH.[Icpy ;
1 5, McpnwaHn ; 1 6, HHcypa!..leH: ; 1 7, .Un.r:�ewTn ; 1 8, Mnpown ; 1 9, Cyp.r:�ynewTn; 20, Eyp.[leHn ; 2 1 , Eana1.1n ;
22, .Uo6poTewTn ; 23, EeyHa; 24, .Up3HIIIaHei1 ; 25, 0.r:�o6acHa ; 26, .Up3raHcwTn-.r:�e-IT3.nype ; 27, Mepn-roana ;
28, .Uynb1.JaHKa ; 29, A.n6ewTn ; 30, 3hiM6pRCH3 ; 3 1 , JlHI<ypn1.1n ; 32, MaapoAH H.
Pnc. 2 . - Cyp.r:�yneiiiTH . KpeMHCBhie opy.[IHR .
Pnc. 3 . - Cyp.r:�ynewTH . 1 n 3, KaMcHHbie .r:�onoTa ; 2, HpcMHCBblH HaHoHc1.JHHH crpenhi ; 4 H 5, npocaepJicHHbie HaMCHHhiC TOI10pbl.
Pnc. 4 . - Cyp.r:�yneiiint .
Pnc. 5 . - Cyp.r:�yneiiiTH.
Pnc. 6. - Cyp.r:�yneiiiTH.
3, I<aMcHHoe .r:�onoTo; 4, rpy3m<
Pnc. 7 . - Cyp.r:�ynewTn .

KepaMn1.JeCHne ct>parMcHTbi ryMcJlbHHLIHOro nma.
AHTponoMOPcPHble craTy3TKH H3 o60>K>HCHHOH rnHHbi.
1, rnHHRHbiH o6ommcHHbiH cocy.nnH ; 2, npe.[IMcT H3 o6ommeHHOH rnHHbl ;
.nnR TKa!..II<oro craHHa ; 5, E3J131.Jcn, JICMex .
Eoeaoi1 TOnop .

QUELQUES ETABLISSEMENTS TRES ANCIENS DU DISTRICT DE ROŞ IORII DE VEDE
R ESUM E

Nul materiei datant du paleolithique n'a encore ete decouvert a ce jour dans le district
ou l'auteur a entrepris des recherches. Par contre, en ce qui concerne le neolithique, aux donnees
deja connues il s'en ajoute maintenant de nouvelles. C'est ainsi qu'on a trouve les vestiges d'un
etablissement d'une etendue modeste, situe a proximite du village de Drăcşănei et datant du
debut du neolithique. Toutefois, parmi les civilisations neolithiques, la mieux representee est
celle de Gumelniţa, par des etablissements en forme de tells.
En ce qui concerne le deuxieme âge du fer, on connaît dans le district de Roşiorii de
Vede des etablissements simples non fortifi.es et des fortins de terre ceints d'un vallum et d'un
fosse de protection.
Le territoire du district est parcouru du Sud au Nord par le limes transalutanus et d'Ouest
en Est par le vallum meridional, tous deux de construction romaine.
L'auteur attire egalement l'attention sur les traces de quelques etablissements, a Bălăcel
et a Mozăceni, datant de l'epoque feodale ancienne. Pour l'epoque feodale roumaine, il faut
signaler plusieurs anciens emplacements de villages ainsi que des cimetieres, decouverts surtout
sur le territoire du village de Surduleşti.
·

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1.
Carte du district de Roşiorii de Vede et des alentours portant les localites mentionnees dans
cet article : 1 , Belitori ; 2, Pirlita 3, Broşteanca ; 4, Bogdana ; 5, Tufenii din Deal ; 6, Tufenii din Vale ; 7, Băi·
ţaţi ; 8 , Gresia ; 9, Papa ; 10, Măldăeni ; I l , Scrioşt ea ; 1 2, Peret ; 1 3, Măzăceni ; 1 4, Tecuci-Kalinderu ; 1 5 , Merişani ;
16, Însurăţei ; 1 7 , Dideşti ; 1 8 , Miroşi ; 1 9, Surduleşti ; 20, Burdeni ; 2 1 , Balaci ; 22, Dobroteşti ; 23, Beuca ; 24,
Drăcşănei ; 25, Odobeasca ; 26, Drăgăneştii de Pădure ; 27, Meri-Goala ; 28, Dulceanca ; 29, Albeşti ; 30, Zîmbreasca ;
3 1 , Licurici ; 32, Mavrodin.
Fig. 2.
Surduleşti : outils en silex.
Fig. 3. - Surduleşti : 1 et 3, petits ciseaux de pierre ; 2, pointe de fleche en silex ; 4 et 5, haches en
pierre a trou d'emmanchement.
Fig. 4.
Surduleşti : tessons ceramiques du type Gumelniţa.
Fig. 5. - Surduleşti : figuri nes anthr oţomorţhfs fn ture cuite.
Fig. 6. - Surduleşti : 1 , petit vase de terre cuite ; 2, objet de terre cuite ; 3, ciseau en pierre ; 4, contrepoids
pour metiers a tisser ; 5 , Bălăcel, soc de charrue.
Fig. 7. - Surduleşti, hache de combat.
-

-

-
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EGIUNEA

oraşului Sf. Gheorghe are toate condiţiunile necesare pentru asi
gurarea aşezării omeneşti. Din această cauză, omul străvechi s�a aşezat
aci încă de timpuriu, chiar la începutul epocii neolitice. Terasele Oltului
precum şi promontoriile mai înalte au fost locuite continuu în tot cursul istoriei 1 .
Urmele de aşezări omeneşti din timpurile străvechi sînt cunoscute nu numai
pe malul stîng al Oltului 2, ci şi din valea pîrăului Debren, unde pe un pro�
montoriu au fost găsite fragmente de vase, obiecte de piatră şi de os. Acest
loc e numit de popor << Gem\· ara )) şi << Avasalja )).
Primul care a cercetat acest loc la sfîrşitul secolului trecut a fost Ştefan
Teglas. N�a publicat rezultatul cercetării sale, însemnările în care a fixat locul
aşezării descoperite şi obiectele aflate 3, rămînînd în manuscris. La începutul
secolului nostru arheologul Fr. Lâszl6, în cadrul planului de lucru din 1 901
al Muzeului naţional secuiesc, a cercetat terenul şi a făcut un sondaj 4 , un şanţ
lung de 70 m orientat nord�sud. Materialul descoperit în cursul săpăturii e
prelucrat numai parţial, fiind publicat un scurt raport 6• Mai recent, H. S.:hroller
s�a ocupat cu materialul acestei aşezări 6•
Din materialul descoperit de Laszl6 aparţinînd culturii Ariuşd, relev un
topor plat de piatră, lung de 8 cm (pl. IV/3) ; două fragmente de mîner de
lingură. Unul dintre acestea (pl. IV/ 12) e decorat cu dungi de culoare brună
închisă pictate pe fond roşu. Fragmentul celălalt n�are pictură (pl. IV/ 1 1). Un
fragment de toartă de vas reprezintă un cap de animal cu bot perforat (pl. V/6).
În şanţul executat de Lâszl6 la 70 de m de la capătul sudic al botului
de deal a fost descoperit un mormînt de inhumaţie. Orientarea scheletului a
fost nord�sud. În apropierea scheletului a fost un vas de lut. Inventarul mormîntului
se compunea dintr�o strachină lucrată cu mîna, din pastă bună, de culoare cenuşie
închisă, cu buza întoarsă puţin înăuntru. La umăr a avut patru proeminenţe,

R

1 Z. Szekely , Sepsiszentgyorgy tortenete a kozepkar
t'l!geis, 1 948, 7, p. 1 4 - 1 5 .
2 K. Horedt, Aşezarea d e la Sf. G heorghe
ltciza. Materiale, I l , 1 956, p. 7 - 3 9.
3 Notiţele lui Teglas au fost puse la dispoziţia mea
prin amabilitatea colegului 1. 1. Russu. Teglas scrie
următoarele : « la 10 iulie 1 885 am fost la Gemvara şi am
făcut un sondaj. Pe teritoriul oraşului Sf. Gheorghe
spre apus de oraş pe lîngă pîrău! Debren e o movilă
îngustă, care se termină într-un semicerc regulat,
prelungindu-se în direcţia nord-sud şi numită « Gem·
vara ». Nu există nici o urmă care ar dovedi că aici
ar fi fost odinioară un loc întărit cu zid de piatră
sau cu şanţuri. Luînd în considerare întinderea mică
a movilei, nici n-ar fi putut exista o fortăreaţă mare,
dar faptul că odinioară a fost locuită e dovedit prin

Bede

faptul că pe panta ei, plugul scoate în mare cantitate
fragmente de vase grosolane. Hîrburile de culoare
roşie sînt groase şi grosolane, sau de culoare neagră
şi netede. În panta apuseană a movilei am găsit o
aşchie de obsidiană, care probabil a ajuns aici prin
relaţii de schimb, deoarece în apropiere nu se găseşte
nicăieri obsidiană. În apropiere, la « Orko » şi la
locul numit « Epresteto », deasupra Oltului, dease·
menea se găsesc în mare cantitate fragmente de vase
grosolane » .
' A. Szekely, Nemzeti Muzeum Ertesitoje, III,
1 902, p. 1 7 - 1 8 .
5 Fr.
Lâszlo, Heromszekvcirmeigyei prămykenaei
telepek, DolgCluj, Il, 1 9 1 1 , p. 1 7 9 - 230.
8 H. Schroller,
Die bemalte Keramik in Kom.
Hdroms�ek, �m!ekkon� v! 1 929, p. 327 - 33 7 ,
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Pl. l . - 1 , aşezarea de la Gemvara-Sf. Gheorghe ; 2,

a ş ez a rea de l a Avasalja-Sf. Gheorghe ; 3 - 5 ,
complex
de locuinţă din cultura Ariuşd cu masa de chirpic şi cu vase i n sitll.

A VASAL/A

o

10

20

30

'-----'-----''-

Pl. IL

-

m

Planul săpăturilor de la Gemvara şi Avasalja (Sf. Gheorghe) .
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dintre care două lipsesc ; fundul e plat ; înălţimea vasului e 6,5 cm, iar dia,
metrul, 9 cm (pl . VI/3). Această formă de vas e cunoscută din cimitirele << scitice ))
de la Simeria 1 şi de la Tg. Mureş 2• Se poate deci admite că mormîntul aparţine
sciţilor, ale căror resturi de cultură materială sînt cunoscute din cîteva descoperiri
răzleţe în această regiune.
Pe baza acestor indicaţii, în anul 1950, un colectiv arheologic lucrînd în
cadrul programului Academiei R.P. R. si avînd sarcina să urmărească anumite
,

PLANUL IIES rURILOR DE LOCUIIY[Ă

CEMVARA

f. Supral'aţa de chirpic arş
J Fragmente de vds.

Fig. 1 .

2. Piiltri

Gem vara, planul resturilor de locuinţă : 1 , suprafata de chirpic ars ; 2 , piatră ; 3 , fragmente de vase.

probleme arheologice în această parte a Transilvaniei, a introdus în planul său
de lucru şi executarea unui sondaj la Gemvara )) (Cetatea Cocorului). Săpă,
turile au fost executate între 24 iulie şi 5 august 1950 3•
«

REZULTATELE SĂPĂTURILOR DIN ANUL

1 950

A.
<< Gemvara )) (Cetatea Cocorului) e aşezat la marginea de vest a
oraşului Sf. Gheorghe, pe malul stîng al pîrăului Debren. E un promontoriu la
baza căruia se afla o gresie. Laturile dinspre est,vest şi sud ale acestui promontoriu
sînt piezişe, iar spre nord şi nord,vest promontoriu! se continuă în creasta movilei
<1 Avasalja )) (pl. 1 / 1 ).
Săpăturile au început printr,un şanţ (Ş. A) lung de 50 m, larg de 2 m, adînc
de O, 70-0,80 m, care a secţionat botul de deal, în direcţia est,vest, la mijloc
(pl. Il). Sub stratul de humus vegetal, gros de O, 10 m, era un strat de cultură
gros de 0,40 m, sub care urmează solul viu, lut galben (pl. III). Şanţul al doilea
(Ş. B) a fost făcut în partea sudică a botului de deal. În acest loc stratul de cultură
avea o grosime de 0,30 m şi conţinea foarte puţine fragmente ceramice. În
partea nordică a botului de deal s,a săpat un alt şanţ (Ş.C) lung de 1 0 m şi
larg de 2 m. La capătul nordic al acestui şanţ au fost descoperite resturile unei
locuinţe aparţinînd culturii Ariuşd.
Dimensiunile locuinţei s'au putut preciza numai pe baza suprafeţei stratului
de chirpic ars de culoare roşie. Lungimea este 1 3 m, lărgimea 6 m, spre vest
-

1 M. Roska,
Skythu sirok Piskiriil, DolgCluj, IV,
1 9 1 3 , p. 236, fig. 3 .
2 St. Kovacs, Marosvasdrhely asatasok, DolgCiuj ,

VI, 1 9 1 5 , fig. 24/ 1 .
3 Raportul preliminar despre săpături
in SClV, Il, 1 , 1 95 1 , p. 300 - 30 1 .
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şi est se îngustează la 3 m. Stratul de chirpic forma la mijloc o masă com,
pactă (fig. 1 }.
Forma locuinţei era dreptunghiulară, iar podeaua a fost făcută din lut.
Pereţii au fost făcuţi din pari, împletiţi cu nuiele şi acoperiţi cu lut. Urmele
parilor cu vîrful ascuţit s'au păstrat mai mult în partea sudică a locuinţei în
bucăţile de chirpic păstrate pe podea. În partea nordică a platformei de chirpic
au fost găsite lespezi de piatră aşezate în oarecare ordine : printre ele era şi o
piatră de măcinat. La marginea nordică a locuinţei a fost descoperit şanţul de
apărare al aşezării, plin cu chirpic, cu cărbuni şi cu fragmente de vase. În partea
estică a locuinţei a fost găsită
o groapă circulară plină cu
fragmente de vase. Masa de
chirpic a locuinţei a fost sec,
ţionată în direcţia no:rd,est
sud,vest şi sub stratul de chir,
pic a fost găsită o groapă (fig. 2).
§ P.imint •mutecat cu eia/Juri �famlnt de culoare suri
��! C111rpic
tlZW21 Pimint
Cea mai mare parte a ma,
Q Sol virgin (lutpa!IJen)
terialului scos din săpătură o
+ Caramica pietati
g Strat de lut imesteut nisip
constituie ceramica, care pre,
)l /dol (Zoomorf')
zintă
formele obişnuite ale
Fig. 2 . - Gemvara - Sf. Gheorghe, secţiune a « B >>,profilul
ceramicei din cultura Ariuşd.
casei N - S .
Majoritatea fragmentelor de
vase aparţin grupei vaselor de bucătărie, făcute din pastă impură de culoare
brună. Buzele vaselor sînt puţin răsfrînte în afară, umărul şi corpul fiind de,
corate cu butoni perforaţi orizontal. Aceste vase sînt cunoscute şi în aşezarea
de la Ariuşd. 1. Un fragment de vas mai este decorat în afară de butonul de sub
buză cu impresiuni făcute cu degetul.
Grupa II o formează fragmente de cupe, de străchini şi suporturi de vase.
Acestea sînt făcute din pastă pură, bine arsă şi pictate. Formele de cupe sînt
de tipurile cunoscute de la Ariuşd 2 şi de la Olteni 3• Fragmentele de strachini
prezintă două forme : a) una cu buza răsfrîntă puţin înăuntru, decorată cu buton
perforat orizontal şi pictată cu roşu şi alb ; b) cealaltă formă e cu buza mult
răsfrîntă înăuntru, avînd o culoare neagră.
In interiorul locuinţei, în stratul de chirpic, au fost descoperite patru
suporturi de vase (fig. 3 }, de diferite dimensiuni şi aparţin grupei 2 şi 3 după
clasificarea lui Lasz�6 4• Unul dintre aceste suporturi s'a păstrat în stratul de
chirpic deformat din cauza unei arderi secundare. E decorat cu meandre pictate
în trei culori pe fond alb (fig. 3 /5). S,a mai păstrat şi un asemenea suport frag,
mentar (fig. 3/4 ).
Au mai fost găsite şi alte obiecte făcute din lut, o măsuţă cu 4 picioare
(pl. V/1 1 ), vase miniaturi de diferite forme. Un vas mic cu picior înalt de 4,5 cm
(pl. V /5) a fost descoperit la o adîncime de 1 m sub fragmentele de vase gro,
solane p ăstrate în stratul de chirpic. La aceeaşi adîncime, la 0,20 m de suporturi,
a fost găsit un alt vas mic, înalt de 5 cm, decorat la gît cu puncte, iar pe umăr
cu doi butoni perforaţi vertical şi orizontal (pl. V/3). Vasul mic cu corpul
bombat şi cu doi butoni perforaţi orizontal a fost descoperit în groapa din
ilrs

cu

1 Fr. Lâszl6, op. cit., p. 302, fig. 32, şi Les types
des vases peints d'Ariu1d, Dacia, 1, pl. 111/5 .
! Fr Uszl6, Dacia, 1, pl. 11/2.

3
4

Fr. Laszl6, DolgCluj , Il, fig. 23.
Fr. Lăszl6 , Dacia, 1, pl. VI I/3 - 6 .
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partea de nord,vest a locuinţei (pl. V/ 1 ). Au mai fost găsite în jurul locuinţei
încă 2 fragmente de vase miniaturi cu picior (pl. V/7, 1 0).
Tot în interiorul locuinţei au fost descoperite fragmente de linguri ale
căror mînere au o creastă mediană şi sînt perforate la capăt (pl. IV/9-10),
reprezentînd tipuri caracteristice ale culturii Ariuşd. Inventarului locuinţei îi
mai aparţine un lustruitor de vas făcut din lut (pl. IV /7), o placă de lut per,

1

2

3

5

Fig. 3 .

-

Suporturi de vase din aşezarea de la Gemvâra (cultura Ariuşd).

forată la mijloc, a cărei întrebuinţare este necunoscută (pl. IV /6) şi o greutate
de plasă găsită la marginea sudică a locuinţei (pl. IV/13).
În partea vestică a complexului de locuinţe a fost descoperit un idol
antropomorf care reprezintă partea inferioară a unei statuete feminine decorată
cu incizii (pl. V /8). Acest idol e caracteristic pentru cultura Cucuteni faza A 1 .
Tot în stratul de chirpic al locuinţei a fost găsită o statuetă de animal cu 4
picioare ; capul lipseşte (pl. V /4 ). În partea estică a aşezării, în fundul şanţului
A, a fost descoperit între fragmente de vase un cap de figurină zoomorfă cu
botul lung şi perforat (pl. V /2 ). O statuetă zoomorfă caracteristică pentru cultura
1

H. Schmidt, Cucuteni, 1 93 2 , pl. 3 1/ 1 şi pl. 3 2/3.
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S frst de cultură i/mestecat cu frsgmenff' de vase
Sol virgin

Pl. I I I .

Ge nw,\ra, profilul şanţului « A » , perete!� d e norJ .
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Ariuşd este un exemplar cu patru picioare cu o adîncitură pe spate 1• O ase,
menea figurină fragmentară a fost găsită în şanţul B, la adîncimea de 0,30 m
(pl. V/9).
s,au descoperit relativ puţine unelte. În interiorul locuinţei au fost găsite
următoarele piese : un toporaş de piatră şlefuită, un vîrf de săgeată, un răzuitor
ŞI cîteva lame, toate de silex. Toporaşul e lucrat din gresie (pl. IV/4), avînd
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Obiecte aflate în aşe:area din cultura Ariuşd de la Gem,·:\ra.

tăişul ascuţit pe amîndouă feţele. Vîrful de săgeată de cremene, găsit pe podeaua
locuinţei, are o formă triunghiulară (pl. IV /5 ), retuşată pe amîndouă feţele şi
pe margini. Răzuitorul şi lama de silex (pl. IV / 1-2) reprezintă tipul obişnuit
întîlnit în cultura Ariuşd. Tot în interiorul locuinţei a fost găsit singurul obiect
de metal, un ac de cupru · roşu (pl. IV /8).
Tipul de locuinţă al aşezării e cunoscut din aşezările de la Ariuşd 2 şi de
la Bicsadul,Qltului 3, cu deosebirea că locurile parilor care au susţinut acoperişul
nu au fost găsite. La Ariuşd, locuinţele -- cu o singură excepţie - sînt pătrate,
cu axa principală nord,sud. La Bicsadul,Qltului forma locuinţei e dreptunghiulară,
tot cu axa principală nord,sud. Locuinţa de la Gemvara e tot dreptunghiulară,
cu axa principală nord,vest-sud,est. Pe baza amprentelor de bîrne secţionate
semicircular observate cu ocazia ridicării stratului de chirpic s'a putut constata
Fr. L:\szlo, DolgCluj, Il, fig. 86 ; Daciu , I , pl. X l l / 1 .
Fr. Lâszlo, Asatasok az er6sd i 6stcl ef><:1l , Dolg·
Cluj, V , 1 9 1 4 , p. 367 - 370.
1

2

'1 Z . Szeke l y , S,i/"Jtur i l r lu Bi cs<Hi u i -Oitu l u i ,
p . 77 -- 79.
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Pl. V. - Obiecte de tip Ariuşd descoperite în aşezarea de ' " Gemvara .
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că este vorba de obişnuitul tip de locuinţe cu platforme al aşezărilor cucuteniene.
Forma de vatră făcută din lespezi de piatră fără lipitură e probabil o podea
pentru vatră ca la Corlăteni, în Moldova (informaţia primită de la Eugenia Zaharia).
H. Schroller e de părere că tipul de case numit << platforme >> e contemporan
cu tipul de casă de la Strelice II şi s'a format sub influenţa venită din nordul
Europei. Iar pentru Ariuşd (stratul inferior) sînt caracteristice pintaderele, topoarele
de piatră plate şi casele pătrate dezvoltate sub influenţa venită din Tesalia şi
din Nord 1 .
La Gemvara nu au fost găsite pintadere, însă acest fapt nu înseamnă că
nu vor fi fost ca şi în celelalte aşezări de tip Ariuşd din valea Oltului, de unde
sînt cunoscute în număr destul de mare. Tipul de casă cu platforma groasă de
chirpic e cunoscut şi din Moldova, de la Hăbăşeşti 2 şi de la Truşeşti 3, şi
prin urmare nu e exclus ca această formă de casă să fi putut exista şi în valea
Oltului, mai ales că în ultimul timp s'au putut descoperi în această regiune şi
urmele fazei Cucuteni B 4• Pe baza cunoştinţelor actuale trebuie să plasăm în
Transilvania geneza culturii Ariuşd,Cucuteni,Tripolie, fiind vorba mai mult de
influenţe reciproce ale grupelor componente ale acestei culturi decît de influenţa
unei culturi venite din Tesalia şi din nordul Europei, cum a susţinut H. Schroller.
În masa compactă arsă de chirpic au fost prinse de bucăţi, fragmente de
vase şi suporturi întregi, dintre care, unele - mai ales un suport de vas - suferind
o ardere secundară, au fost deformate. Aceasta arată că locuinta a fost distrusă
de un incendiu şi podeaua de lut a fost arsă cu această oca�ie, şi nu - cum
cred unii cercetători - intenţionat, după făţuiala podelei, ca să formeze o placă
compactă şi bine arsă. La acest rezultat au ajuns în urma cercetărilor lor, Banner,
Tompa 6 şi Vladimir Dumitrescu 6 •
Aşezarea a fost fortificată cu un şanţ de apărare care a înconjurat botul
de deal. În partea sudică, la capătul botului de deal, din cauza surpării malului,
şanţul nu s'a putut constata, însă în şanţul A, pe laturile de est şi vest ale pro,
montoriului, urmele şanţului s'au putut observa bine (pl. III). In partea nordică
a aşezării, lîngă resturile locuinţei, şanţul de apărare care a despărţit aşezarea de
restul terenului a fost descoperit şi de Laszl6, care },a urmărit pe o lungime
de 22 m. Şanţul a fost umplut cu pămînt, cu fragmente ceramice, cu oase şi
cu cărbuni. El e semicircular în secţiune şi pe latura estică, din cauza surpării
malului, s'a păstrat mai puţin adînc.
Acest sistem de apărare, care se caracterizează prin unul sau două şanţuri
de apărare înspre partea mai uşor accesibilă, se găseşte la toate aşezările din
valea Oltului, care aparţin culturii Ariuşd 7• La Bicsadul,Qltului fortificaţia
medievală a distrus acest sistem de apărare, iar şanţurile adînci din partea nordică
a terenului, în faţa turnului pătrat, aparţin epocii feudale.

B. Aşezarea de tip Wietenberg de la « Avasalja » . Botul de deal Gemvara
se continuă într,un platou numit << Avasalja >>, a cărui pantă sudică e lentă (pl. I/2 ).
Acest teritoriu a fost arat, prin urmare stratul de cultură de pe platou se afla
pe loc secundar, pe panta platoului.
1 H. Schroller, Hausbaum in der jungsteinteit
!ichen bemalten Keramik, Tagungsberichte der deutschen
Antropologischen Gese!lschaft, 1 928, p. 93 - 96.
2 Vl. Dumitrescu,
Hăbăşeşti, 1 954, p. 1 83 - 1 84,
n . 15.
3 Şantierul Valea }ijiei, SCIV, III, 1 952, p . 60 - 66 .

' Z. Szekely, Săpătura d e l a L e ţ Vdrhegy, 1 95 1 ,
fig. 8/2.
5 I. Banner, Hodmetiivdsdrhely, Kopcincsi neolithkori
lakohdt, Szegedi Alfiild Kutato Bit. Kvtdra, II, 6,
1 936, p. 6.
8 Vl. Dumitrescu, op. cit.,
7 Fr. Uszl6, DolgCluj, II, p. 1 7 5 - 1 84.
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Primul tranşeu săpat în direcţia nord,sud a fost lung de 20 m, larg de 2 m
şi adînc de 0,40-0,60 m (Ş. 1 ). Au mai fost executate încă două tranşee tăind
drumul care, urcînd pe creasta dealului, duce spre oraşul Sf. Gheorghe (Ş. 2-3).
Aceste tranşee au avut o lungime de 1 0-15 m, o lărgime de 2 m, şi adîncimea
de 0,40-0,60 m (pl. I l).
Sub stratul de humus actual, gros de O, 10 m, urmat de un strat de cultură
gros de 0,40-0,50 m, se află pămîntul viu (lut galben). În tranşeele executate
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Pl. V L

·

- _1

Fragmentele cera mice şi prîsnel de lut din aşezarea de la Gemvara- Avasalja ( 1
Wietenberg ; 3, vas scitic).

--

2 , 4 - 8, Cultura

mai în sus de drum, pămîntul viu a fost găsit chiar la adîncimea de 0,30 m.
În stratul de cultură au fost descoperite fragmente de vase care aparţin culturii
Wietenberg. Alte urme de cultură materială (resturi de locuinţe, vetre de foc),
în afară de fragmentele ceramice şi de o fusaiolă de lut, n'au fost descoperite
în cursul săpăturii. Acestea sînt singurele urme ale aşezării de tip Wietenherg
care a existat pe vremuri aci.
O bună parte dintre fragmentele ceramice sînt făcute din pastă bună, bine
frămîntată şi bine arsă, de culoare brună deschisă sau cenuşie neagră. Motivele
ornamentale sînt meandrele, ale căror benzi sînt umplute cu linii haşurate sau
cu puncte pătrate, executate cu un instrument ascuţit (pl. V / 1-2, 5-6 şi 9).
Alte ornamente sînt canelurile oblice însoţite de împunsături mici, rotunde (pl. V/4,
7, 1 1 ; pl. VI/9) sau numai caneluri oblice (pl. VI/4) şi linii drepte (pl. VI/2 ).
Afară de acestea, motive ornamentale foarte preferate sînt liniile excizate în formă
de zig,zag (pl. Vl/8-8 a), brîul crestat (pl. VI/3 şi pl. VI/7) sau cu mici împun,
·
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sături rotunde (pl. VI/12) sau triunghiulare (pl. VI/10). Unele fragmente de vase
sînt ornamentate cu alveole (pl. VI/1).
Fragmentele ceramice grosolane sînt de culoare brună, cu buza dreaptă,
pasta fiind de obicei amestecată cu pietricele şi bine arsă. Sînt decorate cu brîu
alveolar, cu sau fără butoni plaţi (pl. VI/5-6). Un fragment de vas ornamentat
cu un brîu alveolar mai are ca decor Şl un mare buton rotund (pl. VII/4) .
. --.-- - 1
1
1

1

--

.--- - -

- - __j_

_ _

1

2

Pl. V [ [.

--

Fragmente cerarnice din aşezarea de la Avasal.i a ( l -- 4 ,
5, Hallstatt).

cultura Wietenberg ;

O altă grupă ceratmca o formează fragmentele de vase cu torţi făcute din
pastă amestecată cu pietricele, bine arsă, de culoare brună sau neagră. Torţile
sînt făcute din bandă lată (pl. VII/ 1 ), cu gaura ovală, sau torţi mai mici, rotunde
(pl. VI I/3). Torţile se ridică deasupra marginii buzei. O toartă de la un vas
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făcut din pastă pură, bine arsă, de culoare brună, ridicîndu,se deasupra marginii
buzei vasului, e prelucrată ca un fel de creastă triunghiulară în secţiune (pl. VII/2).
Acest fragment de vas arată o influenţă neîndoelnică a culturii Monteoru şi
pare că cultura Wietenberg a contribuit la geneza culturii Noa 1 •
În cursul săpăturii n a fost găsit nici un fragment de strachină cu patru
colţuri pe buză. Laszl6 a găsit însă la Avasalja, un exemplar care s,a putut
întregi 2•
Vase întregi sau fragmente de vase care s'ar putea întregi nu au fost găsite.
Prin urmare clasificarea lor s,a putut face numai pe baza fragmentelor. S,a putut
..

'
1

1

�

.J..

()'
1

�

1
L

�-

_ __

1

1

�

c:s

Pl. VIII. - Fragmente ceramice de tip Wietenberg din aşezarea de la Avasalja.

constata că sînt reprezentate următoarele tipuri : 1) oale cu brîu crestat ; 2) străchini
decorate cu diferite ornamente incizate ; 3 ) străchini cu buza în patru colţuri
şi 4) vase cu torţi.
' z. Szekely, ContTi bufie
la
brontului in Transil11ania, SCIV,
p . 858 - 85 9, 861 .

cronologia

VI,

3-4,

epocii

1 95 5 ,

9 V . Pârvan, G etica ,
pl. XX.ll/2 ; H. Schroller,
Die Stein· und Kup[erteit Siebenburgens, 1 933, pl. 8/5 .
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In afară de fragmentele ceramice a mai fost găsită o fusaiolă de lut de
formă conică (pl. VI/8), numai pe jumătate perforată. Acest tip de fusaiolă e
caracteristic pentru cultura Wietenberg.
Unelte de producţie n,au fost descoperite, nici obiecte de artă plastică.
Incidental a fost descoperit un fragment dintr,un vas de culoare neagră
de tip Villanova, aparţinînd epocii Hallstatt, care arăta că şi purtătorii acestei
culturi au trecut pe aci (pl. VII/5).
Concluzii prea ample nu se pot formula pe baza materialului descoperit
în cursul săpăturii, din cauză că e prea sărac. S,a putut constata însă că pe acest
loc a existat o aşezare Wietenberg, care - judecînd după material - aparţine unei
faze de dezvoltare mai înaintate. Acest fapt îl arată ceramica în care se întîlnesc
în general acele tipuri de vase şi motive ornamentale cunoscute din celelalte
aşezări din faza destul de dezvoltată a acestei culturi 1.
La Sf. Gheorghe,Gemd.ra, în afară de aşezarea de pe malul stîng al Oltului,
şi lîngă moara de la Bedel:aza 2 au fost constatate urmele culturii Wietenberg.
În concluzie putem constata că valea pîrăului Debren a fost locuită în
neolitic şi în epoca bronzului, iar mormîntul de inhumaţie arată că în prima
epocă a fierului au trecut prin această regiune şi purtătorii acestei culturi. Ultimele
descoperiri din Reg. Autonomă Maghiară dovedesc că nu numai în valea Oltului,
dar şi în văile pîraielor care se varsă în Olt, oamenii din comuna primitivă şi,au
găsit locuri potrivite pentru aşezare. Promontoriile şi boturile de deal de pe aceste
văi au fost bine adăpostite şi au oferit omului străvechi toate avantajele pentru
asigurarea vieţii. Acest fapt explică continuitatea aşezărilor omeneşti în această
regiune pînă în zilele noastre.
Z. SZ E KELY

APXEOJIOrlfl.}ECKHE I1CCJIE,UOBAHI1J.l B CB. I'EOPI'E, I'EMBAPA-ABACAJIHH
(l.}ETATH-KOKOPY.TIYH)
KPATKOE CO.UEP:>K A H H E

IJpOH3Be�eHHble B M.eCTHOCfH, Ha3biBaeMOH I'eMBapa (l.}e-raTH-Kmmpynyit) , paCKOnKH HMeJIH
pe3yJibTaTOM OTKpblTHe OCTaTKOB HeOJIHTH'-IeCKOrO noceJieHHH THna ApHyrn,n; . 11JIOII\a)l;b noceJieHHH
OT)l;eJieHa OT OCTaJibHOH

'-laCTH ropbl o6opOHHTeJibHblM pBOM . EbiJIH BCKpblTbl

OCTaTKH npHMO

yroJibHOrO >KHJIHII\a c nonoM H3 o6ommeHHOH rJIHHhi . Hait.n;eHHhiH KepaMH'-IeCKHH MaTepHa.rr no
CBOeH <PopMe H OpHaMeHTaQHH HMeeT xapaKTepHble )l;JIH apHylll)l;CKOrO KOMnJieKca '-IepTbl . 0TCYT
CTBylOT niTaMnhr. Ha TOM me Mecre o6HapymeHo

paHbiiie

o,n;Ho norpe6eHHe c TpynononomeHHeM

nepBOH 3nOXH :>KeJie3HOrO BeKa.
Ilo,n;ne reMBapa Haxo,n;HTCH nnaTo AsacwmH, r�e o6cne,n;osaHhi ocraTKH noceneHHH 6poH30soro BeKa THna BHTeH6epr. OcHOBhiBaHcb Ha oco6eHHOCTHX KepaMHKH, MO>KHO CKa3aTb , '-ITO noce
neHHe ,n;aTHpye-rcH speMeHeM KOHQa KYJibTYPhi BHTeH6epr .

OGb HCHEHHE PHCYHKOB

Ta6JI . 1. 1, IIoceJICHUC y reMBapa, Cs . reopre ; 2, noceJICHUC y AsacaJIUU, Cs. reopre ; 3-5, H<UJIOii I<OMnm:I<c I<YJibTYPhi Apuyrnga c Maccoii Cblpl!a u cocyga�m in situ .
Ta6JI . I I . IlnaH p3CI<Ofi01< B reMBape H AsacaJIUH (CB. reopre) .
Ta6n. I I I . reMsapa, npocjJHJib psa A, cesepHall CTeHa.
Ta6n . IV. IIpegMCTbi, HaiigeHHbie B noceneHHH I<YJibTYPhi Apuyrng y reMsapa.
Ta6JI . V. IIpegMCTbi ApuyrngcHoro TUna, HaiigeHHbiC B noce:IeHHH y reMBapa.
Ta6n . VI . <l>parMCHTbi KepaMHI<U u rJIHHHHbie npHcJIHI!a H3 noceneHHH y reMsapa-AsacaJIUH ( 1 -2 ,
4-8, KYJibTypa BHTCH6epr; 3, CI<UcjJCKHH COCYJI) .

1
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H. Schroller, op. cit., p. 7 5 , 77 - 78 .
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Ta6JI. VII . <t>parMcHThl I<epaMHI<H H3 liOCCJICHWI y Aeacamm ( 1-4, Ky.1&Typa BHTen6epr ;
IIIT3TCI<3H I<YJibTypa) .
Ta6JI. V I I I . <t>parMcHThi I<epaMHKH THna BnTeH6epr H3 noceJieHHH y Aeaca.nHH.
Pnc. J . - reMBapa, liJI3H OCT3TKOB )f(HJIHI.l.\3 . 1 , llJIOI.l.\3,[\I<a H3 o6o:r!OHCHliOro Cblpl.{a ; 2,
3, c)>parMeHThi cocyn;oe .
Pnc. 2 . - reMBapa-CB . reopre. Pa3pe3 B, npo<iJH.nb ,[IOMa, C-IO.
Pnc. 3 . - ITon;cra BHH ]lJIH cocy,[IOB H3 liOCeJicHHH rcMBapa (KYJibTypa ApHyliiA) .

5, ra.m.
1<3MCHh ;

FOt J I LLES DE SF ÎNTUL GHEORGHE, GEMVĂRA-AVASALJA
(CETATE A COCORUU 11)

LES

RESUME

Les fouilles executees au lieu dit Cetatea Cocorului (Gemvâra) ont abouti a la decouverte
des vestiges d'une station neolithique se rattachant au type Ariuşd. La plate- forme de la station
est separee de l'autre partie de la colline par un fosse de protection. On y a decouvert les
vestiges d'une habitation rectangulaire a plate-forme en terre calcinee. Le materiei ceramique
trouve offre des formes et des ornements caracteristiques du complexe archeologique d'Ariuşd .
Les pintaderas font toutefois defaut. Au meme endroit, une tombe d'inhumation, dat:mt de
la premiere epoque du fer, avait ete decouverte assez longtemps auparavant.
A proximite de Gemvâra se trouve le plateau d' Avasalja ou l'on a pu etudier les vestiges
d'une station du type Wietenberg datant de l'epoque du bronze. On n'y a recueilli qu'un petit
nombre d'objets. Les caracteristiques de la ceramique d' Avasalja permettent d'affirmer que
la station date de la periode finale de la civilisation de Wietenberg.
EXPLICAT!ON DES F !GURES

Planche I.
1 , La station de Sf. Gheorghe-Gemvara ; 2, la station de Sf. Gheorghe Av;osalja ; 3 - 5, com ·
plexe d'habitations appartenant a la civilisation d' Ariuşd, avec une table en bousillage et des vases in situ.
Planche II.
Plan des fouilles entrepriscs it Gemvâra et Avasalja (Sf. Gheorghe).
Planche III.
Gemvdra : profil de la fosse A (pnroi Nord).
Planche IV. - Objets trouves a Gemvara dans la station appartenant i:t la civilisation d' Ariuşd.
Planche V.
Objets du type Ariuşd decouverts dans la station de Gemvara.
Planche VI. - Tessons ceramiques et fusa1ole en terre cui te trouves dans la station de Gemvara · Av a 
salja ( 1 -- 2, 4-8, civilisation de Wictenberg ; 3, vase scythique).
Planche VII.
Tessons ceramiques de la station d' Avasalja ( 1 - 4 , civilisation de Wietenberg ;
5, Hallstatt).
Planche VIII.
Tessons ceramiques du type Wietenberg trouves dans la station d' Avasalja.
Fig. 1.
Gem <>ira : le plan des vestiges d'habitations : 1, la surface de bousillage calcine ; 2, pierrc ;
3, tessons de vases.
Fig. 2.
GemvJra-Sf. G heorghe : section B, profil N -S de l'habitation.
Fig. 3.
Supports de va s e s de la station de Gemvâra (civilisation d ' Ariuşd).
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE ÎN RAIONUL PIATRA NEAMŢ

CUM
A

1 . MORMINTE NEOLITICE

douăzeci de ani, un locuitor din satul Cut, comuna Dumbrava
de lîngă oraşul Piatra, a descoperit la arat, în ţarina de pe terasa infe,
rioară a Bistriţei, un mormînt de forma unei cutii dreptunghiulare,
construit din lespezi mari de gresie. Plugul s,a oprit în lespedea acoperişului, care
se găsea, deci, nu mai jos decît la 0,10-0, 15 m adîncime. Bănuind prezenţa unei
comori sub lespede, locuitorul întrerupe lucrul şi revine în cursul nopţii împreună
cu unii membri ai familiei. Dezgolind ţărîna din jur şi scoţînd lespedea de
deasupra au şi ieşit la iveală două,trei oale groase de lut pline cu cenuşă şi oase,
iar pe de laturi cîteva piese de aramă, despre care descoperitorul n,a putut da
lămuriri, fiind însă probabil podoabe. Negăsind << comoara )) aşteptată au aruncat
vasele, cu dispreţ, sfărîmîndu,le. Odată cu vasele s'au pierdut uneltele ori podoa,
bele de aramă. Aflînd de,abia la un an despre acest mormînt, atît de la cel ce,l
descoperise şi,l stricase, cum şi de la alţi oameni din sat, am adus lespezile
la Muzeu, reconstituind aici mormîntul aşa cum mi s,a spus că a fost găsit
(fig. 1 ). Din inventarul funerar aflat în mormînt nu s,a mai găsit absolut nimic.
Numai lespezile rămăseseră, deoarece omul făcuse din ele un pavaj la fîntîna
sa de,acasă.
In ziua de 4 aprilie 1955, o echipă de lucrători a Trustului topografo-geo,
tehnic, care lucra la Piatra în strad a Lt. C. Adămoae nr. 2, a dat întîmplător,
prin unul d intre forajele executate în terasa mijlocie a Bistriţei, peste un mormînt
din lespezi de piatră de tipul << a ciste ,>. Mormîntul a fost atins în capătul de către
est, sfărîmîndu,se cam 30-40 cm din marginile lespezilor care formau această
latură a cutiei. Cînd ni s'a adus la cunoştinţă, a doua zi, vestea acestei descoperiri,
era prea tîrziu, conţinutul mormîntului fusese deja complet răvăşit de lucrători :
o parte din oase, între care şi trei cranii, scoase deasupra pămîntului, au fost
strînse şi luate la Casa pionierilor din vecinătate, ca şi cîteva fragmente de eera,
mică ; iar cîteva unelte au fost culese şi reţinute de lucrători şi apoi predate ingi,
nerului şef. Restul materialului, adică cea mai mare parte din el, a fost aruncat
si amestecat în tărîna dată afară. Materialul cules a fost predat imediat Muzeului
Şi anume : frag�ente din trei schelete, fragmente din vreo 8-9 vase de lut mici
şi mijlocii, trei topoare şi un răzuitor de cremene.
După spusa lucrătorilor, nu s'a aflat în mormînt decît o singură oală întreagă,
din care însă nu au ajuns la Muzeu decît două cioburi informe. Dîndu,se prin
ciur tărîna care mai rămăsese neamestecată în bolovani, s'au mai găsit două unelte
de c �emene şi una de piatră mai moale, multe sfărîmături de oase şi multe cioburi
foarte fărîmiţate, ceramica de aici fiind prost arsă, neconsistentă.
www.cimec.ro
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Cutia mormîntului avea o formă trapezoidală (fig. 2), cu partea mai largă
către răsărit. Fundul era făcut din două lespezi mari şi una mai îngustă, la capătul
dinspre răsărit. Lespedea A (fig. 3) are o lungime de 65 cm, a doua, B, o lungime
de 88 cm ; lungimea aceleia mici nu s,a putut preciza, deoarece ea a fost distrusă
cu totul de lucrători si
' sfărîmă,
turile ei amestecate în tărînă .
Peretele de nord al cutiei � onsta
dintr'o singură lespede groasă
de 1 6 cm şi lungă de 1 ,80 m ;
lucrătorii sfărîmaseră din ea
circa 30-40 cm şi anume capă,
tul dinspre răsărit ; întreagă tre,
buie să fi avut 2,20 m lun,
gime. Această lespede prezintă
o crăpătură veche, iar prin
manipularea ei în vederea re,
constituirii mormîntului, s,a mai
produs o crăpătură pe latura
de
apus. Lespedea care forma
Fig. ! .
Mormîntul (( cistă » din satul Cut , astăzi în curtea
Muzeului arheologic din Piatra Neamţ.
peretele opus are 1 3 cm gro,
sime, fiind lungă de 1 ,6 1 m ;
restul, în lungime de vreo 40 cm, a fost distrus prin foraj . Peretele dinspre
apus al cutiei e format dintr'o singură lespede lată de 0,68 m şi înaltă
de O, 72 m ; din lespedea opusă, dinspre răsărit,
distrusă de lucrători, nu se mai păstrează decît un
fragment de O, 77 m lăţime şi 0,36 m înălţime.
Cutia astfel construită fusese acoperită tot cu les,
pezi, crăpate din vechime, din care o bună parte
s,au distrus la descoperire. Lespezile rămase nu
arată nici un indiciu de prelucrare, fiind între,
buintate în starea în care au fost scoase din
carie � ă. În schimb, cele două lespezi mai mari,
care alcătuiau fundul, par a fi suferit oarecare cio,
pliri de ajustare pe marginile vecine, spre a se
putea îmbina mai bine una cu alta. Aceste lespezi
care formau fundul nefiind destul de late spre a aco,
peri întregul spaţiu, a rămas astfel un gol pe aproape
Întreaga latură de nord, care a fost acoperit C U les, Fig. 2 . - Mormîntul cistă » descoperit
în oraşul Piatra Neamţ.
pezi mai mici, iar crăpăturile dintre toate aceste
lespezi şi fragmentele de pe fund au fost aco,
perite cu lut bine făţuit. E probabil că mormîntul acesta a fost construit la
mică adîncime, pătura de pămînt vegetal ce,l acoperea fiind numai de 60 cm
grosime ; se poate presupune - în mod firesc - că stratul depus ulterior va
mai fi crescut în timp de trei,patru mii de ani cu cel puţin 30-40 cm. Toate
lespezile sînt dintr'o gresie albicioasă cunoscută sub numele de gresia de << Kliwa >>,
foarte frecventă în regiune, găsindu,se sloiuri masive chiar în muntele Cozla,
la numai 1 00 m depărtare. Mormîntul a fost construit pe marginea terasei mijlocii
din stînga Bistriţei, terasă pe care se înşiră o întreagă salbă de aşezări preistorice,
dintre care menţionăm pe cele mai cunoscute : Izvoare, Traian, Dealul Viei, Costişa
şi Podoleni,Dealul Teiului şi altele, pînă departe către confluenţa Bistriţei cu Siretul .
-
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Lespezile mormîntului « cistă » din Piatra Neamt.
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Mormîntul de la Piatra era orientat în direcţia est,vest, fapt obişnuit şi
în alte părţi 1 , avînd însă capătul de est mai larg ; lîngă acesta am constatat urme
de foc .puternice : cărbuni şi pietricele arse. După mobilierul său, mormîntul s'ar
data către finele neoliticului. În apus, aceste morminte aveau de obicei numai
cinci pereţi, spre deosebire de mormintele egeene care, ca şi acesta de la Piatra,
aveau şase pereţi. Faptul că mormîntul acesta era aşa de aproape de suprafaţa
solului şi cuprindea mai multe schelete, ne,ar face să presupunem obiceiul înmor,
mîntărilor succesive, căci fiind puţin adînc se putea umbla uşor într,însul. Spre
această ipoteză ne îndreaptă şi afirmaţiile lucrătorilor că oasele se găseau în dezor,
dine. După aceleaşi informaţii, la capătul de apus al cutiei de piatră se aflau două
cranii, un vas aproape întreg şi două topoare de cremene ; iar la capătul de răsărit
numai un craniu cu un topor şi cu un răzuitor de cremene. Cam la mijloc se afla
o rîşniţă. Restul oaselor se găseau amestecate cu pămîntul intrat prin crăpăturile
lespezilor. Lungimea mormîntului, de peste doi metri, permitea aşezarea întinsă
a scheletelor ; faptul însă că uneltele formau două grupe deosebite împreună
cu craniile respective, ar pleda pentru poziţia chircită a scheletelor.
Atît oasele scoase din mormînt, cît si cele din tărîna
aruncată afară sînt
'
păstrate la Muzeu, urmînd să fie trimise spr� examinare Laboratorului de morfo,
logie de pe lîngă Facultatea de ştiinţe a Universităţii din Iaşi.
Ceramica. - Din resturile culese, se constată că mormîntul, pe lîngă cele
trei schelete, mai cuprindea - după cum s'a mai spus - şi un interesant mobilier
funerar compus din vase de lut şi unelte de piatră şi de silex.
Ceramica este reprezentată prin sfărîmături mărunte, provenind dintr,un
număr de nouă vase, care după motivele decorative pe care le mai păstrează, ca
şi după forme, aparţin aceleiaşi culturi, caracterizată prin ceramica cu decor
imprimat. Pasta este amestecată cu pietricele, adesea neobişnuit de mari, chiar
şi atunci cînd pereţii vasului sînt destul de subţiri. Adesea pietricelele ies la supra,
faţa vasului, formînd proeminenţe pe ambele feţe. Nu arareori se găsesc amestecate
în pastă, aşchii de piatră lungi de 1 1 mm, aşezate longitudinal în perete. Vasele
mai mici, cu grosimea pereţilor între 2-3 mm, au pasta mai curată. La unele
vase, mai ales la funduri, pietricelele formează 50 % din conţinutul pastei, care în
general e poroasă şi fără consistenţă, fiind slab arsă. Culoarea e de obicei cără,
mizie închis, cu excepţia a două dintre vasele mai mici, care au pasta brună închis.
Pereţii sînt bine neteziţi pe ambele părţi, fără nici o urmă de lustru. Aproape
totdeauna vasele au avut o făţuială negru mat, care s'a mai păstrat în mare parte
pe ambele feţe. Se pare că vasele au avut în exterior şi o făţuială de lut, ceva mai
groasă, spre a se putea executa mai uşor decorul imprimat. Forma dominantă
e aceea relativ sferoidală, cu gîtul scurt, cilindric şi cu buza uşor evazată în afară
în forma unei pîlnii. Îmbinarea gîtului cu corpul vasului este marcată totdeauna
printr'o adîncitură pronunţată, avînd aspectul unui jgheab.
Fig. 4 şi 5 prezintă singurul vas care s'a putut reconstitui parţial. Înălţimea
actuală e de 0,23.0 m, iar diametru! mijlocului de 0,234 m ; întreg, nu va fi. depăşit
înălţimea de 0,240 m. Fundul are un diametru de 0,08 m, nefiind aşezat exact
în axa vasului. Gîtul are un diametru de 0, 1 2 m, ceea ce ar presupune pentru gură
un diametru maxim de 0, 1 5 m. Întregul decor constă numai din benzi de linii
punctate pieziş, imitînd sfoara răsucită. Gîtul era împodobit cu două benzi, din
care se văd unele porţiuni numai din aceea de jos, pe cînd din aceea de sus sînt
numai urme de,abia vizibile. Sub cele două benzi de pe gît se aflau două benzi
1

Dechelette, Manuel, I, p. 464.
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asemănătoare pe umăr, formate fiecare din cîte patru linii ; sub banda inferioară,
atîrnă o ghirlandă formată din semicercuri imprimate şi ele, imitînd şnurul.
Dec0rul în şnur nu e lucrat prin imprimarea unei sfori răsucite, ci mai probabil
prin împunsături piezişe în pasta moale. Î mpunsăturile au fost executate cu un
vîrf ascuţit din lemn sau din os. Dovadă e faptul că se observă pe acest vas şi
împunsături răzleţe, care n�ar putea fi explicate dacă decorul s�ar fi făcut cu şnurul.
Un alt element decorativ îl constituie si
urechiuşele în număr de patru, aşezate cruciş pe
umărul vasului. Proeminenţele acestea, găurite
orizontal, cu aspect tubular, sînt lucrate prin îngro�
şarea peretelui, nu prin împingere din lăuntru.
După C. Schuchhardt ele şi�ar avea originea în
ceramica caracteristică movilelor de resturi << kjok�
kenmoddings >> de pe ţărmurile Mării Nordului 1 .
Acelaşi decor se mai găseşte şi p e un fragment
dintr�un vas mai mic (fig. 6/4). Un fragment din�
tr�un vas mai mare, cu pereţii subţiri, avînd numai
7 mm grosime, este reprodus în fig. 7/1 ; şi aci e
aceeaşi proeminenţă tubulară, dispusă orizontal pe
umăr s, i cu un decor i mprimat desenînd o ghir� Fig . .f. Vas din mormîntul « cistă »
landă de triunghiuri, formată prin împunsături
din Piatra Neamţ.
cu o unealtă avînd vîrful în unghi. Şi aici, decorul
nu e făcut prin <( stampilare >>, ci prin împunsături succesive. Fig. 7/2 ne arată un
fragment din gura unui vas a cărui întregire s�a încercat ipotetic, deoarece li.p�
-

Fig. 5 .

-

1 , vasu l din figura precedentă : 2, vas parţial reconstituit, din acelaşi mormînt.

seste mult din el (fig. 5/2). Un alt motiv decorativ, de asemenea imprimat, este
înfăţişat de fig. 7/3, unde ghirlanda de pe umăr, compusă din triunghiuri cu
vîrful în jos, e formată prin imprimări cu un vîrf semicircular. Fig. 6/1 şi fig. 7/4
reprezintă un fragment din gura unui vas mai mic, cu pasta mai curată, culoarea
cenuşie închis în secţiune şi deschis la suprafaţă. Decorul imprimat e format
dintr�o bandă de trei şiruri de unghiuri ascuţite ce se alternează pieziş, des�
criind un decor romboidal. Banda de pe umăr, formată dintr�o ghirlandă de
1

C.

Schuchhardt, Altwropa,

ed. 1 944, p . 1 54 .
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triunghiuri, se leagă de aceea de sub buză prin benzi duble de şiruri aproape
verticale, de forma unor brăduţi.
Din ceramica găsită în acest mormînt mai menţionăm fragmentul de pe
fig. 6/6, care aparţine unui vas fără decor, dar cu buza uşor răsfrîntă în afară,
precum şi fragmentul din fi g . 6/5, care reprezintă fundul unui vas mic. Arcuirea
-

-

-

-

-·

�

-

-

·

-

-

-

�
It\
�

...,
....
.....

c:,'

1
1
1
1

<:::!-

Fig. 6.

-

Fragmente ccramice din mormîntul« cistă» din Piatra Neamţ.

corpului nu începe direct de la fund, ca la cele mai multe din vasele găsite
aici, ci dintr,un uşor jgheab, care marchează legătura fundului cu corpul oalei.
Uneltele. - Nu se poate preciza cîte unelte vor fi fost în inventarul funerar
al mormîntului. Lucrătorii ne,au predat şase piese, la care s'au mai adăugat două
găsite de noi în pămînt. Dintre acestea, şase sînt din silex (fig. 8/1-6), iar două
dintr'o rocă mai slabă (fig. 8/7-8).
Uneltele de silex sînt : trei topoare, o daltă, un răzuitor şi o lamă (cuţit).
Topoarele (fig. 8/1-4) sînt plate, trapezoidale, cu ceafa dreptunghiulară, iar gura
www.cimec.ro

'

D E S CO P E R I R I A R H EOLOG I C E IN R A I O N U L

P J A T R A N EA lii Ţ

729

curbată uşor. Două (fig. 8/1-2) sînt lucrate dintr'o cremene verzuie de culoarea
onixului şi străvezie. Cretnenea altui topor (fig. 8/4), deşi tot translucidă, este de
culoare mai închisă, brună. Nici unul dintre topoare nu pare să fi fost întrebuinţat,
avînd tăişul întreg, cu ex,
cepţia cîtorva mici ştirbi,
turi, cele mai multe recente,
după scoaterea din pămînt.
Dalta (fig. 8/3) e din acelaşi
fel de cremene ca şi topoa�
rele din fig. 8/1 - 2 ; a fost
însă ruptă în două, probabil
chiar în timpul depunerii ei
în mormînt. Fig. 8/5 repre,
zintă un răzuitor dintr,un
astfel de silex, de culoare
cenuşie, rar întîmpinată în
aşezările din regiune. Fig. 8/6
înfăţişează un fragment din,
tr,o lamă spartă în timpul
săpăturilor. E o cremene
1
opacă, de culoare cenuşie
deschis. Nici aceasta nu pre,
zintă urme de întrebuinţare.
Fig. 8/7 înfăţişează o piesă
dintr'o rocă mai slabă, un
şist argilos de culoare găl�
buie, avînd formă ovală si
scobită uşor pe ambele feţ� ; Fig. 7 . - Fragmente ceramice din mormîntul « cistă» din Piatra Neamţ.
ea are la ambele capete cîte
o m1ca gaură, care însă nu răspunde complet pe cealaltă parte.
Gresia dreptunghiulară (fig. 8/8) nu prezintă nici o urmă de folosire, faţa
ei fiind perfect dreaptă şi netedă.
II. ALTE DESCOPERIRI ÎNTÎMPLĂTOARE

În colecţiile Muzeului arheologic din Piatra se mai găsesc şi alte materiale
arheologice descoperite ocazional, din care socot nimerit a menţiona cu acest
prilej , deocamdată, uneltele de piatră.
Topor dintr'o rocă granitică (fi g . 9/4), găsit în satul Mănăstirea Bistriţa,
la 6 km depărtare de oraşul Piatra. Unealta este în bunăstare, neîntrebuinţată.
Nu s'a putut însă afla nici locul precis unde a fost găsită şi nici împre�
jurarea în care a ieşit la iveală. Are formă ovală, cu ceafa conică, puţin stri,
cată şi tăişul curb. Secţiunea e aproape cilindrică şi are diametrul de 0,067 m
pe 0,055 m.
Depozit de 12 topoare şi dălţi de cremene (fig. 10/ 1-1 1 ), de culoare cenuşie,
albicioasă ; dintre acestea şase sînt şlefuite, iar restul cioplite şi numai cu începuturi
de şlefuire, deci în curs de prelucrare. În general, forma e cea dreptunghiulară.
Depozitul acesta a fost găsit de un sătean localnic în satul Calu, nu departe de
www.cimec.ro
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Piatra, mai la nord de aşezarea neolitică Horodiştea, cercetată de profesorul
R. Vulpe.
Topor de gresie (fig. 9/ 1), bine păstrat şi fără nici o urmă de între,
buinţare, găsit întîmplător în comuna Viişoara, 7 km depărtare de Piatra, cu
prilejul lucrării terasamentului liniei C.F.R. - Bicaz. Unealta a fost găsită
în 1 943 , într'o groapă rotundă, făţuită cu lut pe dinăuntru. Nu s,a putut
afla dacă a fost găsită împreună cu alte obiecte. A ajuns în Muzeu la
cîteva luni de la descoperire.
Tot în această localitate
şi cam în acelaşi timp, cu oca,
zia lucrării podului pentru
C. F.R., au fost găsite şi cîteva
seceri de bronz cu cîrlig ; toate
s'au pierdut. Informaţia o avem
de la inginerul ce conducea lu,
crul, care nu şi,a dat seama de
importanţa acestor obiecte decît
după ce a văzut piese similare
în Muzeu.
Topor dintr'o rocă mai
dură (fig. 9/2), foarte bine păstrat,
a fost găsit în 1 945 în Piatra, car,
tierul Gara Veche, la un metru
adîncime. Nu s,a putut obţine
nici o informatie referitoare la
împrejurările d� scoperirii.
Topor dintr'o rocă grani,
tică (fig. 9/3), ajuns la Mu,
zeu în 1 954, fiind descoperit în
anexa Doamna, Piatra Neamţ,
de un vînător si căutător de
comori, cu mulţi ani în urmă.
Feciorul său, care a dăruit Mu,
4
zeului această piesă, n,a putut
.!
spune locul unde a fost des,
coperită.
- : - - -·
:
Cinci unelte de piatră
(fig. 1 0/ 1 2 - 16) descoperite în
anul 1 955, prin februarie, cu Fig. 9. Diferite unelte de piatră descoperite În Împrejurimile
oraşului Piatra Neamţ.
prilejul scoaterii lutului necesar
pentru fabrica de ceramică şi
cărămidă Zorile noi din Piatra Neamt.' De data aceasta descoperirea constituie
un caz fericit şi excepţional, datorită înţelegerii directorului fabricii, tov. Alex.
Răcaru, care a înştiinţat Muzeul imediat. Toate piesele, care formau un depozit,
îngropat în loess cam la un metru adîncime, în anexa Ciritei pe coasta
Dealului numit La Perdele, sînt foarte bine păstrate şi fără nici o urmă de
întrebuinţare. Depozitul, aflat astăzi în întregime în Muzeu, cuprinde patru
topoare de tip plat,trapezoidal, cum şi unul mai mare, masiv, de formă
dreptunghiulară, cu un capăt teşit în unghi ascuţit. Pare să fi servit ca brăzdar
pentru plug.
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Topoarele sînt excepţional de frumos lucrate şi lustruite, dintr;o rocă
gălbuie, argiloasă. Unul singur este lucrat mai neîngrijit. Nici în groapă, nici prin
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Fig. 10.
1 - 1 1 , depozit de topoare de silex descoperite î n satul Calu,
r. Piatra Neamţ ; 1 2 - 1 6 , topoare de piatră lustruită descoperite la Ciritei·
Piatra Neamţ.
-

apropiere nu s;a găsit mc1 ceramică, mc1 oase, nici urme de foc. E vorba deci
de un depozit ascuns, probabil din eneolitic.
C. MĂTASĂ
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Notă. - Din descoperirile arheologice menţionate în articolul de faţă, prezintă o deosebită
importanţă mormintele în cutii de piatră de la Cut şi Piatra Neamţ. În special mormîntul de
la Piatra Neamţ, prin inventarul său ceramic (vase de tipul amforelor sferice, decorate cu motive
triunghiulare de impresiuni scurte şi arcuite în chip de solzi sau drepte, precum şi cu benzi
orizontale sau arcade de şiruri de impresiuni în formă de şnur răsucit) şi litic (topoare de
silex şlefuite de tipul cu ceafă groasă}, poate fi încadrat în grupul cultural al mormintelor în cutii
de piatră de la sfîrşitul neoliticului din Moldova, nord-vestul R.S.S. Ucrainene şi R.P. Polonia.
Din acelaşi grup fac parte şi alte morminte inedite în cutii de piatră din Moldova, descoperite
recent la Dolheştii-Mari (raionul Fălticeni) şi Gîrceni (raionul Negreşti}. De asemenea, nu ar
fi exclus să aparţină aceluiaşi grup şi alte cîteva descoperiri de asemenea morminte de la Tăcuta
(raionul Vaslui}, Scheia (raionul Negreşti), Stănceşti {raionul Botoşani}, precum şi eventual cele
două descoperiri cunoscute mai de mult de la Grăniceşti (raionul Rădăuţi} şi Horodnicul de Jos
(raionul Rădăuţi}.
În schimb, din datele de pînă acum nu se pot stabili legături cu descoperirile de morminte
în cutii de piatră din SE Transilvaniei, care, cel puţin în parte, după inventarul ceramic, aparţin
unui grup cultural dintr-o fază mai tîrzie, contemporană cu cultura de tip Schneckenberg de la
începutul epocii bronzului 1 • La fel, din lipsă de informaţii suficiente, nu se pot stabili legături
nici cu celelalte morminte de acest fel cunoscute mai de mult din restul Transilvaniei şi în
Muntenia 2 , sau descoperite ulterior în Muntenia.
Deci, numai prin cercetările viitoare se va putea lămuri dacă grupul mormintelor în cutii
de piatră din Moldova a fost sau nu răspîndit şi în Transilvania şi Muntenia. Tot cu prilejul
acestor cercetări se poate spera să se precizeze atît poziţia cronologică a acestui grup faţă de
mormintele cu ocru şi aşezările de tip Horodiştea-Folteşti (Gorodsk-Usatovo}, cît şi contribuţia
lui la geneza culturilor din epoca bronzului din Moldova şi restul ţării noastre.
M

Petrescu-Dîmboviţa

APXEOJIOrHqECKHE OTKPbiTH.H B PAHOHE II.HTPA-H.HMU
KPATKOE CO,UEP)I(AHI1E
ABTOp OllHChiBaeT CJIYlJaHHO c,n:eJiaHHOe B 1955 r . OTKpbiTHe B ropo,n:e IlHTpa-HHMQ norpe6eHHH B KaMeHHOM H�Ime, CO,UepH<aii�ero OCTaTKH MHOrHX lJeJIOBelJeCKHX KOCTHKOB, KepaMHKY
(rnaBHbiM o6pa30M crepenKH) , Kpe�m:esbre H H3 nonHposaHHoro KaMHH opy,n:HH. B TO >Ke speMH
OH ynOMHHaeT H O npeH<,n:e OTKpbiTOM KaMeHHOM rrorpe6aJihHOM HIQHKe II06JIH30CTH OT . IlHTpa
HHMQ (pHC . 1 ) H OHHCbiBaeT pH,U KpeMHeBbiX H KaMeHHbiX opy,n:HH, HOCTYllHBIIIHX 3a llOCJie,UHHC
ro,n:hr B KOJIJieKQHIO ApxeonorHtJecKoro My3eH B IlHTpa-HHMQe . Oco6o OTM.etJaeTCH cHna,n: HpeM
HeBbiX TOnopoB (pHc. 1 0/ 1- 1 1 ) H3 ce;m Kany .
.llanee ycraHaBJIHBaeTCH HYJihTypHaH npuHa,n:neH<HOCTh norpe6eHHH B HaMeHHbiX HIQHHax,
OTKpbiTbiX B IlHTpa-HHMQe H ero OHpeCTHOCTHX, C yKa3aHHeM, lJTO OHH BXO,UHT B ,UOBOJlbHO MHC
rOlJHCJieHHYIO MOJI,UaBCHYIO rpynny, KOTOpaH llOHa He MO>KeT 6biTb H,UeHTHQ)HQHpOBaHa C rpynnoi:f
lllHeKeH6epr H3 roro-BOCTOlJHOH TpaHCHJibBaHHH, Tai< KaK nocne,n:HHH, no-BH,UHMOMY, 6onee no3,UHHH
(HatJano 6poH3osoro BeKa) . OpHaMeHTaQHH HepaMHHH 11 cf:>opMa HeHoTopbiX HpeMHeBbiX 11 KaMeHHbiX
opy,n:HH npH6JIHH<aeT HaXO,UKH H3 IlHTpa-HHMQa H rpynne norpe6eHHH B J<aMeHHblX H�HHaX HOHQa
HeOJIHTa Ha cesepo-3ana,n:Hoii YHpauHe 11 B IlonhcHoii Hapo,n:Hoii Pecny6JIHHe.

Pnc. 1 . - Tiorpe6eHne

OE'MICHEHI1E Pl1CYHKOB
o

HaMeHHOM Hll\HHe

113

ceJia KyT, HbiHC BO ,�:�aope ApxeoJiorH'lCCHoro .\ly3eJI B

Pnc. 2 . - Tiorpe6enne B HaMeHHOM HlliHHe, OTHpbiToc B TIHTpa-HRMuc .

TIHTpa-HHMI..\ C.

Pnc. 3 . - KaMCHHbiC nJIHTbi H3 norpe6eHHH B TIHTpa-HRMI..\C .
Puc. 4. - Cocy,�:� H3 norpe6cHHR B TIHTpa-HHMI..\ e.
Puc. 5 . - J , COCY.rl H3 npe,!lbi,nYli\Cro pHCYHHa ; 2, lJaCTI-i'IHO

BOCCTaHOBJlCHHbiU

COCY.rl

113

TOrO

a;e

norpe6eHIHI.

p.

1

A. P ro x Die Schneckenbergkultur, Braşov, 1 94 1 ,
,

70 şi urm.

2 I. Nestor, Der Stand der V01'geschichts{01'schung
in Rumănien, în 22. BERGK, 1 932, p . 70, nota 267.
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Puc . 6. - I<epaMHl'!ecKHe q,parMeHTbi H3 norpe6eHH11 B I111Tpa-H11MI.{e.
Puc. 7. - KepaMHl'lecHue cilparMeHTbi H3 norpe6eHIUI B I111Tpa-HIIMI.{e.
Puc. 8 . - KpeMHeBbie (1 -6) H HaMeHHbie (7-8) opy�IUI H3 norpe6eHH11 B I lmpa-HII)\I.{C.
Puc. 9. - Pa3.JlH'{l{bie HaMeJrnhre OPYAHII, uaii�eHHbie B oKpeCTHOCTIIX IliiTpa-H RMIIa .
Puc. 1 0 . - 1 -1 1 , CKJia� I<peMHeBbiX Tonopos, Haiî:�eHHhiX B c. Kany pai1<JHa IlRTpa-HRMIIj
IIOJIUpOBaHHhiC HaMCHHblC TOnOpbl, Haiî:�eHHbie 13 "lJupu TeH - IliiTpa-HIIMII.

1�

1 2- 1 6,

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES DANS LE DISTRICT DE PIATRA NEAMŢ

L'uuteur presente la description d'une decouverte fortuite faite dans la viile de Piatra
Neamţ en 1 955 : une tombe-ciste en pierre, contenant les restes de plusieurs squelettes humains,
de la ceramique (surtout des debris) ainsi que des outils en silex et en pierre. L'auteur rappelle,
a cette occasion, une decouverte anterieure de tombes-cistes pres de Piatra Neamţ (fig. 1) et
decrit toute une serie d'outils en silex et en pierre appartenant depuis ces dernieres annees
aux collections du Musee archeologique de Piatra Neamţ. Le depât de haches en silex
(fig. 10, 1-1 1 ) trouve au village de Calu merite une mention speciale.
Dans la Note qui fait suite, les tombes-cistes decouvertes a Piatra Neamţ et aux alentours
sont rapportees a la civilisation dont elles font partie et l'on montre a ce propos qu'elles appar
tenaient a un groupe moldave assez nombreux qui, pour l'instant, ne peut pas etre rattache au
groupe Schneckenberg de la Transylvanie Sud-orientale, groupe, qui semble etre plus tardif
(debut de l'âge du bronze). Le decor de la ceramique ainsi que la forme de certains des outils
en silex et en pierre rattachent les decouvertes de Piatra Neamţ au groupe des tombes a cassettes
de pierre, datant de la fin du neolithique, du Nord-Ouest de la R.S.S. d'Ukraine et de la R.P.
de Pologne.
EXPLICATION DES F IGURES

Fig. 1. - Tombe-ciste du village de Cut, se trouvant aujourd'hui dans la c o u r du Musee archeologi que de Piatra Neamţ.
Fig. 2. - Tombe-ciste decouverte dans la viile de Piatra Neamţ.
Fig. 3 . - Plaques de la tombe-ciste de Piatra Neamţ.
Fig. 4.
Vase trouve dans la tombe-ciste de Piatra Neamţ.
Fig. 5 . - 1 , vase de la figure precedente ; 2, vase partiellement reconstitue, trouve dans la meme tombe.
Fig. 6. - - Fragments de ceramique provenant de la tombe-ciste de Piatra Neamţ.
Fig. 7. -- Fragments de ceramique trouves dans la tombe-ciste de Piatra Neamţ.
Fig. 8. - Outils en silex ( 1 - 6) et en pierre (7 - 8), de la tombe-ciste de Piatra Neamţ.
Fig. 9. - Differents outils en pierre decouverts aux alentours de la ville de Piatra Neamţ.
Fig. 10. - 1 - 1 1 , Dep6t de haches en silex decouvertes dans le village de Calu, district de Piatra Nea m ţ ;
1 2 -- 1 6, haches en pierre po l i e , decouvertes a Cirite i - Piatra Neamţ.
-·
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CONSIDERAŢII ASUPRA AŞEZĂRILOR ANTICE
DIN JURUL LACURILOR TECHIRGHIOL ŞI AGIGEA

din jurul acestor lacuri nu sînt încă studiate. Regretatul prof.
Vasile Pârvan a cercetat în anii 1 924-1925 malurile lacului Techirghiol,
dar rezultatele acestor cercetări au rămas inedite.
În nota de faţă prezentăm o serie de obiecte antice provenite din aşezările
din jurul lacurilor Techirghiol şi Agigea. Obiectele de care ne ocupăm fac parte
din muzeul arheologic pe care },am înfiinţat în anul 1 924 în actualul oraş Vasile
Roaită (regiunea Constanţa).
Pentru a se înţelege rolul lacului Techirghiol în dezvoltarea aşezărilor care
au luat :fiinţă pe malurile lui, este nevoie de cîteva indicaţii topografice (:fig. 1).
Suprafaţa lacului este de 1 270 ha, lungimea de 7 km, lăţimea de 4 km 1• Dimen,
siunile erau cu mult mai mari pe vremea cînd lacul comunica cu marea. Lacul
este acum mai jos decît marea cu 1-1 ,5 m, nivelul lui variind în funcţie de
precipitaţiunile atmosferice. Adîncimea maximă este de 1 0 m în dreptul promon,
toriului Tuzla. Lacul are trei braţe : braţul Techirghiol lung de 2 km şi adînc
de 5 m, braţul Tuzla cu o lungime de 3 km şi cu o adîncime tot de 5 m şi
braţul Urluchioi lung de 5 km şi adînc de 6 m. Braţele acestea erau mai lungi
şi mai adînci cînd apa lacului era cu 1-1 ,5 m mai sus decît astăzi. Ele permiteau
corăbiilor să pătrundă în diferite direcţii şi înlesneau descărcarea şi încărcarea
produselor. Lacul Techirghiol şi lacul Agigea constituiau pentru cei vechi, golfuri
liniştite la adăpost de valurile şi furtunile mării. Aşezările întemeiate în epoca
elenistică, dacă nu şi într'o vreme mai veche, s'au dezvoltat în epoca romană
şi au dispărut atunci cînd legătura cu marea s'a întrerupt. Desigur că împot,
molirea s'a făcut progresiv, în decursul unei vremi îndelungate. Relaţia dintre
adîncimea apei la ţărm şi dezvoltarea aşezărilor se vede din faptul că acestea au
luat :fiinţă pe partea lacului unde apa este adîncă la mal. Ele nu sînt situate pe
partea de nord şi de est a lacului, unde apa este puţin adîncă.
Tuzla este situată la 22 km spre sud de Constanţa. În partea de est,
dinspre mare, la Farul Tuzla, se afla în antichitate localitatea menţionată în
Tabula Peutingeriana (segm. VIII) sub numele de Stratonis (Stratonis Turris ) .
După Vasile Pârvan 2 această localitate era un centru înfloritor la :finele secolului
III î.e.n. Vasile Pârvan semnalează acolo ruine de clădiri creştine din piatră
şi din marmură, un capitel şi o coloană din sec. V-VI.
Pe cîmpia de la Farul Tuzla apar numeroase fragmente de ceramică. În
ruptura falezei înalte de 25-30 m se văd straturi de culturi suprapuse, resturi
S E ZĂRI L E

1 R.
Pascu, Cercetări preli111i nare asupra lu eului
Techirgltiol, Bucureşti, 1 9 1 1 , p. 4 şi 6 (Extras din
A n uar 1 1 ! ln.<t. C]enlogi c a l Ro m î ni e i , IV. 1 9 1 0 fasc. 1 ) .

Vasile Pârvan, N u o v e considerazioni sul v�.I CO ·
delia Scizia Mi nore, Roma, 1 92 5 , p. 1 2 8 , în
Rendiconti dela Pomificia Accademia Romana d i
2

vuto

Archeolo�ia, I I , 1 92 4 , p. 1 1 7 - 1 3 5 .
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de construcţii, ţigle şi ceramică. Prin prăbuşirile repetate ale malurilor, o bună
parte din aşezare a fost distrusă.
La 2 km spre sud de far, unde este un punct pescăresc, se afla o altă
J.Şezare care ar putea fi. considerată continuarea primei aşezări. Şi în acest punct
se văd în faleza înaltă de 30-40 m aceleasi
' straturi de culturi cu un bogat material
ceramic. În imediata vecinătate a mării se mai puteau vedea pînă acum 30-40 ani
LJmlicle ţr{lbabile a/;: leetJ/'IIOI' kcl!irglltiJI
- - - ·ş/ l?gigeB i'n antid11lelo
----

L /milele acluale o/e lecuf'i/ol'

� Loca!if�li
f73J Lacur/
Resturi ain

Â tYeo!itiee
6. Lafene

dtfet•tle ep oct veaht' :

e 6reco - Romsne
o Romane

Fig. 1 .

-

Harta aşezărilor antice din jurul lacurilor Techirghiol şi Agigea.

fundaţiile unei clădiri mari, cunoscută din îndepărtate vremuri sub numele de
<< Mînăstirea ,>. Probabil că de la această biserică creştină provin cele două capi,
teluri romano,bizantine (fig. 8/4 şi 5) găsite de noi în Tuzla, deoarece după
tradiţia locală, << Mînăstirea '> a fost la Farul Tuzla şi nu în comuna Tuzla. Fun,
daţiile erau tot ce mai rămăsese probabil, dintr,un edificiu roman transformat
mai tîrziu în biserică. După cum mi,a comunicat meşterul zidar Comoli, el,
www.cimec.ro
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împreună cu locuitorii din satele vecine, a scos de la o mică adîncime multă
piatră de la temeliile fostei clădiri. Fundaţiile aveau o formă dreptunghiulară,
cu o lungime de circa 30 m şi o lăţime de 15 m. La colţuri ar fi fost încăperi
mai mici.
Din ambele puncte ale aşezării Stratonis provin cioburi getice , fragmente
de vase greceşti şi foarte multe fragmente de ceramică romană, o mănuşă cu
ştampilă greacă de la o amforă
care provine din Sinope (fig. 6/1).
Mesterul
zidar Comoli mi,a a,
'
dus dip. această regiune o statuie
de marmură a zeiţei Cybelei (fig.
8/2) şi un leu mic de aur (fig. 9).
Aşezării Stratonis îi urmează,
cu unele întreruperi, alte opt sta,
ţiuni, mai mari sau mai m1c1 ,
1
2
care se întind de la Parul Tuzla
pînă la oraşul Techirghiol , pe o
distantă cam de 1 5 km. Din ele
5
nu mai este locuită astăzi decît co,
nmna Tuzla.
Aşezarea antică de la Tuzla
era situată probabil cu mult mai
spre vest decît locul pe care s'a
dezvoltat actualul sat. Vechii lo,
cuitori aveau tot interesul să fie
cît mai aproape de braţul lacului
4Techirghiol, navigabil pe acea 3
Agigea. 1 - 2 , brăţări de aramă ; 3 - 4 , brilţări de
vreme, şi de drumul antic care Fig. 2 . -scoică
marinil ; 5 , pandantiv de scoică marină.
trecea pe partea de \·est a lacu,
Toate din epoca neolitică.
lui Techirghiol şi a lacului Agigea.
În vechime circulatia
' nu se putea face de,a lungul mării, din cauza canalelor
de legătură care existau între lacul Techirghiol şi mare cît Şi între lacul Agigea
şi mare. Deoarece trecerea peste aceste două canale largi şi adînci ar fi fost impo,
si bilă, credem, contrar celor publicate în unele lucrări, că drumul preroman şi roman
Tomis-Callatis parcurgea partea de vest a lacurilor pe ruta Constanţa--Agigea
Techirghiol-Urluchioi-Ceatmalar-Moşneni-Ghelengic- Ascilar- Mangalia ,
pe unde trece soseaua cu mare circulatie de astăzi.
Unul din'tre elementele care dov�desc că în comuna Tuzla a fost o asezare
antică, este faptul că în 1 924, cu ocazia curăţirii fîntînii numită << Puţul lui Şt�fan >> ,
situată pe marginea de vest a satului şi la 1 km departe de lac, locuitorii au
avut surpriza să scoată la lumină multe amfore întregi şi nenumărate mănuşi de
amfore elenistice şi romane, care formau în fundul puţului un strat gros de 1 m .
Vasile Pârvan, care s e afla pe atunci î n acele locuri, a examinat acest material. Din
aşezarea Tuzla provin fragmente de vase care după R. Vulpe aparţin epocii a doua
a fierului (fig. 3 /2-6). Din epoca elenistică s'au găsit trei amfore (fig. 5/3-4
şi 6), diverse mănuşi de amfore precum şi un fragment de inscripţie greacă.
Din epoca greco,romană şi romană avem două vase, o amforă mică, nenumărate
mănuşi de amfore şi fragmente ceramice, un relief reprezentînd pe lupiter (fig. 7 / 1 ),
un basorelief al Eroului Trac (fig. 7 /2), un basorelief al Dianei, un fronton de
sarcofag cu chipul Medusei (fig. 1 1 ), un basorelief reprezentînd un satir (fig. 8/3 ),
�7

-
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un capitel corintic, un fragment arhitectonic. Din epoca bizantină este o inscripţie
greacă (fig. 1 3 şi 1 4).
Aproape de comuna Tuzla se află Cărămidăria, aşezată chiar pe marginea
lacului. Pe dealurile din imediata vecinătate apar fragmente de vase getice, foarte

J

6

Fig. 3 . - Fragmente ceramice : 1 , din epoca neolitică (Techirghiol) ; 2 - 6 , din epoca
getică (2, de lîngă farul Tuzla ; 3 - 6, de lîngă satul Tuzla).

numeroase bucăţi de ţiglă şi multe fragmente de vase romane. Aici s�a descoperit
o statuie a călăreţului trac (fig. 8/ 1 ) şi un fragment de boldelian (fig. 1 0/ 1 ).
Probabil că lutul de bună calitate de aci a servit şi celor vechi şi tot aici fabricau
si
' ei Îvase ăsi ;tigle.
n leg tu ă cu aşezarea de la Tuzla poate fi menţionată o mică porţiune din
oraşul Vasile Roaită. Dată fiind apropierea dintre acest oraş şi Tuzla, staţiunea
din Vasile Roaită poate fi considerată ca făcînd parte din aşezarea mai întinsă
de la Tuzla. Staţiunea din Vasile Roaită este situată în partea de sud a oraşului,
chiar pe malul mării, într�o depresiune a falezei. În acest loc, în anii 1 93 7-1 938
s�a instalat o tabără de vară, săpîndu�se bordeie pe malul falezei. Cu această
ocazie au apărut fragmente ceramice, care de altfel se găsesc aici şi acum. Sta,
ţiunea, aflîndu,se chiar pe malul mării, poate fi considerată ca un punct pescăresc
dependent de aşezarea de la Tuzla, care era situată relativ departe de ţăr�
mul mării.
În partea de nord a oraşului Vasile Roaită s'au găsit patru amfore la oarecare
distanţă una de alta (fig. 5/1-2). Tot din Vasile Roaită avem o mănuşă de amforă
www.cimec.ro
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cu ştampilă din Sinope (fig. 6/2). Cu prilejul lucrărilor pentru canalizarea,
care s'a făcut în 1 956 în spatele halei de alimente, s,a dat peste o monedă de
bronz de la împăratul Valen,
tinian (375-392 e.n.).
Lantul de asezări an,
'
tice se continuă
spre apus
cu aşezăril e de la Tuzla Mică,
Tuzla Mare si
' Urluchioi, dis,
părute astăzi ca şi aşezarea de
la Cărămidărie. Pe întinderea
lor, la suprafaţa cîmpiei, apar
foarte numeroase fragmente
de ceramică romană şi ţigle
bine arse, precum şi cioburi
getice. Învăţătorul I. Ticu a
remarcat în Tuzla Mică şi în
Tuz la Mare că terenul este
2
brăzdat de şanţuri lungi, pro,
Fig. 4.
Agigea . Cană din epoca elenistică (văzută din faţă şi
de deasupra).
venite probabil din săpătu,
riie făcute de locuitori ca
să scoată piatra de la ve,
chile ziduri. Ca şi aşezarea
,

-

de la Tuzla,

aceste aşezări

sînt în contact cu bratele La,
eului Techirghiol, în �are pu,
teau ancora în bune condi,
tiuni corăbiile venite din
tările îndepărtate.
În anul 1 924 se mai
1
3
puteau vedea, în partea de
vest a braţului Urluchioi,
marele cimitir antic din
Urluchioi, devenit mai tîrziu
cimitir turcesc. El era situat
pe marginea şoselei Con,
stanţa - Mangalia, la cîteva
sute de metri de bratul
' Urlu,
chioi. Distanta aceasta era
mai mică în ' vechime, cînd
nivelul lacului era mult mai
înalt. În anii 1 924- 1 925 ,
V. Pârvan a găsi în acest ci,
mitir un bogat material ar,
heologic. Ulterior Hogea a
5
vîndut concasorului din Con,
Fig. 5 . - Diferite a mfore : 1 - 2 şi 5 de la Vasile Roaită (epoca
stanta zece cărute de mar,
romană tîrzie} ; 3 - 4 şi 6, de la Tuzla (epoca elenistică}.
mură din acest �imitir, aşa
încît după cîţiva ani n'am mai găsit acolo decît o inscripţie grecească (:fig. 1 2),
constituind un fragment de sarcofag, precum şi o mare arhitravă de calcar. În
ultimul timp locuitorii au ridicat din cimitir atît restul de pietre romane cît şi
www.cimec.ro

HOJ.HA SLOBOZIANU

740

[)

pe cele turceşti, aşa că în 1 955 n'am mai găsit acolo decît un fragment de mar,
mură simplu, lustruit, de 0,45 m lungime, 0,25 m lăţime şi 0, 1 5 m grosime.
Judecînd după întinderea pe care a avut,o
cimitirul şi după marele număr de piese de
marmură şi de calcar pe care le conţinea,
trebuie să admitem că acest cimitir a aţar,
ţinut unei aşezări importante. Este foarte
probabil că în vecinătatea sa să fi fost aşezat
vicus Amlaidina atestat într'o inscripţie des,
coperită nu de mult aici (CIL, III, 1 3 743). În
afară de romani, în Amlaidina locuiau şi traci.
V. Pârvan 1 consideră de origine tracă pe Au,
2
relius Dalenus şi pe soţia sa Aurelia Uthis,
Fig. 6.
Stampile de mănuşi de amfore : 1, de arătaţi în inscripţia menţionată ca locuind
la Tuzla ; 2, de la Vasile Roaită
în Amlaidina. De altfel, chiar numele acestui
(epoca elenistică).
vicus este de caracter trac.
Aşezarea din oraşul Techirghiol este situată la cotul pe care îl face braţul
lacului Techirghiol. Asupra acestei aşezări avem cîteva informaţii de la istoricii
-

Fig. 7 . - Tuzla, 1, basorelief de calcar, reprezentînd pe lupiter ; 2 , fragment dintr - un
marmură al Călăreţului trac.

basorelief tic

noştri. V. Pârvan 2 , studiind alte aşezări, aminteşte în treacăt că lîngă Techirghiol
ar fi fost un sat greco,roman. El semnalează două monumente epigrafice care
l V. Pârvan , Inceputurile
vieţii romane la gurile
Dunării, B ucureşti, 1 923, p. 1 1 4 .

2 V . Pârvan ,
ULmetum, I. 5 8 9 ; idem, Cerarea
Tropaeum, Bucureşti, 1 91 2 , p. 5 5 , nota I I I .
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provin din Techirghiol. Unul din ele este o inscripţie romană (CIL, III, 772).
Al doilea este o inscripţie greacă (AEM, VIII, p. 18, nr. 52) aflată acum în
muzeul din Bucureşti (Nr. inv. L. 336).
Radu Vulpe 1 menţionează o inscripţie greacă găsită în Techirghiol. Ea
ar proveni din zidurile cetăţii Tomis şi ar data din sec. VI e.n.
Gr. Florescu 2 studiază în mod amănuntit un basorelief din muzeul din
Constanţa, găsit în zidul moscheii vechi di� Techirghiol. Fragmentul acesta
face parte dintr'o friză reprezentînd mai multe divinităţi. El datează din secolele
III-II î.e.n.
Nu s'au făcut încă cercetări sistematice care să ne dea informatii suficiente
asupra întregii staţiuni. Lucrările de canalizare făcute în anul 1956 p� o distanţă
cam de 300 m şi la o adîncime de 1 ,5 . m pe bulevardul Eroilor, au făcut să
apară o mare cantitate de ceramică. La cîteva luni după efectuarea lucrărilor,
am găsit, aruncate de,a lungul bulevardului, multe fragmente, dintre care un
ciob de vas din epoca neolitică (fig. 3/1), cinci cioburi de vase getice, două
opaiţe din epoca romană şi peste 40 fragmente de ceramică romană (guri şi fun,
duri de vase). Unele mănuşi de amfore au la mijloc o ridicătură cu două şen,
ţuleţe pe laturi, puţin adînci ; cele mai multe mănuşi au două nervuri longitudinale
bine reliefate şi trei şănţuleţe, caracteristice epocii imperiale romane. Nu s'au găsit
fragmente de ceramică grecească. Fragmente similare erau aruncate în jurul clădi,
rilor construite în ultimul timp în partea de nord a bulevardului Eroilor.
Mulţimea fragmentelor antice amintite arată cît de intens era populată această
parte a aşezării. Această aşezare datează din epoca neolitică, continuînd în Latene.
Orientîndu,ne după friza menţionată mai sus şi după inscripţia grecească,
putem presupune că aşezarea a continuat în epoca elenistică, iar urmele
numeroase din epoca imperială romană arată că în acea vreme era locuită de o
populaţie deasă.
Cu aşezarea de la Agigea s'a petrecut probabil acelaşi fenomen ca şi cu
aşezările din jurul lacului Techirghiol. După închiderea legăturii cu Marea, aşe,
zarea a început să decadă, pentru ca apoi să dispară complet. In 1939, cînd s'a
trasat linia ferată Agigea-Eforie, s'a dat peste o aşezare situată chiar pe traseul
căii ferate. De acolo mi s'au adus două brăţări de aramă (fig. 2/1-2) şi două
brăţări de scoică marină (fig. 2/3-4) aparţinînd culturii neolitice Hamangia (după
precizările prof. I. Nestor), o cană (fig. 4) şi o strachină din epoca elenistică, un
fragment de statuie de marmură, reprezentînd pe zeul Dionysos, două fragmente
de vas toate acestea din urmă din epoca romană.
În Agigea s'a găsit o inscripţie funerară greacă (AEM, VIII, p. 24, nr. 63),
<J tlată acum în Muzeul din Bucureşti (Nr. inv. L. 197).
Prosperitatea staţiunilor din jurul lacurilor era datorită ocupaţiilor agricole
şi pescăreşti, dar mai ales schimburilor care se făceau pe mare cu ţările îndepăr
tate. După obiectele frumos lucrate provenite din aceste nouă aşezări, putem presu,
pune că locuitorii lor au avut o bună stare materială, ceea ce dovedeşte timpuri
liniştite (cum a fost epoca din jurul sec. I I e.n.). Pe măsură ce legătura cu marea
devenea mai difi c ilă, din cauza împotmolirii treptate a intrărilor în lacuri, activi,
tatea comercială a început să scadă, iar apoi a încetat, aşa încît aşezările au decăzut.
La aceasta au contribuit. atacurile triburilor în migraţie, care s'au înteţit în
sec. III e.n.
1
p.

R. Vulpe,
33 7.

Histoire ancienne d e la Dobroudja,

2 Gr. Florescu, Monumenti inediti de! Museo regio
nale delia Dobrogea (Constanţa ) , Dacia, V I I - VIII..

1 �7 - 1 �0.

www.cimec.ro

HORIA SLOBOZIANU

742

Aşezările din jurul lacurilor au avut pe lîngă o activitate comercială o viaţă
artistică şi religioasă, cum dovedesc numeroasele obiecte frumos lucrate, găsite
printre ruinele lor.
În concluzie, viaţa omenească din jurul lacurilor Techirghiol şi Agigea,
adevărate golfuri liniştite ale Mării Negre, datează din timpuri foarte vechi. De la

1

1 , fragment dintr-o reprezentare statuară de marmură a Călăreţului trac (Tuzla-Cărămidărie) ;
Fig. 8.
2, statuie de marmură a zeiţei Cybele (farul Tuzla) ; 3, fragment de basorelief de marmură, reprezentînd
un satir (Tuzla) ; 4 - 5 , capiteluri romane-bizantine : primul de marmură şi al doilea de calcar (farul Tuzla).
-

Agigea avem resturi neolitice ; de la Techirghiol un fragment de vas din aceeaşi
epocă. Din aşezările de la Farul Tuzla şi de la Tuzla provin fragmente de vase
getice din a doua epocă a fi.erului, găsite şi în oraşul Techirghiol.
Amforele şi mănuşile de amfore din epoca elenistică găsite la Tuzla şi la
Agigea ne îndreptăţesc să presupunem că aceste staţiuni, locuite din timpuri
preistorice, au devenit aşezări greceşti în sec. I I I-I î.e.n.
www.cimec.ro
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Mai tîrziu, romanii au ocupat micile porturi greceşti din jurul lacurilor,
dîndu,le o viaţă nouă. Numărul important de monumente şi marea cantitate de
ceramică romană arată la ce dezvoltare şi la ce bună stare materială au ajuns în
sec. I I- I I I e.n. staţiunile din jurul lacurilor, dintre care mai importante sînt
următoarele nouă : Stratonis, Tuzla , Vasile Roaită, Cărămidăria, Tuzla,Mare,
Tuz}a,Mică, Urluchioi, Oraşul Techirghiol şi Agigea.
Faptul că apar puţine mărturii arheologice din
epoca romană tîrzie, din epoca prefeudală şi feudală,
ne face să credem că începînd din sec. VI e.n. aşeză,
rile au început să decadă. În afară de năvălirile bar,
bare repetate, acest fenomen a fost determinat de îm,
potmolirea intrării în lacuri, împotmolire accentuată
după cît se pare în sec. VI e. n. şi continuată în seco,
lele următoare. Tăierea comunicatiei cu marea a dus
la suprimarea activităţii comerciale � u ţările îndepărtate,
şi la sărăcirea treptată a staţiunilor care, din mici por,
turi cu o viată înfloritoare au devenit sate sărace si
Fig. 9.
Pandantiv de aur desco·
'
perit la farul Tuzla (epoca
multe dintre el � au dispărut în secolele următoare.
i mperială romană).
După tradiţia care se păstrează în regiunea Tuzla,
după constatările făcute la Parul Tuzla de V. Pârvan şi
după cele două capiteluri creştine, găsite în apropiere, se pare că în aşezarea
Stratonis viaţa a reînflorit în epoca bizantină din sec. VI e.n., ca să se stingă
la puţin timp după aceea.
-

*

În cele ce urmează prezentăm o descriere a monumentelor mai importante
găsite în aşezările antice , pe care le,am semnalat în jurul lacurilor Techirghiol
şi Agigea.
Harta acestor aşezări, determinate pe teren în colaborare cu Ioan Ticu este
reprodusă în fig. 1 .
Din epoca neolitică avem :
Două brăţări de aramă (fig. 2/ 1 - 2) şi două brăţări de scmca manna
(:fig. 2/3 - 4) din aşezarea de la Agigea, aparţinînd culturii neolitice Hamangia.
Fragment de vas de culoare neagră, găsit în săpăturile făcute cu ocazia cana,
lizării din B,dul Eroilor din Techirghiol (:fig. 3/1 ). Este făcut dintr'o pastă poroasă,
uşor friabilă, lucrat cu mîna. Provine din corpul unui vas bombat. Pe suprafaţă
sînt trasate în mod stîngaci trei triunghiuri aşezate unul în altul. Alături se văd
alte două linii paralele. Dimensiuni : lungime 0,08 m ; lăţime, 0,06 m şi grosime,
0,005 m.
D in Latene sînt următoarele fragmente :
Numeroase cioburi de culoare închisă lucrate cu mîna dintr'o pastă poroasă,
insuficient arsă, amestecată uneori cu pietriş mărunt. Unele fragmente sînt guri
de vase, avînd sub buză crîmpeie de brîuri în relief, unele de 0,01 m, altele de 0,02
m lăţime, modelate prin depresiuni succesive. Unele brîuri s'au desfăcut de pe
vas , ceea ce arată că au fost lipite ulterior. Alte brîuri sînt decorate cu alveole
făcute în mod fugitiv (fig. 3/2-6). La unele vase alveolele sînt dispuse, aproape de
bază, la distante
' neegale. Fundul este plat la unele vase, ridicat de 0,01 m la altele.
Vasele acestea datează din epoca a doua a fierului. Ele se găsesc în toate cele nouă
aşezări din jurul lacurilor Techirghiol şi Agigea, menţionate în această lucrare.
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Avem apoi următoarele obiecte din epoca elenistică :
Două amfore elenistice de import, dintre care una de tip rhodian, datînd
din sec. I I- I î.e.n. (fig. 5/3 şi 6).
Cană de lut galbenă, lucrată la roată, bine arsă, lustruită la exter ior (fig. 4 ),
adusă din Agigea. Înălţimea vasului este de 0,23 m. Gura are diametru! de 0, 1 1
m. Gîtul e înalt de O, 1 0 m. Corpul vasului este tronconic. Fundul inelar are un
diametru de 0,07 m. Vasul are o singură toartă, lungă de 0, 1 2 m şi lată de 0,03 m ,
prevăzută c u u n şenţuleţ longitudinal , iar lîngă buza vasului c u o proeminenţă
rotundă.
Strachină de lut gălbui, bine arsă, lucrată la roată, cu suprafaţa lustruită.
Adusă din Agigea. Este înaltă de 0,07 m, cu diametru! gurii de 0, 1 2 m.
Fragment de mănuşă de amforă găsit la farul Tuzla (fig.6/ 1 ) , lungime 0,08 m,
l ăţime 0,045 m şi grosime 0,025 m. Argila este de culoare cărămizie deschisă.

l

Fig.

10.

-

l , fragment de bol delian (Tuzla-Cărămidărie) ; 2 , fragment ceramic din perioada romană-tirzie

(farul Tuzla).

Prezintă o stampilă largă de 0,02 m, vizibilă pe o distanţă de 0,06 m. În partea
dreaptă este reprezentată o mînă cu degetele îndepărtate. Pe cele trei linii ale
inscripţiei se pot citi următoarele litere :
r E �T] I A I O( Y)
A�TYNO( MOY)

llO� EI � O(N IOJ.)

Fragment de mănuşă de amforă găsit în Vasile Roaită (fig. 6/2), lung de 0,05 m,
lat de 0,035 m şi gros de 0,025 m. Argila din care este făcută are o_ culoare
cărămizie deschisă. Stampila are lăţimea de 0,0 1 5 m şi se poate citi pe o distanţă
de 0,05 m. Inscripţia este formată dintr,un singur rînd de litere bine incizate.
înalte de 0,007 m, din care se pot citi următoarele litere 1 : nO A Y XA PMO�
Din epoca greco,romană avem următoarele vase :
Vas negru de lut bine ars, lucrat la roată, lustruit în exterior, dat cu firnis
negru mat, găsit la Tuzla. Înălţimea vasului este de 0,07 m. Gura are un diametru de
0,045 m . Gîtul este scurt şi măsoară 0,01 m. Vasul prezintă două torţi care depă,
şesc nivelul gurii. La cotul torţilor se vede cîte o ridicătură ornamentală concavă .
1

Ambele rnănuşi de amforă provin probabil din Sinope, după indicaţiile date de V. C:marache.
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Corpul vasului are o formă conică. Fundul este inelat şi are un diametru de 0,028 m.
Umerii vasului sînt ornamentaţi cu un cerc de pete albe. Partea de jos este
brăzdată de 4 incizii circulare orizontale.
Vas negru de lut, lucrat la roată, bine ars, dat cu firnis negru cenuşiu ; găsit
în Tuzla. Înălţimea vasului este de 0, 1 3 m. Gura este trilobată şi are un diametru
de 0,04 m. Gîtul este înalt de 0,03 m. Vasul prezintă o singură toartă semicirculară,
lată de 0,015 m. Corpul vasului este sferic, avînd tendinţa să se lărgeasd'i în partea
de jos. Fundul este plat, fără inel, cu un diametru de 0,07 m.
Fragment dintr'o cupă fină (fig. 1 0/ 1 ), roşie, făcînd parte din categoria
deliană ; înalt de 0,06 m, lung de 0,07 m şi gros de 0,003 m. A fost găsit în
Cărămidărie. Suprafaţa este acoperită cu o patină roşie, puţin strălucitoare. Sub
buza vasului apar într,un chenar un şir de frunze simple stampilate, sub care
sînt reproduse în relief două siluete umane, în picioare, cu mîinile ridicate. Pare
a fi vorba de reprezentarea unei lupte de gladiatori. În jurul acestor siluete apar
o serie de elemente decorative : o frunză triunghiulară, un cap de animal etc.
(sec. II-I î.e.n.)
Din epoca romană sînt următoarele piese :
Patru amfore găsite în partea de nord a oraşului Vasile Roaită (fig. 5/ 1-2).
Înălţimea lor variază între 0,37-0,80 m. Au un gît scurt, cilindric. Torţile sînt
uşor arcuite şi se prind pe umărul amforelor. Corpul este cilindric. Fundul rotund
se termină printr,un buton turtit. Suprafaţa exterioară este ondulată de unele
caneluri orizontale, executate în timpul modelării la roată. Aceste amfore sînt
probabil de provenienţă locală şi datează din epoca romană tîrzie (sec. I I I-VI e.n.).
Două opaiţe de lut galben provin din Techirghiol, de la canalizarea menţio,
nată mai sus. Ambele piese sînt ornate pe margini cu buline mici, rotunde, în
relief. Unul dintre ele prezintă raze în evantai, care pleacă de la gaura pentru fitil.
Cioburi de vase primitive au fost găsite în aşezarea de la Farul Tuzla
(fig. 1 0/2). Sînt de culoare neagră,cenuşie, dintr'o pastă poroasă, lucrate la roată şi
prezintă dungi circulare la exterior. Unul dintre fragmente provine din buza unui
vas răsfrînt în afară. Al doilea aparţine unui fund de vas inelar, iar celelalte fac
parte din corpul unor vase de acelaşi gen şi de aceeaşi grosime ; sec. VI-VII e.n.
Pandantiv de aur (fig. 9) adus din aşezarea antică de la Farul Tuzla. Lung
de 0,0 1 5 m, înalt de 0,01 m şi gros de 0,005 m. Este gol în interior. Greutatea :
2 grame. Reprezintă un leu, cu capul ridicat, privind înainte, aşezat pe cele patru
labe, deasupra unei plăci subţiri de formă alungită înconjurată cu un filigran
răsucit. Coada este lipită de o coapsă. De ceafă este fixat un ineluş pentru atîrnat.
Produs toreutic fin din epoca imperială romană.
Relief de calcar reprezentînd pe Jupiter (fig. 7/1 ) găsit ! a moscheia din comuna
Tuzla, şi nu la Mangalia cum este indicat în « Dacia », III-IV, 1 927- 1 932, p. 345.
Are înălţimea de 0,60 m, lăţimea în partea de jos de 0,43 m şi în partea de sus
de 0,35 m, iar grosimea de O, 10 m. Într'o nişă adîncită cu 0,.06 m apare zeul, înalt
de 0,35 m. Partea scobită este înconjurată de un chenar gros de 0,03 m. Figura
zeului este rău conservată ; se disting totuşi trăsăturile figurii şi capilatura bogată.
Pieptul este descoperit în partea dreaptă. De pe umărul stîng cade în falduri un
veşmînt care acopere tot corpul. Picioarele nu se văd, din cauză că piatra este
spartă. Zeul ţine în mîna dreaptă o pateră, iar în mîna stîngă ridicată, ţine sceptrul.
Jos, în partea dreaptă, se vede simbolul lui Zeus : un vultur cu aripile ridicate.
Relieful reprezintă pe zeul Jupiter sculptat de un meşter local ; sec. I I-III e.n.
Statuia zeiţei Cybele (fig. 8/2), sculptată în marmură, avînd înălţimea de 0,3 1 m,
grosimea de 0, 1 3 m, lăţimea de 0, 1 8 m. Adusă de la Farul Tuzla. Divinitatea
www.cimec.ro
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este reprezentată şezînd pe un tron cu spătarul lat şi terminat la colţurile de sus
cu cîte un minuscul acroter. Îmbrăcămintea zeitei este formată dintr'o rochie
lungă, strînsă sub piept cu o cingătoare. Peste ace�stă haină, pe deasupra umărului
stîng şi în j urul picioarelor, este înfăşurată cu o mantie în felul unei fîşii mult
cutate. Pe ·cap zeiţa poartă un calathos, ornamentat cu două dungi. Părul îi cade
pe umeri şi pe piept, împletit în cozi. În poala zeiţei se află un pui de leu aşezat
pe cele patru labe, privind spre spectator. În îndoitura braţului stîng zeiţa poartă
un mare tympanon dispus vertical. Braţul drept, întins aproape orizontal şi acum
ciuntit, purta desigur obişnuita pateră. Faţa zeiţei, ca de altfel întreaga lucrare, este
modelată cu puţină pricepere şi arată mîna unui modest meşter local din sec .
I I- I I I e.n. Atari statui se găsesc
în număr mare în oraşul Tomis ,
lucrate în serie în atelierele pie,
trarilor locali. În muzeul din
Vasile Roaită se află trei statui
fragmentare ale zeiţei Cybele
provenind din Tomis şi Callatis.
Statuie fragmentată de mar,
mură reprezentînd pe călăreţul
trac (fig. 8/ 1 ) , găsită la Cărămi,
dăria din comuna Tuzla. Înălti,
me.a, 0,67 m, lungimea, 0,39 �'
grosimea 0, 1 0 m. Capul divinităţii,
frumos lucrat, este acoperit cu
un păr buclat care cade pe umeri.
Buclele părului arată din loc în
Fig. 1 1 . - Fronton de sarcofag roman de calcar, încastrat în
loc intervenţia burghiului, ceea
zidul bisericii de la Tuzla.
ce înseamnă că monumentul tre,
buie datat după anul 1 5 0 e.n. Figura este a unui adolescent plin de viaţă. Ceafa
nu este lucrată. Pe umărul stîng se află o hlamidă ce cade pe spate şi se răsu,
ceşte uşor şi pe umărul drept. Tunica acopere braţele şi corpul şi ajunge pînă
la genunchi. Mijlocul este strîns de un cordon. În mîna dreaptă călăreţul ţine
un corn de bou. E călare pe un cal robust. În jurul gîtului animalului se vede
frîul. Capul calului lipseşte, ca şi picioarele din faţă. Sub piept apare începutul
unui suport de formă cilindrică pentru susţinerea grupului statuat. Statuia repre,
zintă, foarte probabil, pe eroul călăreţ trac. Pe teritoriul patriei noastre nu avem
pînă acum reprezentări statuare ale acestei divinităţi, ci numai basoreliefuri ; în
schimb asemenea reprezentări se întîlnesc adesea pe teritoriul R.P.Bulgaria 1 .
Fragment dintr'un basorelief de marmură reprezentînd p e călăreţul trac
(fig. 7/2), provenind din Tuzla. Este înalt de 0 , 1 9 m, lat de 0, 1 0 m şi gros de 0,07 m.
Se păstrează numai partea de sus a corpului. Părul este buclat, figura repre,
zintă un adolescent în plină mişcare. Tunica îmbracă pieptul şi cade în pliuri
dese verticale. Himationul răsucit înconjură partea de sus a pieptului şi se prelun,
geşte pe braţul drept fluturînd în aer. De la mîna dreaptă ridicată în sus coboară
1 G. 1. Kazarov, Die Denkmăler des t hrakischen
Reitergottes in Bulgarien, Budapest, 1 938, p. 23, nr.
1 3 - 1 4 , fig. 8 - 9 ; p. 26, nr. 42, fig. 1 8 ; p. 3 7 , nr.
1 2 1 , fig. 50 - 5 1 ; p. 4 7 - 50, nr. 1 80 - 204 ; p . 50,
nr. 204, fig. 1 0 9 ; p. 5 5 , nr. 238, fig. 1 3 0 ;
p . 5 9, nr. 265, fig. 1 42 ; p . 60, nr. 266, fig. 1 43 ;

p. 95, nr. 478, fig. 249 ; p. 1 1 7 , nr. 626, fig. 3 1 6 ;
p . 1 1 9, nr. 644, fig. 328 ; p . 1 5 3 , nr. 889, fig. 433 ;

p. 1 7 5 , nr. 1027, fig. 500. Un exemplu din Silistra,
tratat de I. I. Russu, în Monumente sculpturale
din Durostorum, A ISC, III, 1 94 1 , p. 1 8 1 .
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lancea, care traversează pieptul şi se îndreaptă în jos în partea stîngă. Lucrare
mediocră din epoca romană.
Placă fragmentată de calcar reprezentînd pe Diana, provenind din comuna
Tuzla. Înaltă de 0, 1 8 m, lată de 0, 1 2 m şi groasă de 0,04 m. Sculptura se găseşte
încadrată într'o nişă şi este prea tocită pentru a i se putea preciza secolul, totuşi
datează din epoca romană. Zeiţa este bogat coafată. Corpul este acoperit de o
haină strînsă la mijloc printr'o centură. Braţul drept este lăsat în jos, iar cel stîng
ridicat în sus ţine capătul unui sceptru. Pe deasupra umărului drept al divinităţii,

Fig. 1 2 .

-

Fragment de sarcofag de calcar cu inscripţie (Urluchioi ; sec. I I - I I I e.n.).

lîngă curbura nişei, un punct mult reliefat, dar tocit, pare a indica capul unui
bust. Aspectul zeiţei aminteşte reprezentările obişnuite ale Dianei.
Fragment de statuie de marmură reprezentînd capul zeului Dionysos (Bacchus)
adus din Agigea. Înalt de 0, 1 3 m şi lat de 0, 1 0 m. Faţa este rău conservată ; are
pe cap frunze de viţă. Părul cade în bucle pînă la nivelul gîtului. Lucrare romană
provincială din sec. I I-III e.n.
Fronton de sarcofag de calcar cu chipul Medusei (fig. 1 1 ), încastrat în zidul
bisericii din comuna Tuzla, clădită de M . Kogălniceanu în 1 884. Frontonul sarco,
fagului are o formă dreptunghiulară. Înălţimea, 0,83 m, baza capacului lungă de
1 , 20 m. În realitate a fost cu mult mai lat, partea din stînga fiind acoperită de
zidul bisericii. Latura din dreapta are 0,83 m, cea din stînga numai 0,44 m, fiind
încastrată în zid. În triunghiul frontonului apare în relief obişnuitul cap al Medusei,
cu părul răvăşit şi prins sub bărbie prin nodul unui corp de şarpe. Pe laturile
capacului se găsesc obişnuitele acrotere în formă de sferturi de sferă. Se văd
numai resturile uneia din aceste acrotere, ornamentată cu o foaie de acant. Pe
dunga inferioară a sarcofagului, sub capul Medusei, apar resturile unei adîncituri
ce serveau la fixarea capacului de cutie prin scoabe de fier prinse cu plumb. Capacul
acestui sarcofag este ceva mai mic decît acela al sarcofagului din Constanţa studiat
de E. Coliu 1• Cele două capace prezintă unele asemănări. După indicaţiile date
de E . Coliu, sarcofagul din Constanţa ar fi roman, lucrat după tradiţia grecească,
cu influenţe lyciene. Frontonul de sarcofag din biserica de la Tuzla ar putea fi pus
1

Istros I, 1 934, fasc. 1, p. 8 1 .
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în legătură eventual cu peretele de sarcofag cu inscripţie găsit în cimitirul de la
Urluchioi (cf. piesa din fig. 1 2).
Basorelief de marmură (fig. 8/3), încastrat în zidul unei clădiri din Vasile
Roaită. Provine din Tuzla. Înăltimea
este de 0,4 1 m, lătimea
de 0, 1 7 m. Supra�
'
'
faţa este traversată de sus în jos de un vrej de viţă de vie cu struguri şi cu frunze.
În partea de sus a piesei se vede o pasăre care ciuguleşte un strugure. La mijloc
este figurat un satir cu picioare de ţap. El ţine în mîna dreaptă un thyrsos, în mîna
stîngă un vas ( ?). Scena se
termină printr�o frunză de
vită
' de vie.
Fragment de sarcofag
cu inscripţie (fig. 1 2), păstrat
pe o lungime de 0,50 m şi o
înălţime de 0,30 m, cu gro�
simea de O, 15 m, provenit din
cimitirul de la Urluchioi (pro�
babil vicus Amlaidina). În
partea dreaptă a fragmentului
se distinge spatele unei femei
în profil, al cărui chiton
Fig. 1 3 .
Bloc de marmură cu inscripţie (Tuzţa : sec. lV - V e.n.).
ajunge pînă la picioare. Este
reprezentată în mers spre
dreapta. În mijloc, gravată într'o tabula ansata, se află o inscripţie grecească
pe 6 rînduri păstrată incomplet. s,ar putea ca fragmentul să fi făcut parte
din acelaşi sarcofag cu fragmentul încastrat în zidul bisericii din Tuzla descris
mai sus. Sarcofagul întreg ar fi fost aşezat în cimitirul din Urluchioi. Mai tîrziu,
fiind distrus, unul din fragmentele sale a fost transportat ca material de construcţie
în comuna Tuzla, rămînînd pe loc în cimitir celelalte bucăţi, dintre care la cunoş�
tinţa noastră n�a ajuns decît fragmentul cu inscripţia prezentată aci.
Inscripţia gravată pe acest fragment arată că e vorba de latura principală
a sarcofagului. Î n centru, pe tabula ansata, era inscripţia,epitaf, iar de o parte şi
de alta erau reproduse în relief figuri alegorice, din care nu s,au păstrat decît
urmele celei din dreapta. Pe cît se poate judeca, inscripţia era în versuri şi anume
în distihuri elegiace, din care transcriem aci partea conservată :
-

.
.
.
.

.
.
.
.

. E TI O I :I: I N YIJAPXQY
. H MON EX QN
. ITOP0N A rA P AEY�!!
. Q �E �EMAI
�E TIMH TEA IQ�A�
. . . TIAPO �E I TA

După caracterele literelor, inscripţia e din epoca romană, datînd cel mai
devreme de la sfîrşitul sec. Il, mai probabil din prima jumătate a sec. I I I e.n.
Bloc de marmură cu inscripţii (fig. 1 3 şi 1 4) descoperit în cimitirul din Tuzla.
L�am examinat la faţa locului, împreună cu tov. învăţător I. Ticu şi cu V. Popa.
Are o formă paralelogramică, lung şi lat de 0,42 m şi înalt de 0,22 m. Inscripţia
cu litere greceşti, este scrisă pe toate cele şase feţe ale blocului. Pe faţa de sus, piatra
prezintă o tăietură de 0,25 X 0 , 1 0 m, în care este înfiptă o cruce de execuţie recentă.
Pe faţa inferioară se observă o scobitură de 0 , 1 0 X 0, 1 0 m, adîncă de 0,10 m .
Din inscripţie reiese că ea se referă la demnitarul Flavius Servandus, ilustru comes
www.cimec.ro
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şi archon. Este vorba de un document de la începutul epocii bizantine
(sec. rv,v e.n.), cum se pare că rezultă din înfăţişarea literelor, ca şi din
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Cele şase feţe ale blocului din figura precedentă : 1 - 4 , feţele laterale ; 5, faţa superioară ; 6, faţa inferioară.

titlurile demnitarului pomenit în textul gravat pe laturile pietrei.
ETI I <!>AC E PB A
N�OYTOY ITEPI
BAKOM KAI A P
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Er E
TOEEA
r l N AYKE
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Fragment de inscripţie grecească din Tuzla, încadrat în zidul unei clădiri
din Vasile Roaită. Lungimea este de 0,42 m. şi lăţimea de 0,24 m. Partea dreaptă
din placă lipseşte. Fragmentul prezintă 5 rînduri de litere. Din fiecare rînd s'au
păstrat 3 litere de 0,035 m.
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Trei capiteluri găsite în Tuzla : unul corintic de calcar, din epoca romană,
altul ionic romano,bizantin de calcar (fig. 8/5) şi un al treilea corintic romano,
bizantin de marmură (fig. 8/4 ) Ultimele două capiteluri provin probabil de la o
biserică creştină bizantină de la aşezarea din Farul Tuz la (Stratonis ).
Fragment de arhitravă de calcar provenind din cimitirul de la Urluchioi.
Lung de 1 ,60 m, lat în partea de sus de 0,60 m, iar în partea de jos de 0,80 m. În
faţă prezintă un profil rotunjit, brăzdat de mai multe şenţuleţe. Partea cu care
se prindea de zid are un profil pătrat, pe care sînt adîncite două orificii ce serveau
la fixarea piesei cu ajutorul crampoanelor de fier, prinse cu plumb. Pe unul dintre
colţurile arhitravei se vede o gaură pătrată de O, 1 5 m X O, 15 m, adîncă de 0,05 m,
cu aceeasi functiune.
'
Fr�gment arhitectonic, probabil de cornişă de marmură. Provine din comuna
Tuzla. Păstrat pe o lungime de 0,75 m, pe o lăţime de 0,30 m şi o grosime de
0,25 m în partea de sus şi 0,30 m în partea de jos.
.

Dr. HORIA SLOBOZIANU

O .II.P EBHI1X ITOCEJIEHI1�X BOKPYr 03EP TEKI1Pri10JI 11 A,Il)I(11,Il,)KA
KPATKOE CO.UEP)KAHHE

LlenoBetiecKaH >KH3Hh soKpyr o3ep TeKHprHoJI H A;.v«H).\ma, npe,i.\CTaBJIHIOI.l\HX co6o10 c
1\peBHHX speMeH 3aJIHBbi LlepHoro MopH, Hatianach Y*e B ,i.\pesHeH:ume speMeHa . B AA}l<H).\me
6I>IJIH HaiiAeHhi 6pacJieTbi Me,i.\Hbie H H3 MOpcKHX paKOBHH, npHHaAJie*all\He KYJibType XaMaHA
;KHH . 113 ropo,i.\a TeKHprHoJI npoHcXOAHT KepaMHtieCKHH <t>parMeHT HeOJIHTHtieCKOH 3IIOXH .
Y Ty3JIOBCKoro MaHKa, B Ty3ne H TeKHprHone, qacro Haxo�HT <t>parMeHTbi reTcKoH: Kepa
.'iHKH BTOpOH 3IIOXH meJie3HOro BeKa .
Haii�eHHbie B Ty3ne H M>KH�me aM<t>opbi 11 pytiKH OT aMcpop 3IIOXH 3JIJIHHH3Ma Haso�HT
Ha MbiCJih, tiTO s 3THX Mecrax, o6HTaeMbiX el.l\e c �OHCTopuqecKHX speMeH, s III-1 s s . �o H.3.
6biJIH OCHOBaHbl rpetieCKUe KOJIOHHH .
l1o3me npHo3epHbie nopTbi 6biJIH 3aHHTbi pHMJIHHaMH, AaBWHMH HM Hosyxo >KH3Hh . Eonb
woe 'IHCJIO XOpOlliO cpa60TaHHbiX naMHTHHKOB H 60JibWOe KOJIH'IeCTBO pHMCKOH KepaMHKH IIOKa3biBalOT, �O KaKOH CTeneHH pa3BHTHH H IIpOQBeTaHHH ).\OWJIH B II-III BB . H .3. IIOCeJieHHH BOKpyr
o3ep , cpeAH KOTOpbiX HaH6onee 3HatiHTeJJbHbiMH 6biJIH cne�yiOI.l\He : CTpaTOHHC-TyppHc (no�ne
HbiHernHero Ty3JIOBCKoro MaHKa) , K3p3MH�apHH, Ty3na-Mape, Ty3na-MHK3, YpnyKnoH:, TeKnp
rHoJI H A�>«H�*a .
EoJibrnoe KOJIHtiecrsci nona�aiOI.l\HXCH Ha Ka>«�oM rnary KepaMHtieCKHX <t>parMeHTOB no3so
JIHeT ,i.\yMaTh, 'ITO HaCeJieHHe 3THX MeCT 6biJIO BeCbMa MHOrO'IHCJieHHbiM.
Pe�KOCTh apxeOJIOruqecKHX naMHTHHKOB no3�Hei1 pHMCKOH 3noxu, speMeH nepeceneHHH
Hapo�os u <t>eo�aJihHOH 3noxu HBJIHeTCH yKa3aHneM, tiTO HatiHHaH c VI B .H.3. noceneHHH npuxo�T
B yna�oK . TaKoe HBJieHHe 6biJIO o6ycnosneHo HarnecrsHHMH sapsapos 11 nocreneHHbiM o6MenemfeM
IIpOJIHBOB, COe�HHHBlliUX 03epa C MOpeM . IloTepH IIpHMOH CBH3H C MOpeM, npeKpaTHBlliaH TOprOBJilO
C �aJibHHMH CTpaHaMH, IIpUBeJia 1< HHII\eTe, a B I<OHQe KOHQOB HKHC'Ie3HOBeHUlO MeJIKHX, KOr�a-TO
L{BeTYI.l\HX II op TOB .
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OE'b.HCHEHHE PHCYHKOB
P11c. 1 . - KapTa ,!lpeBimx noce.neu11iî. BOHpyr 03ep Tei<Hpr110JI 11 AJ:\H<HA>Ha.
P11c. 2 . - AJ:\>H11A>Ha. 1-2, MeAHbie 6pacneTbi; 3-4, 6pacneTbi 113 MopcK11X paHOBHH; 5, no.[laecKa 113
'"opcHoiî. paKoB11Hbi. Bce ueoJIHT11'1eCKoiî. 3nox11.
P11c. 3 . - KepaM11'1eCKHe <PparMeHTbi. 1, 3noxa ueOJI11Ta (TeH11pr11on) ; 2-6, 3noxa reToB (2, y Ty3JioB
cKoro MaJma; 3-6, y cena Ty3na) .
P11c. 4. - AA>H11A>Ha. KpymKa 3nox11 3JIJI11HH3Ma (B11.!1 npJIMo 11 caepxy) .
P11c. 5 . - Pa3Hbie aM<Popbi. 1-2 11 5, H3 Bac11ne Poaiî.Ta (no3.[1HJIJI p11MCKaJI 3noxa) ; 3-4 11 6, 113 TpJibi
(3noxa 3JIJI11H113Ma) .
PHc. 6. - Knel!Ma aM<PopHbiX pyqeH. 1, 1'!3 Ty3Jibi ; 2, 113 Bac11Jie-PoaliTa (3noxa 3JIJI11HH3Ma) .
P11c. 7 . - Tpna. 1 , npe.[ICTaBJIJIIOIIIHH IOmuepa 6apenbe<P 1'!3 113BeCTHJIHa; 2, <PparMeHT Mpa�IOpHoro
oape;Ibe<Pa cPP3HHHCKOrO BC3.[1H11H3.
P11c. 8 . - 1 , 4JparMeHT Mp3MOpHOH CT3TY11 4JpaK11iÎCKoro BC3,!1HHKa (Ty3Jia-K3p3M11,!13p1111) ; 2, Mpa
MOpHaJI craTyJI 6ornu11 K116eJibi (Ty3JIOBCKHiî MaJIK) ; 3, 4JparMeHT MpaMopuoro 6apeJibe4Ja, npe.[ICTaBJIRIOlllero
C3T11pa (Ty3Jia) ; 4--5 , pHMCKO-B1133HTHlfCK11e K3ll11TeJIH : nepBbllf MpaMOpHbllf 11 BTOpolf 113 113BeCTHJIK3 (Ty3JIOB
CKHlf :113 RK).
P11c. 9 . - Hali.[leHHaJI y Ty3JIOBCKoro MaJIKa no;wecKa (3noxa p11MCI<oiî 11Mnep11u) .
P11c. 1 0 . - 1, <PparMeHT .[lenocKoiî qaTbl (Ty3Jia-K3p3MH,!Iap11R) ; 2, 4JparMeHT HepaMHKH no3.[1Heli p11McKoli 3llOX11 (Ty3JIOBCKHH M3RK).
P11c. 1 1 . - <l>poHTOH pHMcHoro 113BeCTnRI<OBoro capKo4Jara, B,!leJiaHuoro a 1.1epHOBHYIO creuy B Ty3Jie .
P11c. 1 2 . - <l>parMeHT 113BeCTHJIHoaoro capKotl>ara c ua.[ln11Cbl0 (YpnyH11oiî ; I I- I I I BB. H .3.) .
P11c. 1 3 . - MpaMopHbili HaMeHb c ua.[ln11Cbl0 (Ty3na ; IV-V BB. H .3 .) .
P11c. 14. - illeCTb CTOpOH MpaMopuoro K3MHJI npe,!lbiAYIIIero p11cyHKa. 1-4, 6oHOBbie CTOpOHbi; 5, BepXHJIJI
CTOpOHa ; 6, H11>HHJIJI CTOpOHa.

CONSIDERATIONS SUR LES ETABLISSEMENTS ANTIQUES SITU ES AUTOUR
DES LACS DE TEKIRGHIOL ET D'AGIGEA
R ESUM E

Autour des lacs de Tekirghiol et d'Agigea, qui representent d'anciens golfes de la mer
Noire, la vie humaine remonte a des epoques tres reculees. A Agigea, on a trouve des bra,
celets de cuivre et en coquillages marins appartenant a la culture neolithique de Hamangia.
De la ville de Tekirghiol provient un fragment de vase de l'epoque neolithique.
Au pied du phare de Tuzla, a Tuzla et dans la ville de Tekirghiol on decouvre frequemment
des fragments de vases getiques du second âge du fer.
Les amphores et les anses d'amphores de l'epoque hellenistique, provenant de Tuzla et
d 'Agigea, laissent supposer que ces stations, habitees des les temps prehistoriques, sont devenues
Jer siecles avant notre ere.
des colonies grecques aux Ilie
Les Romains occuperent plus tard les ports grecs du pourtour des lacs, leur imprimant
nue vie nouvelle. Le nombre important de monuments bien travailles et la grande quantite de
ceramique romaine, temoignent de l'epanouissement et de la prosperite qu'avaient atteints, aux
ne et Ilie siecles de notre ere, les etablissements situes autour des lacs, dont les plus importants
etaient les suivants : Stratonis Turris (a proximite du phare actuel de Tuzla), Cărămidăria (la
Briqueterie), Tuzla Mare, Tuzla Mică, Urluchioi, la ville de Tekirghiol et Agigea.
Le grand nombre des tessons ceramiques, qu'on trouve ici a chaque pas, permet de
supposer que ces lieux etaient habites par une population nombreuse.
La rarete des pieces archeologiques de la basse epoque romaine, de l'epoque des migrations
et de l'epoque feodale constitue un indice de decadence de ces etablissements, a partir du
VIe siecle de notre ere. Ce phenomene fut determine par les invasions barbares, ainsi que par
l'enlisement progressif de l'embouchure des lacs. L'interruption de toute communication directe
avec la mer supprima le commerce avec les pays lontains et amena l'appauvrissement et, fina,
lement, la disparition des petits ports fl.orissants de jadis.
-

EXPLICATlON DES FIGURES
Fig. 1.
Carte des etablissements antiques decouverts autour des lacs de Tekirghiol et d'Agigea.
Fig. 2. - Agigea : 1 - 2, bracelets en cuivre ; 3 - 4, bracelets de coquillages marina ; 5, pendentif de coqull·
loges marins. Tous datent de l'epoque neolithique.
Fig. 3 . - Fragmenta ceramiques : 1 , de l'epoque neolithique (Tekirghiol) ; 2 - 6, de l'epoque getique
(2, trouves pres du phare de Tuzla ; 3 a 6, trouves pres du village de Tuzla).
Fig. 4.
Agigea : broc datant de l'epoque hellenistique (vu de foce et d'en haut).
-

-
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Fig. 5. - Differentes amphores : 1, 2 et 5, trouvees a Vasile Roaită (epoque romaine tardive) ; 3 , 4 et 6,
de Tuzla (epoque hellenistique).
Fig. 6. - Estampilles de poignees d'amphores : 1, de Tuzla ; 2, de Vasile Roaită (epoque hellenistique).
Fig. 7.
Tu:tla : 1, bas-relief en calcaire representant Jupiter ; 2, fragment d'un bas-relief en marbre repre
scntant le cavalier thrace.
Fig. 8. - 1 , Fragment d'une representation statuaire en marbre du cavalier thrace (Briqueterie de Tuzla) ;
2, statue en mar bre de la deesse Cybele (phare de Tuzla) ; 3, fragment de bas-rdief en mar bre representant un
satyre (Tuzla) ; 4 - 5, chapiteaux romano-byzantins, le premier en mar bre, le second en calcaire (phare de Tuzla).
Fig. 9.
Pendentif en or decouvert au phare de Tuzla (epoque imperiale romaine).
Fig. 10. - 1, Fragment de bol delien (Briqueterie de Tuzla) ; 2 , fragment ceramique datant de la bassc
epoque romaine (phare de Tuzla).
Fig. 1 1 .
Fronton de sarcophage romain en pierre calcaire, encastre dans le mur de l'eglise de Tuzla.
Fig. 1 2 .
Fragment de sarcophage en pierre calcaire portant une inscription (Urluchioi, IJc - I l ie s iec le s
de notre 'cre).
Fig. 1 3 .
Bloc en marbre portant une inscription (Tuzla, IV• - V• siecles de notre ere).
Fig. 14. - Les six cotes du hloc represente sur la figure precedente : 1 a 4, cotes lateraux ; 5 , core supe 
rieur ; li, cote inferieur.
-

-

�-

--
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CEA DE-A DOUA jumătate a anului 1 956, doi dintre membrii colectivului stiin,
ţific al Muzeului regional Constanţa, au recoltat un număr de materiale arh� olo,
gice provenind fie din cercetări de suprafaţă, în diferite aşezări antice, fie de
pe urma diferitelor lucrări edilitare executate în oraş de Sfatul Popular Constanţa.
Am socotit că e indicat să dăm cîteva relaţii asupra unor piese de mai mare impor,
tanţă în cadrul restrîns al acestei note, restul urmînd să constituie obiectul unui
examen minuţios în altă parte.
a) În luna octombrie 1 956, cu prilejul săpăturilor de canalizare făcute de
Întreprinderea T.C.E.H. Constanţa, pe Bulevardul << Republicii >>, a fost consta,
tată prezenţa a 3 sarcofage, în dreptul caselor cu nr. 5-7 , adică în imediata apro
piere a plajei. Două dintre ele au fost distruse înainte de venirea la faţa locului
a membrilor colectivului ştiinţific al Muzeului regional, însă cel de,al treilea
- din mijloc - a putut fi. salvat la timp şi cercetat. De aceea toate datele pe care le
vom da aici, se referă exclusiv la sarcofagul cercetat, socotindu,I - datorită per
fectei asemănări - la fel cu celelalte.
Mormîntul a fost confecţionat din plăci de calcar cochilifer, în forma unei
<< case >>, avînd dimensiunile : lungime, 2 m, lăţime, 0,95 m, înălţimea maximă,
1 ,20 m, grosimea medie a plăcilor, 0, 1 1 m. Adîncimea faţă de nivelul actual,
4 , 1 0 m, orientarea sud,vest-nord,est.
Placa arcei din capătul de sud,est prezenta la partea inferioară o fereastră
de dimensiunile 0,40-0,35 m ; nu exista o placă aşezată la fundul arcei şi scheletele
zăceau direct pe pămînt. În urma lucrărilor de degajare a inventarului sarea,
fagului, s-a constatat că interiorul adăpostea osemintele unei perechi, probabil
soţ şi soţie, culcaţi pe spate, cu mîinile încrucişate pe piept, femeea fiind la dreapta
bărbatului.
Remarcăm că nu s-au observat urme de deranjare sau violare atît a sarco
fagului cît şi al conţinutului său 1 •
În imediata vecinătate a craniului feminin, lipite de placa laterală dreaptă
a arcei, s'au găsit fragmente mărunte a 2 lacrimarii de sticlă, puternic irizate. Se
poate totuşi bănui forma lor : gîtul scurt, buzele uşor răsfrînte în afară, corpul
rotund şi puţin bombat, culoarea verzuie. Din dreptul gleznei piciorului drept
al aceluiaşi schelet a ieşit la iveală o ulcică de pămînt (fig. 1/2), avînd suprapus la
gură un opaiţ din acelaşi material (fig. 1/3 ). Ulcica are dimensiunile : înălţime,
0,097 m, diametru! la gură, 0,087 m şi a fost lucrată dintr'o pastă fină, roşie
cărămizie, avînd o tortiţă aplicată ; buza gurii este răsfrîntă în afară ; corpul bombat
avea un decor dintr'o bandă de 5 caneluri.
1

Nu s•a făcut examen antropologie, acesta urmînd să fie făcut şi publicat mai tîr:iu de un specialist.
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Opaiţul care astupa în întregime gura ulcelei a fost făcut din aceeaşi pastă
roşie,cărămizie, dar cu o mai mare cantitate de nisip. Singurul decor sînt dteva
cercuri concentrice. Împreună cu ulcelele 1 , opaiţul constituie unica posibilitate
de datare a sarcofagului tomitan, deoarece nu s,a găsit nici o monedă. Tipul
opaiţului 2 îşi găseşte analogii perfecte pe o arie de răspîndire foarte vastă şi este
caracteristic sfirsitului sec. I .
şi începutului se� . I I e.n.
La încheietura braţului stîng
a ieşit la iveală un clopoţel de
bronz cu dimensiunile : înăl,
ţime 0,020 m, diametru! gurii,
0,022 m ; se află în bună stare
de conservare.
În partea dreaptă a craniului
masculin s'au găsit alte două
lacrimarii de sticlă şi ele prea
distruse pentru a permite o
reconstituire.
În prelungirea piciorului
stîng s,a găsit o a doua ulcică
de pămînt (fig. 1 / 1 ), de aceeaşi
culoare roşie,cărămizie, de data
aceasta însă fără tortiţă, cu buza
larg răsfrîntă în afară şi corpul
mai puţin umflat. Dimensiuni :
înălţime, O, 73 m, diametrul gurii,
0,093m. Spre deosebire de cea,
laltă ulcică, pe gură nu se mai
afla suprapus un opaiţ, însă în
imediata ei vecinătate, se afla un
al cincilea lacrimariu de sticlă
aflat în perfectă stare de con,
Fig. 1 .
Diferite obiecte descoperite la Constanţa ( 1 - 3)
servare
: are corpul mic şi gîtul
şi la Mîrleanu (4 - 5 ).
mult alungit. Dimensiuni : înăJ,
ţime, 1 , 1 48 m, diametru! bazei, 0,058 m, diametru! gurii, 0,020 m.
În sfîrşit, de jur împrejurul scheletelor cît şi de,alungul intervalului dintre
ele, lat de circa 0, 1 0 m, s'au descoperit nenumărate cuie de fier groase, cu floarea
masivă, fiecare prezentînd urme vizibile de lemn ; au fost folosite cu siguranţă
la încheierea scîndurilor coşciugelor.
-

*

b ) În parcul Teatrului de stat s,a găsit în luna august 1 956 o fibulă de bronz
în formă de T, în unul din cele 42 morminte identificate aci 3• Osemintele erau
1 A doua ulcică va fi a mintită mai jos.
2 Dora lvany, Die Pannonischen Lampen, eine
typologische O bersicht, în DissPann,2, nr. 2, 1 93 5 ,
p. XXXIV, fig. 8, s a u H. B . Walters, Catalogue
of Lamps in t he British Museum, p. 1 4 4 - 1 4 5 , 1 96
şi urm. - Dr. Severeanu, Lampes en terrecuite· ap
partenant aux collections du M usee Muncipal de
Bucarest et du Dr. Severeano, În Bucureştii, Rev.
Muncipiului Bucureşti, p. 62, 65 şi urm.
8 Dorin Popescu, Fibules en bronze des collections

du Musee National des A ntiquites, în Dacia, V- VI,
1 935 - 1 936, p. 245 - 246, fig. 4 ; A. Paulovics,
Dunapentele romai telep,
în Arc hHung, Il, fig.
2 1 , 2 9, 36, 48, 5 1 , 56 şi p. 1 2 1 ; V a sile Pârvan,
Ulmetum 1, sect. IV, cap. I I I !it. E. ; Isvestiia-Institut,
VII, p. 373 - 3 7 4 . După descoperirile din Sofia,
astfel de fibule datează din sec. IV e.n. Der romische
Limes in 6 sterreich, Heft. X I I, 1 91 4 , fig. 30, p. 1 80 ;
Dr. Severeanu, Bucureştii, Rev. M u ni cipiului Bucu·
reşti, p. 2 1 4 , fig. 80.
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acoperite cu unul, două sau trei rînduri de ţiglă şi aveau o orientare apropiată de
cea a sarcofagului amintit mai sus.
Fibulei îi lipseşte o parte din acul de cupru, cealaltă fiind înţepenită de rugină
în mica deschizătură laterală a piciorului. Unul dintre cei trei butoni în formă de
bulb, mai exact cel ce formează capătul arcului, este fixat prin nituire. Ceilalţi doi
laterali, par să facă corp comun cu fibula prin turnare. Faţa arcului emisferic
este ornată cu o linie incisă ce merge în zig,zag de la capătul superior, pînă în dreptul
micului brîu înconjurător din apropierea capului inferior. Pe aceeaşi parte a
piciorului fibulei distingem un ornament format din două rînduri paralele de
cercuri concentrice, tot incise, despărţite prin alte două linii drepte paralele.
Tipul acesta de << T Fibeln ) 1 cunoscut de multă vreme, datează după cum se ştie
de la sfîrşitul sec. I I I şi începutul sec. IV e.n.
Locul în care au fost aşezate sarcofagiile mai sus,amintite şi locul de desco,
perire al fibulei merită o atenţie particulară. În vecinătatea punctului de desco,
perire a celor trei morminte, pe unde de asemenea s'au executat lucrări de cana,
lizare, am putut determina existenţa a nenumărate oseminte umane fără inventar,
care nu aveau o orientare unitară, fiind deranjate de alte săpături edilitare moderne
şi nici nu se aflau toate la aceeaşi adîncime. Se pare că vechile oseminte au fost
răscolite de gropile unor morminte mult mai recente, din perioada stăpînirii
otomane. Avînd însă în vedere răspîndirea pe o arie întinsă a acestor schelete,
din dreptul actualei biserici greceşti -- partea de est a oraşului - şi pînă dincolo
de parcul Teatrului de stat - str. Decebal - deci în afara zidurilor cetăţii Tomis,
credem că ne aflăm în sfera unui vast cimitir plan de inhumaţie. Acesta poate
fi considerat că se întinde pe o perioadă de timp ce merge de la sfîrşitul sec. I e.n.
şi pînă spre mijlocul sec. IV e.n. Această datare provizorie, o sprijinim cu obiectele
de inventar funerar aflate în această zonă, dintre care cîteva au fost amintite.
c) Alt monument antic descoperit recent la Constanţa, în luna septembrie
1 956, îl constituie un sarcofag găsit în curtea locuinţei din str. Răsuri 1 5 , cartierul
Coiciu , în partea de nord,vest a oraşului, într'o groapă de scos lut de lipit. Acest
sarcofag avînd dimensiunile : lungime, 1 ,94 m ; lăţime, 0,98 m ; înălţime, O, 76 m,
era cioplit grosolan dintr,un singur bloc de marmură cu dungi de culoare vînătă,
avînd forma unui paralelipiped întors cu gura în jos pentru a acoperi rămăşiţele
celui inhumat. Osemintele de sub cutia marmoreană au putut fi cercetate printr,un
sondaj dedesubt. În partea dreaptă a craniului se afla un lacrimarium de sticlă
foarte sfărîmat. Unicul obiect bine conservat care se afla în sarcofag este un opaiţ
de lut îngrijit executat, fără ornament, dar cu o patină nealterată de timp. Opaiţul
era plasat în dreptul gleznei piciorului drept al unicului schelet - se pare de bărbat.
El este caracteristic sec. II e.n. 2• Începînd tot din dreptul gleznei piciorului drept
- exact de lîngă opaiţ - şi pînă aproape de coapsă, deci pe o lungime de circa
O, 70 m, se înşirau neregulat ţinte cu floarea mare de bronz, care, adunate la un
loc, cîntăreau O, 726 kg. Utilitatea practică a acestor relicve metalice nu o putem
deduce cu certitudine ; se pare că ornau un obiect lung de piele. Adăugăm amă,
nuntul că din cutia craniană am desprins un fragment pe care se distingeau clar
urmele unei ţesături fine. Asupra complexului arheologic în care s,a găsit sarco,
fagul, nu avem de adăugat nimic de seamă, din lipsa unor cercetări organizate în
)

1 Ilona Kovrig, Die Haupttypen der kaiserzeitli chen
Fibeln in Pannonien, Disslann, II, 4, 1 938, p. 1 2 5 1 29. Exemplarul citat aici este datat pe baza monedelor
din vremea împăratului Constans (333 - 350) şi pre
zintă o perfectă identitate cu cel descris de noi. Autoa
rea remarcă amănuntul că, spre sfîrşitul sec. IV e.n.,

arcul fibulelor de acest tip tinde să se subţieze din
ce în ce mai mult.
2 Datarea a m făcut-o sprijnindu-ne pe asemănarea
tipologică dintre acest opaiţ şi cel din sarcofagul de
pe Bul . Republicii.
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acea P' rte a oraşului. Singura observaţie, de altfel puţin concludentă, e că sarco,
fagul er a plasat într'o groapă al cărei pămînt de umplutură diferea de restul lutului
galben,roşcat dimprejur. s,au c.ules de aici cîteva fragmente de ţiglă asemănătoare
celor aşezate pe mormintele din
parcul Teatrului şi cîteva frag,
mente de amforă de culoare
galbenă deschis.
d) O achiziţie rară a Muze,
ului regional Constanţa o cons,
tituie o statuie, poate funerară,
de marmură, reprezentînd o
fetiţă de 15-16 ani (fig. 3).
Piesa sculpturală a fost desco,
perită într'o groapă de scos lut
galben, în str. Ion Roată nr. 60,
cartierul Coiciu, în apropierea
locului de aflare a sarcofagului
marmorean descris mai sus.
Împreună cu capul, care este
desprins de corp, spart pro,
babil încă din antichitate, sta,
1
2
tuia are înălţimea de 1 , 1 8 m,
cu umerii înguşti, conturul pul,
Fig. 2.
1 , statuie găsită la Adamclisi ; 2, relief descoperit
la Mlrleanu, ambele reprezentînd pe Thanatos.
pelor dezvoltat ; ea pare a re,
prezenta o fată, deşi coafura
părului aminteşte pe aceea a unui băiat. În plus, în vîrful capului este înfipt un cui
de metal (probabil de fier), graţie căruia putem presupune existenţa unei diademe
sau mai de grabă pare a fi servit la fixarea sa într'o nişe. Faptul că a fost aşezată
într'o nişe a dispensat pe sculptor să se ocupe scrupulos de detaliile coafurii la spate.
Privită în ansamblul ei, statuia constituie o realizare remarcabilă a artei
statuare provinciale. Privirea senină, faţa şi mîinile frumos şlefuite, cutele faldu,
rilor de la peplumul ce cade pe glezne şi mantia ce completează ansamblul veşmin,
telor, ne arată neîndoios că autorul, deşi a realizat o comandă bună, a căutat
totuşi să evite amănuntele supărătoare. Negreşit statuia reclamă un studiu
special 1 .
e ) U n alt obiect artistic intrat în colecţiile muzeului este o figurină de
lut reprezentînd un căţel, cu dimensiunile : înălţime 0, 1 08 m, lungime 0 , 1 0 m ;
gîtul e acoperit de păr lung, coada încovrigată la spate, iar la bază are un mic
piedestal. Figurina face parte din genul aşa,numitelor sigillaria şi zgomotul produs
de pietricica introdusă în interior constituia prilej de distracţie pentru copii.
După toate aparenţele, aceste piese se confecţionau la Tomis 2, unde s'au
mai găsit exemplare asemănătoare şi s,au mai descoperit şi două tipare pentru
turnat astfel de sigillaria.
Un alt căţel asemănător se află tot în Muzeul regional Constanţa 3, cu deose,
birea că este mai suplu, mai artistic executat şi mai bine conservat ; ambele piese
s'au găsit întîmplător, cu ocazia unor săpături edilitare din jurul Spitalului de
adulţi Constanţa, partea de sud a oraşului.
-

Studiul va fi făcut de autorii notei de faţă.
2 D. Teodorescu, Monttmente inedite la
în BCM I, VIII, 1 9 1 5 , p. 7 8 .
- 1

Tomis,

3 Piesa cu nr. de inventar
V. Canarache.
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f) Într,una din cercetările de suprafaţă făcută de colectivul stiintific al
muzeului, pe locul castrului de la Mîrleanu, comuna Beilic, raion�l Băneasa,
am recoltat, printre altele, trei piese de calcar. Prima este o piuă, bine lucrată ;
dimensiuni : înălţime, 0,54 m, diametru! gurii, 0,28 m, gros. peretelui, 0,05 m,
adîncimea, 0,42 m (fig. 1/5). Are înfăţişarea unei pere, fundul tronconic cu baza
mare în jos, pentru mai multă stabilitate, iar din corpul
propriu,zis lipsindu,i un fragment.
A doua piesă este un coş de rîşniţă tronconic, cu
laturile opuse arcuite şi cu baza mică servind drept fund
(înălţimea, 0,42 m diametru! mare, 0,46 m, diametru! mic,
0,35 m, grosimea pereţilor, 0, 1 2 m) (fig. 1/4).
În sfîrşit, a treia piesă de calcar e un relief funerar
reprezentînd pe THANATOS (fig. 2/2 ) 1 . Înălţimea, 0,3 1 m ,
lăţimea O, 1 9 m. Este reprezentat cu capul înclinat pe
umărul stîng, mîna dreaptă la piept, cea stîngă sprijinită
de falcă şi muşchiulatura proeminentă. Tratarea este
caracteristică artei provinciale.
De la Adamclisi ne,a parvenit un exemplar asemă,
nător celui dintîi din punct de vedere al tehnicii sculp,
turale (fig. 2/ 1).
g) Într'o altă periegheză făcută în luna august 1 956
la Seimenii Mari, raionul Hîrşova 2 , am achiziţionat printre
altele un bloc format dintr'o aglomerare de mici inele de
bronz, oxidate şi amestecate cu nisip şi pămînt, provenind
de la o cămaşă de zale medievală. Nu s'au putut lua
dimensiunile inelelor, din cauza coeziunii formate de
factorii amintiţi. Fără să,i putem determina apartenenţa,
precizăm numai că e caracteristică sec. XIII--XIV e.n.
h) Printre ultimele piese ivite în săpăturile ocazionale
pe teritoriul Constanţei, enumerăm un <<pisălog >> de mar,
mură cu dimensiunile : înălţime, 0,30 m, diametru! bazei,
0, 1 0 m, lungimea aripelor, 0, 1 8 m. Una din aripi este ruptă
Constanţa. Statuia
la jumătate. Unealta a fost găsită la un loc cu alte cîteva Fig. 3 . unei
tinere.
piese epigrafice 3, pe actualul loc al Şantierului de cons,
trucţii de locuinţe nr. 8 de lîngă aşa,numitul << Far Genovez >>.
Scut·tele note asupra materialelor arheologice găsite recent la Consţanţa, ne
pun în faţă cîteva probleme ce trebuie soluţionate. Oprindu,ne atenţia asupra
cimitirului de inhumaţie plan, se ridică problema diferenţelor de nivel a mormin,
telor identificate şi în legătură cu aceasta trebuie de asemenea lămurită problema
dacă cimitirului de inhumaţie plan i s'a suprapus, într'o epocă mult mai tîrzie,
un altul musulman 4•
Apoi, complexul arheologic dezvăluit de curînd pe locul Şantierului nr. 8 de
construcţii, pare să ridice una dintre problemele foarte interesante asupra perioadei
tîrzii de existenţă a Tomisului : aceea a distrugerii suferite de pe urma migraţiilor.
-

1 Gr. Florescu, 1 Monumenti funerari clel!a Dacia
Superior, în ED, IV, p. S l şi urm.
� Î n urma sezisării făcută de C. S.
Nicolăescu
Plopşor, care trecuse în prealabil pe acolo.
3 E vorba de 5 - 6 inscripţii mici ce vor fi studiate
şi publicnte ulterior.

·1 Un grup de amatori au observat că intr-una din
străzile învecinate Teatrului de stat, au fost găsite
morminte orientate, în mare parte, diferit de restul
mormintelor identificate din epoca romană şi că
nivelul lor era la o adîncime foarte mic>! în compara ţ ie
c u celelalte.
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Sperăm că lucrările edilitare ulterioare ne vor da date preţioase, care lipsesc
istoriei vechi a Constanţei, datele pe care le avem nefiind culese din săpături
organizate, ci din cele ocazionale edilitare, asupra cărora atenţia noastră se îndreaptă
cu precădere.
A. R Ă DULESCU şi M. DAVIDESCU

.UAHHhiE O HEKOTOPhiX HEOTIYEJIHKOBAHHhiX MATEPI1AJIAX
KOHCTAHUCKOrO OEJIACTHOrO MY3E�
KPATKOE CO,llEP:>KAHHE

ABTOpbi coo6�aiOT o HeKoTopbiX npOI:I3BeAeHHbiX B KoHcTaHQe H B ee OKpecrHOCTHX OTKpbi
THHX BO BpeMH pa3BeAOlfllbiX HJIH ropOACKHX pa60T .
] . ,UBOHHOe norpe6eHHe B capKo<Pare H3 illiHT MOpCKOro H3BeCTIDIKa, OTKpblTOM Ha Pecny6JIHKaHCKOM 6yJibBape . B HeM HaHAeHo ABa I<OCTHKa, TpH creKJIR:HHbiX <PnaKOHtJHI<a, ABa o6o»<>KeH
HbiX 3eMJIHHbiX l<YBIUHHtJHKa, 3eMJIHHOH o6ommeHHbiH CBeTHJibHHK, 6pOH30BbiH KOJIOKOJlbtJHK
(pHc. 1 / 1 -3) . CapKo<Par I I B . H . 3 .
2. EpOH30BaH <PH6yna B q,opMe 6yKBbi T, HaH:t�eHHaH B OAHOM H 3 OTKpbiTbiX B napKe
rocyAapCTBeHHoro TeaTpa, 42 norpe6eHHH IV B .
3TH OTKpbiTHH ll03BOJIHIOT ycraHOBHTb 60JiblllO H rpyHTOBOH MOrHJlbHHK II-IV BB. MemAy
rpeqecKOH QepKOBblO H napKOM KoHCTaHQCKOro rocyAapcrBeHHOro TeaTpa .
3 . CapKo<Par c KOCTHKOM H cseTHJibHHKOM . HaH:AeH B KBapTaJie KoH:t�Hy, yn . P3cypH 15. II B .
4 . CTaTyH, no-BHAHMOMy , Hawpo6HaH , otJeHb T�aTeJibHO cpa6oTaHHaH, npeACTaBJIHeT
AeBOtJKY ( ?) . 0Ha 6yAeT 6onee o6croRTeJibHO HCCJieAOBaHa . HaH:AeHa Ha yn. I1oHa PoaT3 N2 60
s KBapTaJie KoH:tJHY (pHc. 3) .
5 . rnHHHHaH <PHrypKa co6atJKH THlla TaK H33biBae�lbiX sigillaria . 0Ha HaHAeHa llOA.ile
KoHcraHQCKOH 6oJibHHQbi AJIH B3pOCJibiX, rAe 6biJIH HaH:AeHbi H APYrHe noA06Hbie npeAMeTbi .
6. I13 OKpecrHocreH: castrum B MbipJIHHY (c. EeH:JIHI< E3HHCCKoro paH:oHa) no.Jl}"leHbi
TpH npeAMeTa H3 H3BeCTHHKa : crynKa, KOHHtJeCKaH Tpy6Ka pytiHOH 3epHOTepi<H H Ha,z:trp06HbiH
penbeq,, H3o6pamaiO�HH TaHaToca (pHc . 1 /4 H 5 ; pHc. 2/2) . Penbe<P noxom Ha HaHAeHHbiH B
A,n:aMI<JIHCH H yme .D:aBHO nocrymmumii B My3eH: (pHc . 2/1 ) .
7 . HaKoHeQ, H a CTpOHTeJibHOM yqacrKe CTpOHKH KBapTHp N2 8 y reHOBeQCKoro MaHKa
HaH,IJ;eH MpaMOpHbiH neCTHK.

OB'MICHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1 . - Pa3JJH'IHbie npeAMeTbi, Haiî:�eHHbie B KoHCTaHI.te (1-3) H B Mbtpmmy (4--5) .
PHc. 2 . - 1, Pem.e<P HaM:�eHHbiH B A�aMKJIHcH; 2, Pem.e<P, Haiî:�eHHbriÎ B Mbtpmrny; o6a npen;craBJIHIOT
TaHaToca.
PHc. 3. - KoHcra�n.�a. CTaTyH n;eBo<JKH.

QUELQUES DONNEES SUR CERTAINES PI ECES INEDITES
DU MUSEE REGIONAL DE CONSTANTZA
R E SUM E

Les auteurs fournissent quelques donnees sur des decouvertes qui ont ete faites a Con 
stantza et dans les environs, lors de certaines recherches de surface ou de travaux edilitaires.
1 . Double sepulture dans un sarcophage en plaques de calcaire coqui ll ier , decouvert
Boulevard de la Republique.
L'interieur renfermait deux sq uelettes, trois l acr y matoires en verre, deux petits pots
en terre cuite, une lampe en terre cuite, une clochette en bronzc (fig. 1 - 3). Tous ces
objets se rattachent au Ile siecle.
2. Fibule en bronze en forme de T, a ppartenant a l'une des 42 tombes identifiees dans
le parc a tten a n t a u theâtre de Constantza, lVe siecle.
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Ces trouvailles permettent d'identifier un cimetiere plan situe entre l'eglise grecque
et le parc du theâtre d'Etat de Constantza et datant des I I - IVe siecles.
3. Sarcophage contenant un squelette et une lampe, decouverts dans le quartier de
Coiciu, 15, rue Răsuri, I le siecle egalement.
4. Statuette, peut�etre funeraire, d'une execution soignee, representant une fillette ( ?).
La piece sera etudiee ulterieurement d'une maniere plus approfondie. Elle a ete trouvee au
60 de la rue Ion Roată, dans le quartier de Coiciu (fig. 3).
5. Figurine en argile du type sigillaria, representant un chien. Trouvee aux alentours de
l'hopital de Constantza, d'ou proviennent egalement d'autres objets similaires.
6. Trois pieces en calcaire trouvees dans les environs du castrum de Mîrleanu, commune
de Beilic, district de Băneasa : un mortier, un panier tronconique de meule et un relief funeraire
representant Thanatos (fig. 1/4 et 5 ; fig. 2/2). Le relief ressemble a un autre provenant d'Adam
Klissi et entre depuis longtemps dans les collections du Musee (fig. 2/2).
7. Enfin, un pilon en marbre, provenant du terrain du chantier de construction d'habi�
tations n° 8, situe pres du « Phare genois >>.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Differents objets trouves a Constantza ( 1 - 3) et a Mîrleanu (4 - 5).
Fig. 2. - 1, statue trouvee a Adam-Klissi ; 2, relief decouvert a Mîrleanu : tous deux representent
Thanatos.
Fig. 3
Statue de jeune femme (Constantza).
-
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LIMESUL DOBROGEAN
Cercetări de suprafaţă de,a lungul Dunării între Ostrov (reg. Galaţi)
şi Hîrşova (reg. Constanţa)

D

IFERITE

obiective arheologice din regiunea parcursă de noi au atras
încă de mult atenţia cercetătorilor. Dintre aceştia amintim pe Em.
Desjardins 1 şi mai ales pe Pamfil Polonic (tatăl 2), care la sfîrşitul
secolului trecut a studiat şi descris cetăţile romane de pe malul drept al Dunării,
de la Silistra pînă la Marea Neagră. Datele culese atunci au rămas sau nepublicate
sau au fost tipărite numai parţial. De aceea socotim utilă publicarea rezultatelor
cercetărilor noastre de suprafaţă dintre Ostrov şi Hîrşova (fig. 1 ) 3•
Ostrov, r. Măcin, rt:g. Galaţi

1.
Pe coasta de SE, la gura văii de la sud de sat, de,a lungul marginii terase i
s'au cules de la suprafaţa solului mai multe fragmente din epoca feudală timpurie .
2. - Pe locul numit <<La Roişte >> situat la aproximativ 3 km/SE de sat, pe
coasta de sud a văii, ar fi multe fragmente de oale. Informaţie neverificată.
3. - « Piatra Frecăţei » este un promontoriu stîncos pe malul Dunării, la
2 km spre sud,est de satul Ostrov. Partea dinspre Dunăre a promontoriului
este despărţită de restul terasei printr,un şanţ de apărare adînc şi adîncit de
apele de şiroire. Platforma de pe vîrful promontoriului are forma literei D , partea
rotunjită fiind cea dinspre fluviu. Platforma încă din vechime a fost întărită prin ziduri
de cetate. Într,un punct, la 5 ro/distanţă de marginea rîpoasă a platoului, zidul este dez,
velit pe o porţiune de 4,5 m lungime. Paramentul s,a păstrat numai pe faţa interioară
a zidului. Nu putem preciza dimensiunile pietrelor, ele fiind acoperite cu pămînt.
Emplectonul este alcătuit din mortar de var amestecat cu nisip şi cu o mare canti,
tate de cărămidă spartă în bucăţele mărişoare. În emplecton sînt pietre destul de
mici şi în cantitate relativ redusă. Grosimea zidului trecea de 3 m. Ţinînd seama
de sistemul de construcţie a zidului şi avînd în vedere întregul ansamblu de forti,
ficaţii de pe limesul dunărean, este posibil ca şi această cetate să fi fost clădită
în sec. IV e.n. 4•
La suprafaţa solului, pe promontoriu, s'au găsit cîteva fragmente ceramice
din epoca orînduirii comunei primitive şi alte numeroase cioburi din epoca feudală
timpurie, (fig. 2 şi fig. 3) corespunzătoare ca tip şi timp celor din aşezarea din sec.
X-XI de pe popina Bisericuţa de lîngă Garvăn.
-

1 E. D�sjardins, Voyag c arc heologiquc ct gt!ograjJ h i 
< / U C a u Bas Da nu be, extras din R A, 1 868, p. 1 2 ,
citat după R epertoriul Ar h eolo gi c , articolul Ostrov.
2

t c <:a

Manuscrisele sînt inedite şi se păstrează 1� Bihlio
A c� de m ie i R.P.R.

3 Cercetarea a fost efectuată între 2 4 - 30 iunie
1 953.
� E. Desja rdins a descoperit aici in 1867 o inscrip
ţie referitoare la o victorie a împăratului Gallienus
contra Goţilor şi la construcţia ce tă ţi i dt:�t din
Repertnri11l Arheologic,
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Pe terasele din jurul cetăţii se află resturile aşezării civile romane. ln preajma
ruinelor cetăţii şi în cuprinsul vechii aşezări au fost descoperite numeroase monede
romane şi diverse obiecte (opaiţe etc.). Dintre monedele adunate acolo, amintim

L E G E N DA
•

Epoca bronzului

!

Epoca romana

•

Cimitir

din epoca romana

t Epoca feudali

!

ttmpurie

Cimitir d1n epoca

feudala tirnpurte

® Descoperiri de rnonede rorn.ane
şi bizanttne

<P Incerte

.......J

_ _ __ _ _ _ _ _

Fig. 1 .

-

Harta descoperirilor arheologice dintre Ostrov şi Hîrşova.

cîteva din sec. IV şi una din sec. VI. Aceste monede au fost adunate de învăţă,
torul Gh. Dascălu si dăruite Muzeului national de antichităti.
Către cetate Şi aşezarea din jurul ei ; duce din spre e;t un drum care trece
printr,un debleu săpat parcă anume. Vechiul drum roman este mărginit de mai
multe movile, dintre care cîteva de dimensiuni apreciabile.
www.cimec.ro
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Fig. 2 . - - Fragmente ceramice feudale timpuri i .

Fig. 3.

-

Fragmente ceramice feudale timpurii.
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La aproximativ 400 m spre SE de cetate, la poalele platformei înalte, nu
departe de malul Dunării, au fost găsite întîmplător, în cursul lunii martie 1953,
cinci brăţări (cu secţiunea rotundă), două perle, toate de sticlă albastră şi o monedă
din timpul lui Diocletian. Podoabele datează din sec. X-XII si trebuie puse în
legătură cu aşezarea f�udală timpurie de pe promontoriu. În p�eajma locului de
găsire a brăţărilor au fost dezvelite de lucrători 14 schelete omeneşti. Lîngă unul
din ele se afla o amforă. Punînd în legătură mormintele cu amfora şi cu resturile
cetăţii şi aşezării romane de alături, putem presupune că o parte din mormintele
descoperite datează din secolele IV--VI.
Dă eni, r. Măcin, reg. Galaţi

4. - În sat se află o movilă în care s'a găsit un vas de lut ars, in
formă de borcan ornamentat "pe umeri printr'o linie în val, iar pe corp cu
linii paralele orizontale. Vasul datează din epoca feudală timpurie. Informaţie
neverificată.
5. - Pe locul viran din faţa casei lui Ion Frecus de pe suprafaţa
solului am adunat mai multe cioburi din epoca feudal ă timpurie cu linii
paralele orizontale.
6. - Pe Valea Pungii, pe locul lui Stan Roşu, săpîndu,se o groapă de fîntînă,
la 1 ,60 m adîncime s,a dat de o conductă de apă compusă din tuburi de lut ars,
avînd circa 1 2 cm diametru. Legătura dintre tuburi era făcută cu var amestecat
cu lînă ( ?).
7 . - La circa 300 m NV de gura văii Berteasca, pe un pisc, am adunat
fragmente ceramice din epoca feudală timpurie.
8. - Pe acelaşi pisc, în partea de SE s'au găsit mai multe cioburi care
datează probabil din epoca bronzului.
9. - Pe coasta de sud a văii Berteasca, la circa 4 km spre SE de sat, la
hotarul dintre Dăeni şi Gîrliciu, au fost descoperite mai multe monede. Învăţătorul
Lascu din Dăeni a făcut o cercetare la faţa locului şi a adunat fragmente ceramice
romane. Cioburile se păstrează în colecţia Şcolii elementare Dăeni.
10.
Pe locul << La Izvor >> de lîngă valea Berteasca, pe terenul lui
Postole Gherghişan e o temelie de piatră poate de la o construcţie romană. Nu
s'au făcut cercetări la fata locului.
1 1 . Pe valea lzvoar� , pe unde trece drumul spre sat este o silişte de sat
vechi. La suprafaţa solului sînt pietre de construcţie. Informaţie neverificată.
-

Gîrliciu, r. Măcin, rt:g. Galaţi

1 2 . - La punctul numit <<Sălişte >> s'ar afla resturile unui sat turcesc vechi.
13. - În apropierea vîrfului de sud al piscului dintre braţul Băroi şi lacul
Hassarlîc sînt slabe resturi de aşezare feudală timpurie.
14. - Pe cetatea romană Cius, într'o groapă, se afla un monument de calcar.
După forma sa el a servit drept altar (ara), probabil onorific (fig. 4). Parte din
inscripţie s'a şters din cauza ploilor şi îngheţurilor. Cu destulă greutate am putut
lămuri literele care se mai văd. Textul inscripţiei era alcătuit din cel puţin
1 2 rînduri, dintre care mai clare sînt părţi din 1 0 rînduri. Judecînd după forma lite,
relor, altarul datează cel mai devreme în sec. III e.n. În lipsă de date documentare
şi din cauza stricăciunilor suferite, despre c onţinutul inscripţiei putem spune
www.cimec.ro
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prea puţine. Se pare, dacă ţinem seama de literele C V R A . . . O L O C O,
păstrate din rîndurile 4 şi 5, că textul se referă la o constructie ridicată
din temelii prin grija cuiva. Î� text sînt
amintite
apoi două nume de persoane :
·l
Justinu(s) şi Valentinus, iar spre sfîrşit,
cuvîntul (S)ecundini (fig. 5).
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Fig. 4.

- Altarul
Girliciu.
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voth· de la

Fig. 5 .

·-

Texul inscripţiei de pc altarul
votiv de la Gîrliciu.

Socotim monumentul important şi de aceea supunem discuţiei specialiş�
tilor în epigra fi e , textul acestei inscripţii.
Ciobanu, r. Hîrşova, reg. Constanta

15. - În dreptul viei lui Vasile Fieraru, pe valea Bentului, la NE de sat s�ar
găsi resturile unui sat << de pe timpuri >>.
1 6. - La nord de sat, în dreptul capătului dinspre lac al drumului numit
<< linia scurtă >> , pe coasta dealului am adunat cîteva fragmente de amfore romane
şi alte două cioburi mai vechi, atipice.
1 7. - Pe coasta de deal numită << Măducea >>, pe locul lui Iancu T. Barbu,
apele au dezvelit mai de mult o podea de cărămizi. Pe acelaşi teren se găsesc nume,
roase fragmente ceramice din epoca feudală timpurie.
De la acest loc şi pînă aproape de marginea satului Ciobanu, se găsesc ici
şi colo fragmente de amfore romane şi cioburi de borcane din epoca feudală tim�
purie. Ele dovedesc existenţa unei aşezări romane şi a unei aşezări din epoca
feudală timpurie. Este de remarcat, în legătură cu aceasta din urmă, că aparţine
categoriei de aşezări din sec. IX-X în cuprinsul cărora era folosită ceramică arsă
www.cimec.ro
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la roşu în asociere cu vase de culoare cenuşie închisă, cu decor de linii lustruite
formînd reţea pe corpul vasului.
1 8. - Într'o rîpă situată lîngă marginea de nord a satului am adunat frag,
mente ceramice şi bucăţi de chirpici din mai multe epoci. Cîteva cioburi datează
din epoca bronzului, altele sînt din epoca romană şi o ultimă categorie este din
epoca feudală timpurie.
În diferite puncte de pe teritoriul satului Ciobanu au fost descoperite întîm,
plător mai multe monede romane. Unele din ele au fost adunate de Drăghici
Tudoran, directorul şcolii elementare din sat. Monedele sînt în bună stare de
conservare şi se repartizează astfel :
1 din timpul lui Traian ; 1 din timpul lui Traian ( 1) ; 1 din timpul lui
Diocletian ; 1 din timpul lui Constans ; 1 din sec. IV, de tipul Urbs Roma ;
1 din �ee. IV de tipul Constantinopol ; 1 din timpul lui Maxentius ; 1 din timpul
lui Justin ; 1 din timpul lui Ioan Tzimisces.
*

Din cercetările noastre rezultă că în vechime, ca şi astăzi, în regiunea dintre
corn. Ostrov (reg. Galaţi) şi oraşul Hîrşova (reg. Constanţa), pe linia Dunării,
populaţia era relativ rară. În comparaţie cu alte porţiuni de pe malul dobrogean
al Dunării, numărul descoperirilor este mult mai redus şi se referă mai ales la
epoca romană şi la cea feudală timpurie. Credem că faptul poate fi explicat prin
condiţiile grele de trai din regiune. Aproape pe toată porţiunea studiată, malul este
înalt şi rîpos, sărac în resturi arheologice, dar de îndată ce ajungem în porţiunea
cu maluri scunde şi cu pante line (ca de exemplu în preajma satului Ciobanu),
resturile arheologice sînt mai multe.
Dacă epocile dinainte de era noastră sînt foarte slab documentate prin cîteva
fragmente ceramice, nu tot aşa se prezintă situaţia obiectivelor arheologice din
epocile mai noi.
Dacă ne referim la limesul roman de pe malul Dunării, rezultă că în por,
ţiunea studiată, fortificaţii romane sînt la Piatra Frecăţei (Beroe) spre sud,vest
de Ostrov, la Hassarlîk {Cius) spre sud de Gîrliciu şi în sfîrşit la Hîrşova {Carsium).
Merită remarcat faptul că un braţ al Dunării vechi - între satele Ciobanu şi
pînă aproape de Ostrov - poartă şi astăzi numele de Băroi 1• Acest toponimie
constituie o dovadă certă a continuităţii populaţiei locale romanice şi apoi romî,
nesti
regiune.
' în
În timpul opririi noastre la Dăeni am discutat cu cîţiva bătrîni şi cu învăţă,
torii din sat, dar nici unul dintre ei nu ştia nimic de existenţa vreunei aşezări sau
cetăţi romane pe teritoriul comunei. De aceea credem că este foarte probabil că
fortificatia notată la Dăeni pe harta Dobrogei din epoca romană întocmită de praf.
Radu Vulpe, se referă la cetatea de la Piatra Frecăţei şi prin urmare trebuie
fixată pe hartă mai la nord 2• De asemenea numele de Beroe scris pe acea hartă
în dreptul cetăţii de la Valea Hogii, în realitate este numele vechi al cetăţii de la
Piatra Frecătei.
'
O altă descoperire care merită a fi scoasă în evidenţă este altarul roman cu
inscripţie, găsit pe cetatea de la Gîrliciu.
Din epoca feudală timpurie sînt de amintit materialele adunate pe locul
vechilor cetăţi romane de la Piatra Frecăţei şi de la Hîrşova. În ambele puncte
sînt fragmente ceramice din borcane feudale timpurii (din pastă cu caolin şi din
1

C. Moisil, l l Cetatea << B eroii », BCMI, IV, 1 9 1 1 ,

p. 4 5 - 46.

2 Radu Vulpe, Histoire ancienne d e la Dobroudia,
Bucureşti, 1 938, harta de la sfîrşitul volumului.
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pastă roşie) ornamentate prin linii orizontale paralele, prin linii în val şi prin
decor lucrat cu rotiţa. Categorii ceramice bine reprezentate în nivelele de la sfîr,
şitul sec. X şi din sec. X I din aşezarea de pe popina Bisericuţa de lîngă Garvăn.
Este de amintit că pe cetatea romană de lîngă Gîrliciu nu am găsit resturi feudale
timpurii. Spre deosebire de aşezările fortificate amintite, pe coasta lină din preajma
satului Ciobanu se află resturile unei silişte feudale timpurii, în cuprinsul căreia
ceramica roşie este în asociere cu vase de culoare cenuşie închisă. Prin forma lor
şi prin ornamentare, cioburile din această aşezare corespund cu o categorie eera,
mică găsită de noi în aşezările de lîngă valul de piatră 1, categorie ceramică pe care
o datăm în sec. IX şi la începutul sec. X.
Cercetările din regiunea studiată trebuie continuate, mai cu seamă pe văile
laterale ce se deschid spre Dunăre, pentru a putea realiza astfel o hartă arheo,
logică pe cît posibil mai completă a regiunii dintre Ostrov şi Hîrşova.
EUGEN COMŞA

.II.OEPY,Il,)KCKMM LIMES

IlOBEPXHOCTHbiE PA:3BE.UKH B.UOJib .UYHMI ME)I{.UY OCTPOBOM

H

XhiPillOBOH

KPATKOE CO,UEP)I{AHHE
ApxeoJiorw-IecKHx OTKphiTHH Ha o6cJie)J;oBaHHOH TeppHTOplul oKa::JaJIOCL MeHLUie, < H:! M u
JJ;pyrHX Mecrax BAOJlh .II.o6pyJJ;>«cKoro 6epera .IJ.yHaH. Ha TeppHTOpHH MemJJ;y OcrposoM 11 XbipUio
soH: HaxO)J;HTCH pHMCKHe yKpenJieHHH y IlHTpa-<PpeK3QCH H y rhlpJI11'-1HY. M�-1 11HcpOpMaQ11H 11 pa3BC)J;OK BbiTCKaeT, '-ITO y .IJ.3eHH HeT OCTaTKOB p11MCKOH KpenOCTH .
M3 paHHeH: cpeoJJ;aJILHOH 3nox11 HY>«HO OTMeTHTL qepenK11, co6paHHhie Ha Mecre JJ;peBHI1x
pHMCKHX KpenocreH: y IlHTpa-<PpeK3QeH 11 y Xhiplllo Ba. B o6oHx nyHKTax 6biJIH co6paHbi KepaMH
qecKI1e cpparMCHThl paHHecpeO)J;aJihHblX rOpiiiKOB 113 MaCCbl C KaOJIHHOBOH npHMeCblO H 113 KpaCHOH
MaCChi, OpHaMCHT11pOBaHHbie ropH30HTaJihHhiMH napaJIJICJihHbiMI1 JII1HI1HMI1 BOJIH006pa3HbiM H HaHe
CCHHbiMKOJICCI1KOM y3opoM - KaTerop11H KepaMI1KI1, xopomo npeJJ;CTaBJieHHbie B CJIOHX I<OHQa X 11
XI B B . B noceJieHI111 raps:m . B OTJIHt.JI1e OT ynoMHHYThiX yKpenJieHHhiX noceJieHI1H Ha MHrKoM
CKJIOHe, B03JIC CeJJa qo6aHy, HaXO)J;HTCH OCTaTKI1 paHHecpeo,n:aJILHOrO CeJII11Qa, r,n:e KpacHaH KepaMI1Ka
HaxO)J;HTCH BMeCTe C COCYJJ;aMH TCMHO-Ceporo QBCTa . Ilo CBOeH cpopMe H OpHaMeHTaQ1111 qepenKI1
cooTBeTCTBYIDT I<epaMI1Ke, HaHJJ;eHHOH B noceJICHI1HX B03Jie KaMeHHoro BaJia , ,�J;anipyeMoH: IX 
HaqaJioM X BeKa .

OE'MICHEHHE PHCYHKOB

P11e . 1 . - KapTa apxeoJIOI'IIl.!ecHIIX OTHpbiTIIli Ha Tcppi!Topllll Mei!<JIY
P11e. 2. - <t>parMeHThi paHHect>eo,l:la.JibHoli KepaMIIHII.
P11e. 3. - <t>parMeHThi paHHect>eo,Aa.JibHoii: J<epaMIIHII.
PliC. 4. - IIoeB.R!lleHHbiH 3JIT3pb y rhiPJIHl.!HY.
Pile. 5 . - Ha.C�nlleJ. noeB.IIIIIeHHOro 3JIT3p.ll y rhlpJIII'I IIY.

OCTpOHOM

11

XhipmoBoH .

LE LIMES DE LA DOBROGEA
RECHERCHES LE LONG DU DANUBE ENTRE OS TROV ET H Î RŞOVA

RESUME
Les decouvertes archeologiques dans le secteur etudie par l'auteur sont maigres en com
pa raison avec celles d'autres regions situees le long du Danube en Dobrogea. Sur le territoire
qui s'etend depuis Ostrov jusqu ' a Hîrşova, on rencontre des fortifications romaines (a Piatra
Frecăţei et a proximite de Gîrliciu). Il resulte des renseignements obtenus et des recherches cntre
prises qu' a Dăeni il n'y a pas de vestiges de forteresse romaine.
1

Eugen Corn şa, Cite\•a descoperiri arheologice din raionul Medgidia, în Materiale, voi. IV, p. 3 2 R - 3 3 3 .
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Il convient de mentionner, pour la haute epoque feodale, les tessons recueillis sur l'em
placement des anciennes forteresses romaines de Piatra-Frecăţei et de Hîrşova. En ces deux
endroits, on a reuni des fragments ceramiques appartenant a des pots remontant a la premiere
epoque feodale, confectionnes d'une pâte de kaolin et d'une pâte rouge, ornes de lignes hori
zontales paralleles et presentant une decoration obtenue a l'aide d'une roulette, categories cera
miques qui sont bien attestees dans l'etablissement de Garvăn, dans les niveaux datant de la
fin du XC et du xre siecles. A l'encontre des etablissements fortifies mentionnees plus haut, sur
une pente douce pres du village de Ciobanu, se trouvent les traces de l'emplacement d'un ancien
village datant de la premiere epoque feodale et, dans le cadre de cette aire, la ceramique rouge
est associee a des vases d'un gris fonce. Par leur forme et leur decoration, les tessons decou
verts correspondent a une categorie ceramique trouvee par l'auteur dans les etablissements situes
pres de \'allum en pierre qu'il date du rxe siecle ou du debut du xc.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.

2.
3.

4.
5.

--

Carte des decouvertes archeologiques faites entre Ostrov
Fragments ceramiques de la premiere epoque feodale.
Fragments ceramiques de la premiere epoque feodale.
Autel votif de Gîrliciu.
lnscription de l'autel votif de Gîrliciu.
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MONEDE, PODOABE DE METAL ŞI FRAGMENTE CERAMICE
DE LA TERMELE DRUBETEI
ŞI DIN CIMITIRUL MEDIEVAL SUPRAPUS

L

A

TuRNU,SEVERIN, pe marginea primei terase dunărene, puţin mai sus de rui,

nele podului lui Traian, se vedeau pînă în 1935 capete de zidării de la vechi
construcţii, a căror latură sudică fusese distrusă pentru terasamente la
construirea căii ferate.
Natura şi epoca acestor construcţii nu se puteau deduce din acele capete
de ziduri şi nici din cele trei piese de piatră cu semnul crucii, căzute de acolo
si
' trimise de V. Pârvan la Muzeul national de antichităti
' 1.
Marsigli, care în 1 689 descria toate construcţiile antice şi medievale din
regiunea Porţilor de Fier, pe ambele maluri ale Dunării, indicînd la Severinul
de azi ruinele podului lui Traian cu castrul alăturat şi cetatea Severinului 2, nu
indică nimic între aceste două monumente, deoarece pe vremea lui nu se vedea
între ele nimic.
Prima indicaţie despre resturile unui alt monument istoric a fost obţinută
cu prilejul construirii căii ferate, cînd din lipsă de o supraveghere, s'au distrus
pe întreaga margine sudică a Severinului părţi însemnate din monumentele lui
antice şi medievale ; lucrările de completă descoperire a termelor romane, cu
palestra lor şi cu cimitirul medieval suprapus, au fost prilejuite de încercarea
primăriei oraşului, în 1 935, de a trasa un << Bulevard al Dunării l>, început prin
desfundarea cu plugul tractor a terasei dunărene care ascundea acest monument.
' Zidării masive ieşite atunci la iveală au impus renunţarea la proiectatul
bulevard.
S,a publicat pînă acum o bună parte din rezultatul săpăturilor noastre
arheologice cu elementele esenţiale 3• Cele ce dăm aci sînt comunicări făcute la
şedinţele Soc. Numismatice Romîne, din 1 953 pînă acum 4•
În întregul ansamblu de construcţii avem două părţi distincte : la apus
(în plan, grupa A cu spaţiile I-VIII şi X) termele, cu praefurnium la mijloc
(IV) ; din acesta, o gură de foc dă în tepidarium (III), alte două în caldarium
(1, Il) ; la ambele acestea s'au păstrat numai subsolurile de încălzire, cu parte
din pilele de susţinere a planşeului, din care s,a păstrat numai o parte în colţul
de NE al caldariului, cu placajul de cărămizi cu colţuri proeminente care, fixate
pe perete, lăsau golul de comunicare a aerului cald ; alăturat de tepidariu şi de
1 I.
V. Pârvan Ştiri nouă din Dacia Malvensis,
în ARMSI, t. XXXVI, 1 9 1 3 , p . 48- 4 9.
2 Marsigli, Description du Danube, Haga, 1 744,
t. II, p. 1 5 - 3 2 , fig. XXV - XXXIII. Cetatea Severi
nului el o crede romană (ibidem, p. 22 şi tab. 8,
fig. XXXII).
3 Al. Bărcăcilă, Les Thermes romains de Drubeta, în
AO, 95 - 96, 1 93 8 ; idem, Une viile daco-romaine,
Drubeta, în L'archeologie en Roumanie. 1 938, p. 7 - 50

(se va cita mai jos : Unc 1•ille . . . ). Ştiri noi din
preajma Porţilor de Fier. în BCMT, XXXII, 1 93 9 ,
fasc. 102, p . 1 5 2 - 1 5 7 .
4 Greutăţi intimpinate din pricina războiului mon 
dial trecut şi a urmărilor lui au întîrziat publicarea
altor materiale şi detalii, precum şi continuarea
lucrărilor iniţiate de consolidări şi acoperişuri protec
toare, atît la terme, cît şi la Cetatea Severinului şi
la Castru .
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praefurniu avem frigidarium (V-VII), cu un bazin circular spre N, altul pătrat
spre E. Un culoar la E de acesta (IX) dă acces atît în dosul termelor, unde
erau conductele de apă (X), cît şi mai sus pe terasă, la palestră cu terenul ei
de sporturi (XXIII) şi cu construcţiile administrative ale termelor (XI-XXII) l .
Pe culoar şi în camera de SV a palestrei (IX, XI), s,au găsit resturi dintr'o
construcţie datînd din epoca cimitirului medieval 2, probabil din sec. XV, întrucît
zidul ei din culoar s,a clădit peste parte din osemintele mormîntului 22.
*

În cele de mai jos vom descrie inventarul metalic
terme şi din palestră, precum şi din cimitirul medieval 3•

Şl

de ceramică din

l . MONEDE

Titus (7 1-81)

1 . - T. CAES. IMP. AVG. F. TR. P. COS. VI CENSOR. Capul său laureat spre dr.
Rv. SjC c.p. Spes păşind spre st., cu o floare în dr.
AE 26 mm. Cohen 2, I, nr. 2 1 7. Anul 77-78.
Provenienţa : găsită în una din cele două camere absidale din latura de est a palestrei
(notate în plan, XIX-XX).
2.

-

Domitian (81-96)
AVT. K. .10MITIANOC KA . . Bustul său laureat spre dr.
Rv. D EPijN/01 N. Herakles în picioare spre st., rezemat de măciucă şi ţinînd pe
umărul st. pielea leului nemeean.
AE 23 mm. Cf. Catalogul British Museum, Thrace, p. 149, nr. 1 7 (Perinthus).
Provenienţa : găsită la refacerea străzii din imediata vecinătate a colţului de nord,vest
al palestrei.
.

Traian (98-1 17)

3. - IMP. CAES. NERVA TRAIA/N AVG. GERM. P. M. Capul său laureat spre dr.
Rv. TR. P. COS. Il. P. P., în exergă S. C. Justiţia tronînd spre st. ; ţine o ramur�t
şi un sceptru.
AE 32 mm. Cohen 2, I, nr. 590. Anul 98.
Provenienţa : găsită în frigidariul termelor, către bazinul circular (notat în plan, V).
4. - Legenda ştearsă. Capul său laureat spre dr.
Rv. Legenda şi fi.guraţia şterse.
AE 32 mm. Găsită în canalul mic de la est de bazinul pătrat al frigidariului (notat
în plan, IX).
Adrian (1 1 7-138)
5. - HADRIANVS AVG. COS. I I I P. P. Bustul său gol şi drapat spre st.
Rv. [ADVENTVI AVG. HISP]ANIAE, în exergă S. C. Adrian în p1c10are spre st.
ţinînd un rulou ; în faţa lui, Hispania în picioare spre st., ţinînd o pateră şi o ramură
de măslin ; între ei, un altar împodobit şi aprins, lîngă el o victimă ( ? nedistinct).
AE 32 mm. Patină verde. Cohen 2, Il, nr. 39.
Găsită în bazinul pătrat al frigidariului (notat în plan, VII).
1 Pentru detalii de construcţie, v. Al. Bărcăcilă
Une viile . , pl. XXXII- XXXVIII.
2 În această construcţie au intrat materialele din
epoca romană, pre şi postconstantiniană, date
de noi în Ştiri noi din preajma Porţilor de Fier,
p. 1 5 2 - 1 5 7 .
8 Cea mai mare parte din inventarul metalic şi
piesele ceramice (parte cu stampile, inscripţii, orna·
.

.

·

mente), depuse şi clasate de noi la Muzeul Regiunii
Porţilor de Fier, au avut de suferit în decursul u iti
mului război mondial şi mai în urmă, prin grămi\direa
grăbită şi fără distincţie a materialului şi a mobilie ·
rului tuturor secţiunilor într-un singur salon, din
patru, celelalte saloane afectîndu-se succesiv altor
necesităţi (spital, cazarmă, diferite şcoli).
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Antonin Piul (138�1 6 1 )
6. - [IMP. T . AEL. CAES.] HADR. ANTON[INVS]. Capul său laureat spre dr.
Rv. [FORTVNA AVG. COS.] II, în cîmp S/C. Fortuna în picioare spre st., ţinînd

o cîrmă de corabie şi un corn de abundenţă.
AE 26 mm. Cohen 2, II, nr. 381. Anul 139.
Găsită alături de construcţia biabsidală din latura de sud a palestrei (notată
plan, XV).

7.

�

în

ANT . . . Capul său laureat spre dr.
Rv. H rE rAP r i A I [ A N T I K O î <l> T A J l i i i O I I OA I T Q N) . Doi luptători în picioare,
faţă în faţă, dîndu-şi mîna.
AE 30 mm (Philippopolis).
Provenienţa : la nord de extremitatea de vest a palestrei, pe terenul viran, fosta pro
prietate Bumbaru.
''

Commodus (1 76-1 92)
8. - COMM [ODVS ANTO]NINVS AVG. Capul său radiat spre dr.
Rv. PROV. DEOR. TR. P. VII IMP. I I I I P. P., în cîmp S/C. Providenţa în picioare

spre st., cu baghetă şi un sceptru ; la picioarele ei, un glob.
AE 24 mm. Cohen 2, I I I , nr. 630. Anul 182.
Găsită în pămîntul de peste terme, între bazine (în plan, V).

Septimiu Sever ( 1 93-2 1 1 )
9. � SEVERVS PIVS AVG. Capul său laureat spre dr.
Rv. TR. P. Xliii COS. I I I [P. P.]. Abundenţa în picioare spre st., cu spice şi cornul

abundenţei.
AE ( ?) Denar ( ?) 1 9 mm. Cohen 2 , III, nr. 477 . Anul 206.
Găsită pe zidul vestic al porticului palestrei (în plan, XXII).

Alexandru Sever (222-235)
10. - IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Capul său laureat spre dr.
Rv. LIBERTAS AVG. Libertas în picioare spre st., ţinînd un bonet şi un sceptru ;

în cîmpul st. o stea.
AE 18 mm. Cohen 2, IV, nr. 148. Anul 2 22�223.
Găsită în hypocaustul caldariului, spre colţul lui de nord-est (în plan, I).

1 1 . - IMP. ALEXANDER PIVS AVG. Ca mai sus.
Rv. MARS VLTOR, în cîmp S 'C, Mars păşind spre dr., ţinînd o lance şi un scut.
AE 28 mm. Cohen 2, IV, nr. 1 70. Anul 23 1 .

Găsită în preajma absidelor construcţiei din latura sudică a palestrei (în plan, XV).

12. - AV. K. M. AVP, CEV. AAf EA N !l. P C C ,A vr. Bustul său laureat şi drapat spre dr.
Rv. TI E P INE> I QN !l.I /C NEQKOPQN, în exergă (în ligatură).

Zeus tronînd spre st., ţinînd o pateră şi un sceptru.
AE 3 1 mm. Cf. N. Muşmov, Anticinite moneti, p. 261, iar pentru figuraţia de pe Rv.,
tot acolo, nr. 4638 (Perinthus).
Găsită în mijlocul porticului vestic al palestrei (în plan, XXII, vest).

Gordian I I I Pius (238-244)
13. - IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Bustul său laureat şi drapat spre dr.
Rv. P. M. S. CjOL. VIM., în exargă AN I I I. Femeie în picioare, de faţă, privind

spre st. între un taur şi un leu.
AE 29 rnm. Cohen 2 , V, nr. 4 1 2 . Anul 242-243.
Găsită alături de absidele construcţiei din latura de sud a palestrei (în plan. XV).

14. - [IMP.] GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Bustul său radiat, drapat şi cuirasat spre dr.
Rv. P. M. S. CO/L. VIM. în exergă AN I I I I. Ca mai sus.
AE 22 mm. Cohen 2, V, nr. 421 . Anul 243�244.

Găsită în sectorul nord-estic al palestrei (în plan, XXI I I).

1 5 . -- M. ANT. I'OP !l. I A NOC AVr. Bustul său radiat, drapat şi cuirasat spre dr.
Rv. N /1/ K /A/ I, în exergă EilN. Patru stindarde militare.
A E 18 mm (Nicaea, în Bithynia).

Găsită în camera de vest a construcţiei din latura sudică a palestrei (în plan. XI).

49 '
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Traianus Decius (249-25 1 )
1 6. [IMP. C. M.] Q. TRAIANVS DECIVS [AVG]. Bustul său laureat şi drapat spre dr.
Rv. P. M. S. CjOL. VIM. în exergă AN XII. Femeie în picioare, de faţă, privind spre

st., între un taur şi un leu.
AE 25 mm. Anul 250-25 1 .
Găsită la descoperirea bazinului circular al frigidariului (în plan, V-VI, la 1 , 1 5
sub nivelul pămîntului ce-l acoperea).

m

Trebonianus Gallus (25 1-253)

1 7 . - [IMP. C.] C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Bustul său laureat şi drapat spre dr.
Rv. PROVIN/PROVIN, în exergă : AN V. Femeie în picioare spre st., între o acvilă
şi un leu, ţinînd în mîna dr. o ramură, în st. un sceptru. Dublă batere în sens invers.
AE 26 mm. Cohen 2, V, nr. 139. Anul 25 1 .
Găsită la absidele construcţiei din latura de sud a palestrei (în plan, XV).
Gallienus (253-268)
1 8. - I MP. GALLIENVS [P.] AVG. Bustul său radiat şi cuirasat spre dr.
Rv. V IRTVS AVGG. Virtus în picioare spre st., cu cască şi hastă răsturnată, reze

mîndu-se de un scut.
AE 2 1 mm. Cohen 2, V, nr. 1 289.
Găsită în sectorul de nord-est al incintei palestrei (în plan, XXIII).

1 9.

-

GALLIENVS AVG. Bustul său radiat şi cuirasat spre dr.
Rv. D IANAE CONS. AVG., în exergă XI.
AE ruptă. Cohen 2, V, nr. 167.
Găsită în sectorul de nord-est al incintei palestrei (în plan, XXII I).

Tetricus Pater (268-273)
20. - [ . . . T]ETRICVS AVG c.p.e. Bustul său radiat şi drapat spre dr., începutul legendei lip

seşte, piesa fiind descentrată.
Rv. FIDES [MILITVM] c.p.e. Fides în picioare spre st. ţinînd două stindarde militare ; sfîrşitul legendei lipseşte, piesa fiind descentrată.
AE 1 9 mm. Cf. Cohen 2 , VI, nr. 37-43.
Găsită în sectorul de nord-est al incintei palestrei (în plan, XXIII).

Galerius Maximianus (305-3 1 1 )
2 1 . - IMP. C. GAL. VAL. MAXIMIANVS P . F . AVG. c.p.e. Capul său laureat spre dr.
Rv. GENIO AVGVSTI (CMH în monogramă) ; în exergă SMM � c.p.e. Genius cu

modius pe cap, pe jumătate gol, în picioare spre st. , ţinînd în dr. o pateră din care
curge lichidul, în st. un corn de abundenţă.
AE 27 mm. Patină verde. Cohen 2, VII, nr. 48.
Găsită la absidele construcţiei din latura de sud a palestrei (în plan, XV).
Maximinus D:rza (305-3 14)

22.

-

IMP. C. GAL. VAL. MAXIMINVS P. F. AVG. c.p.e. Capul său laureat spre dr.
Rv. GENIO IMPERATORIS, în exergă ALE, în cîmp KIS/P c.p.e. Acelaşi revers ca
mai sus.
AE 15 X 27 mm. Patinat. Cohen 2, VII, nr. 5 2 .
Găsită în sectorul central sudic al incintei palestrei (în plan, XXII I).

Maxentius (306-3 1 2)
23. - I MP. MAXENTIVS P. F. AVG. Capul său laureat spre dr.
Rv. CONSERV. VRB. SVAE, în exergă R. T. Templu cu patru coloane ; în mijloc,

Roma aşezată de faţă, privind spre st., ţinînd un glob şi un sceptru ; e încoronată de
o Victorie.
AE 22 mm. Patinat. Cohen 2, VII, nr. 39.

Licinius (307-323)
24. - IMP. C. VAL. LIC. LICINIVS P. F. AVG. c.p.e. Capul său laureat spre dr.
Rv. GENIO IMPEIR/ATORIS, în exergă, HTr c.p.e. Genius cu modius pe

pe jumătate gol, în picioare spre st., ţinînd o pateră şi un corn de abundenţă.
AE 27 mm. Cohen 2, VII, nr. 43.
Găsită în prima cameră absidală din latura estică a palestrei (în plan XIX).
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Constantin cel Mare (306-337)

2 5 . - CONSTAN/TINVS AVG. c.p.e. Capul său diademat spre dr.

Rv. PROVIDEN/TIAE AVGG. în exergă SMKS, c.p.e. Poartă de cetate cu două
turnuri ; deasupra ei, o stea.
AE 18 mm. Cohen 2 , VII, nr. 454.
Găsită în sectorul de nord-est al incintei palestrei, la nord-vest de apeductul ce o
străbate (în plan, XXIII).

Comtantin II (31 7-340)
26. - CO:l\STANTINVS IVN. NOB. C. c.p.e.Bustul său laureat, şi cuirasat spre st.
Rv. PROVIDEN/TIAE CAESS. în exergă SMKA, c.p.e. Poartă de cetate cu două

turnuri ; deasupra ei, o stea.
AE 1 9 mm. Cohen 2, VII, nr. 165.
Găsită în sectorul de nord-est al incintei palestrei, la capătul vestic al apeductului
(în plan, XXIII).

Constans (337-350)
27. - CONSTANS P. F. AVG. Bustul său diademat şi drapat spre dr.
Rv. VICTpRIAE DO. AVGG.Q. N. Două Victorii faţă în faţă, ţinînd fiecare cîte
o coroană. Intre ele, o frunză de palmier.
AE 1 5 mm. Cohen 2 , VII, nr. 176.
Găsită în sectorul de nord-est al incintei palestrei, la nord-vest de apeduct (în plan,
XXII I).
Constantius I I (323-361 )
28. - FL. IVL. CONSTANTIVS NOB. C . c.p.e. Bustul său laureat ş i drapat spre dr.
Rv. PROVIDEN/TIAE CAESS., în exergă SMTS Ll, c.p.e. Poartă de cetate cu două

turnuri ; între ele, o stea.
AE 1 9 mm. Cohen 2, VII, nr. 1 68 (acolo însă CAES în loc de CAESS).
Găsită la sud de zidul nordic al palestrei (în plan, XXI I I).

29. - D. N. CONSTANTIVS P. F. AVG. c.p.e. Bustul său diademat, drapat şi cuirasat spre
st., ţinînd un glob.
Rv. FEL. TEMP. REPARATIO, în exergă SMHB, c.p.e. Constantius, în haine mili
tare, în picioare spre st., ţinînd un labarum şi sprijinindu-se de un scut, loveşte cu picio
rul în doi captivi cu mîinile legate la spate ; pe labarum, P.
AE 22 mm. Cohen 2, VII, nr. 43.
Găsită la nord de porticul de sud al palestrei, pe un paviment de var (în plan,
XXI I I).
30. - O. N. CONSTAN [ . . . . ] c.p.e. restul legendei lipseşte, piesa fiind descentrată. Capul său
diademat spre dr.
Rv. VOT/XX/MVLT/XXX într-o coroană de !auri.
AE 1 6 mm. Cohen 2 , VII, nr. 335.
Găsită în preajma mormîntului nr. 7, spre extrema de vest a porticului sudic (în
plan, XXII S).
3 1 . - . . . (tipul monetar fiind imprimat pe un plan mai mic decît cel normal, legenda lipseşte).
Capul său diademat spre dr.
Rv. VOT/XX/MVLT/XXX într-o coroană de !auri.
AE 14 mm. Cohen 2, VII, nr. 335.
Găsită în acelaşi loc ca şi piesa descrisă mai sus, sub nr. 30.
Constantinopol

3 2 . - CONSTAN/TINOPOLIS. Bustul cu casca laureată şi mantie imperială al unei femei (Con
stantinopol) spre st., ţinînd un sceptru.
Rv. SMTSE în exergă. Victoria în picioare spre st., punînd piciorul drept pe o proră
de corabie, ţinînd un sceptru transversal şi rezemîndu-se de un scut.
AE 16 mm. Cohen 2, VII, nr. 2 1 .
Găsită în pămîntul suprapus hypocaustului I din caldariul termelor (în plan, 1).
33. -- CONSTAN/TINOPOLIS. Ca mai sus.
Rv. ASIS în exergă. Ca mai sus.
AE 17 X 19 mm. Cohen, VII, nr. 2 1 .
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Găsită în preajma mormintelor nr. 24, 25 din porticul sud al palestrei (în plan,
XXI I S).
34. - CONSTAN/TINOPOLIS. Ca mai sus.
Rv. SMKE în exergă. Ca mai sus.
AE 17 mm. Cohen, VII, nr. 2 1 .

Găsită în acelaşi loc ca şi moneda descrisă mai sus, sub nr. 33.

Valentinian 1 (364-375)
35. - O. N. VALENTINI !ANVS P. F. AVG. Bustul său diademat şi drapat spre dr.
Rv. GLORIA RO/MANORVM, în exergă B fSIS�, în cîmp A, deasupra lui, o

stea cu opt raze. Valentinian în picioare spre dr., în ţinută militară, pune mîna dr. pe
capul unui captiv îngenunchiat şi ţine în mîna st. un labarum.
AE 1 9 mm. Cohen 2, VIII, nr. 1 2.
Găsită pe zidul de vest al porticului vestic (în plan, XXII, vest).

La acestea se adaugă un număr de şapte monede fruste, de bronz, romane
imperiale, care nu au putut fi identificate, repartizate astfel : sec. II : două piese ;
sec. III : o piesă ; sec. IV : patru piese.
Observăm că în spaţiul redus al termelor lipsesc monede :
a. de la Marcu Aureliu (161-180) şi coregentul său, Lucius Verus
(161- 1 69), şi
b. de la Claudiu II (268-270) şi Aurelian (270-275).
Ambele lipsuri corespund cu cunoscute stări de grave tulbulări în Dacia :
mai întîi războaiele cu marcomanii, după a căror înfrîngere Marcu Aureliu reor�
ganizează administrativ provincia, întă�
rindu�i apărarea şi prin noi trupe (legi�
unea a V�a Macedonica) ; apoi, după
un
veac, Aurelian este silit să cedeze
1
goţilor întreaga Dacie, creînd cu acelaşi
nume o altă provincie la sud .de Du�
năre. Raporturile imperiului însă cu
noii stăpînitori ai Daciei, fie de schim�
buri comerciale, fie de revenire a
dominaţiei romane pe malul stîng al
Dunării, ne sînt reprezentate şi în
redusul spaţiu al termelor, cu monede
de la Maximianus (2 85-JOS) şi urmaşii
acestuia, apoi de la Constantin cel Mare
(306---3 37), cu coregenţi şi urmaşi ai
6
lui, pînă la Valentinian I (364 - 375).
.

-

@
eU
.

�

�
�
:k���
�.

*

Aproape după un mileniu, reapar
la terme, cu cimitirul suprapus, mo�
nede din ultimele trei secole ale evului
Fig. 1 . - 1 - 6, monede ieu dale, găsite in cimitirul supra
mediu, prin care se oglindesc parţial,
pus termelor de la Drubeta ; 7 - 1 1 , cîteva monede din
stări şi raporturi economice cu ţări
depo:itul de irnitHţii de mici dinari vienezi.
vecine sau mai îndepărtate.
Amintim mai întîi depozitul de mici dinari vienezi dinspre finele sec. al
XIII,lea şi începutul celui de al XIV,lea, imitaţii locale în metal inferior, bătute
după imitaţiile ungureşti. Aceştia căutau să concureze şi prin valoarea metalică
intensa circulaţie a dinarilor vienezi. Depozitul descoperit pe o vatră de la nord
www.cimec.ro
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d e praefurnium (în plan, X b) se datează nu între anii 1270-1 282, ai primelor
misiuni ale originalelor vieneze, cum am conchis la publicarea lor 1, ci între
sfîrşitul veacului al XJII,lea şi începutul celui de al XJV,lea, fiind vorba de
i mitaţii locale ale acestor dinari. El este compus din 107 bucăţi de 5 tipuri din
cele publicate de Luschin 2, pe lîngă alte bucăţi prea şterse spre a se putea
identifica (:fig. 1 , 7-1 1 , cîteva exemplare din acest depozit).
Dau celelalte monede, clasificate după ţările cărora aparţin (în ordine
cronologică).
a

Imperiul bi:z:antin

36. - Împăratul în picioare, ţinînd un labarum.
Rv. Iisus Hristos, în picioare, de faţă.
AE 1 7 mm. Epoca Comnenilor.
Găsită : în sectorul de nord-est al incintei palestrei (în plan, XXI I I).
37-39. - Monede de bronz, probabil bizantine, fruste, datînd probabil din sec. al XII,lea.
Găsite : tot acolo, nr. 37 ; în sectorul nordic al porticului de est al palestrei, nr. 38 ;
la mormîntul nr. 43, la est de construcţia absidală din latura estică a palestrei, nr . 39
(în plan, XIX).
Ungaria

Bela III (1 1 73-1 1 96), Emeric (1 1 96-1204) sau Andrei II (1205-1 235).
40. -- Cruce cu braţele terminate în cruci mici ; în cantoane cîte un H ( ?}.
Rv. Într-un cerc liniar, o cruce cu braţele egale, înconjurată de un şirag de perle mari.
AR 1 2 mm (fig. 1 /1 ). L. Rethy, Corpus Numorum Hungariae (se va cita mai jos
C.N.H.) 1, Budapesta, 1 899, nr. 1 3 1 .
Găsită lîngă oseminte de l a mai multe schelete, alături d e mormîntul nr. 4 1 , aflate
şi grămădite la săparea acestuia, deci anterioare lui (în plan, XXII, la extrema de sud-est).
Andrei II (1 205-1 235)
41. - Cruce dublă, în st. ei un leopard cu capul întors.
Rv. Stea cu şase raze într-o ghirlandă.
AR 13 mm (fig. 1 /2). L. Rethy, C. N. H. 1 . , nr. 2 1 1 .
Găsită împreună cu moneda nr. 40.
Dinari nedeterminaţi (probabil ungureşti)

42. -- Cruce dublă cu braţul inferior în formă de ancoră, dedesubt cruce cu braţele egale, între
o stea cu 8 raze şi una cu 5 raze.
Rv. Cruce simplă, dedesubt două flori de crin ( ?), între ele o figură nedeterminată.
AR 1 2 mm (fig. 1 /3).
Găsită în preajma mormîntului nr. 60, sectorul de sud,vest al incintei palestrei (în
plan, XXII).
43. --- A N)JH:A ( ?} Figură nedistinctă (semilună ?).
Rv. Protome de cal ( ?}.
AR 1 1 mm. (fig. 1 /4).
Găsită tot alături de mormîntul nr. 60 (ca şi nr. 42).
44.

Carol Robert (1308-1342)

--

c . 1 . i. Coroană deschisă, cu trei fleuroane.
Rv. Înger ingenunchiat spre st. ; în cîmpul st., K.
AR 13 mm. Obol. L. Rethy, C. N. H., II, nr. 4 1 .
Găsită spre est d e momrîntul nr. 6 0 {în plan, XXII, sectorul de sud-vest al palestrei).

t M[REGIS] KARVLI.

Al. Bărcăcilă, Un depozit de mici dinari de
la T. Severin, în Oltenia, Craiova,
1 944, cartea IV, p. 7 , 1 3.

tip t•i enez . . .
1

z A. Luschin von Ebengreuth, Wiener
im Mittel. Alter., Wien·Leipzig, 1 9 1 3 .

wesen
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Ludovic I (1342-1382)
4'i. -- t MONETA LODOVICI. Cap de sarazin spre st.
Rv. t REGIS . . . RIE
AE 14 mm. L. Rethy, C. N. H., II, nr. 89 A.
Găsită alături de osemintele mormîntului 33 (în plan, XII).
Serbia

46.

·-

Ştefan D uşan, ca rege (1331-1346) (împărat 1346-1355)
MONIT . . . . /REX STEFA c. p. e. Coif ornat în profil spre dr.
Rv. IC i XC, în cîmp ; mai jos P/M. Iisus Hristos tronînd de faţă.
AR 1 9 mm.
Găsită la mormîntul nr. 63 din sectorul de sud�vest al incintei palestrei (în plan, XXII).

Ştefan Uroş (1355-1 368).
47. - . . MA/[RIA]. - St. Maria orans, în picioare.
Rv . . Ştefan Uroş pe tron, din faţă, ţine în dr. sceptrul, în st., globul cruciger.
AE. cf. Liubici, Opis iugoslavenskih not•aca, p. 1 5 1 . , nr. 1-6 (fig. 1 /5).
Găsită în palestra termelor.
.

.

.

Raguza

48. - S BLASIV;S RAGVSI I c. p. e. Sf. Blasius în picioare de faţă, binecuvîntînd şi ţinînd
în mînii st.:.__? cîrjă.
Rv. IC / XC. Iisus Hristos în picioare, în faţă, nimbat ; într�o aureolă ovală de perle.
AR 1 8 mm. 1 ,05. Datare : probabil din sec. al XIV�lea.
_

_

Ţara Romînească 1

Mircea cel Bătrîn (1 386-1418)
49. - t l<.UM . . . B . . . c. p. i. Scut despicat, în primul patru fascii, în al li�lea )(
Rv. t I<.U . . . Coif în profil spre dr., deasupra lui, acvilă ţinînd capul întors spre st.

şi aripile închise. În cîmpul dr., M.
AR 1 2 mm. 0,20 g. Ruptă.
Găsită alături de vatra cu mici dinari de tip vienez (în plan, X B).

50. - ljlwMfajV " K c. p.

e . Mircea încoronat, în picioare, de faţă, cu mantie îmblănită şi tunică
lungă, ţinînd în dr. lancea cu inel la mîner, în st. globul cruciger.
Rv. t I<.U IM/a/V B c.p. e. Scut despicat şi înclinat spre dr., în primul, o stea cu
cinci raze, în al doilea, patru fascii, timbrat de un coif în profil spre dr. ; deasupra
lui, acvila ţinînd capul întors spre st. şi aripile închise.
AR 1 4 mm. 0,38 g, bine conservată.
Găsită în mormîntul nr. 4 1 , din extrema de sud�est a incintei palestrei (în plan, XXIII).

K c. p. e. Mircea încoronat, în picioare, de faţă, îmbrăcat într�o tunică lungă,
ţinînd în dr. lancea, în st. globul cruciger.
Rv. Petru/Cf) ialan c. p. e. Stema ca mai sus, dar în primul cartier al scutului, o siglă,
iar în al doilea, patru fascii.
AR 15 mm. 0,36 gr., bine conservată.
Provenienţa : găsită la mormîntul 35, di n sectorul sud -estic al incintei palestrei (în
plan, XXI II).

5 1 . - l(viM I/PV "

52.

---

li\' .

. . �ue.

Scut despicat, în primul, patru fascii, in al doilea R.
Rv. lw •"Il · .j . . K(l. Coif şi acvilă ca la nr. 48 ; în cîmpul dr. sigla S.
AR. (moneda fiind pierdută, a fost descrisă după desenul reprodus în fig. 1 /6).
Provenienţa : din cimitirul medieval, fără alte indicaţii mai precise.

Peste terme şi cimitirul medieval s'au mai găsit monede de dată mai recentă :
un Francisc al II�lea, împărat romano�german, apoi al Austriei (1 792--1 835) ;
1

La monedelc nr. 49, 50 şi 5 2, inscripţia este în
cu cnrRctcre c iri l i cc ; 1R moneda nr. 51

limb� sl�vă ,

nu ma i
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un kreuzer austriac din 1 8 1 6 ; o monedă de aramă turcească de la Abdul Medgid 1,
bătută la Constantinopol în anul 1842 (1 258 al hegirei, al patrulea an de domnie
a sultanului}.
*

Cele două serii de monede romane şi medievale descrise aci, ilustrează atît
epoca de construcţie şi de durată a termelor, de la Traian pînă la Aurelian 1 ,
cît şi utilizarea ruinelor lor pentru cimitir, între al XII,lea ş i a l XVI,lea veac.
Termele, construite sub Traian, o dată cu podul de piatră, reconstruite
foarte probabil sub Hadrian, în urma degradărilor suferite la invazia iazigilor
m�tanaşti 2 , primesc amplificări la palestră, probabil sub Septimiu Sever, care
ridică Drubeta la rangul de colonie, după ce sub Hadrian se organizase ca municipiu.
Distrugerea lor coincide cu întronarea stăpînirii goţilor sub Aurelian.
Epoca cimitirului corespunde aproximativ cu aceea a Cetăţii Severinului.
Pentru apărarea Banatului Severinului, organizat ca atare către sfîrşitul domniei
lui Andrei II (1 205-1 235), se construieşte îndată după invazia tătarilor (1241)
Cetatea Severinului, în cuprinsul fostei Drubeta 3.
I I . INELE
1 . - Inel arg. cu veriga aplicată pe dosul plăcii. În cerculeţul

din mijloc, cruce cu braţe egale,
bifurcate la capete, marcată în centru cu altă cruciuliţă ; între braţele ei, cîte o stea.
Două serii de cîte trei frunzuliţe şi vrejuri dinţate, despărţite printr'o linie şerpuită,
în trei lobi, formează cadrul crucii, închise în cercul marginal. Diam. 18 mm, gros
1-2 mm ; veriga : diam. 16 mm., gros. 3,5 mm. Greutatea 3,23 g.
Provenienţa : Mormîntul (se va prescurta mai departe M.) 43 (în plan, la est de
XIX). Datarea : sec. X IV-XV (fig. 2 /1 ).
Cf. cu reversul monedei de aur Amedeu VI (1 383-1 391), C. N. H., I., pl. III, nr. 10.

2.

----

Inel arg. cu cercul aplicat pe placă ; acvilă în zbor, cu aripile întinse, capul spre dr., închisă
în cerc ; între acestea şi marginea plăcii, uşoare haşurări. Diam. 16 mm ; gros. 1 /2 mm ;
veriga : diam. 1 8 mm, gros., 1 ,5 mm. Greutatea : 2,55 g.
M. 4 (în plan, XXII, la
extrema de est). Datarea : circa sec. XV (fig. 2/2).
-

3. - Inel arg. ; veriga bătută împreună cu placa ; acvila cu aripile întinse, capul întors spre st.
Diam., 1 9,5 mm, gros., 1 mm ; veriga : diam. 17 mm, lăţ. la mijloc. 9. mm. Greutatea :
7 ,68 g. - M. 1 , în falangă (în plan, IX, colţul de N-E). Datarea : circa sec. XV (fig. 2 /3).
4.

--

Inel arg., oval, veriga bătută o dată cu placa. În cerc punctat, vultur spre dr. cu aripile
strînse, cu ciocul deschis, părînd a căuta să prindă ceva ; la st., în dreptul capului, o
stea. Diam., 18 mm ; gros. 2,5 mm ; veriga : diam., 20 mm. lăţ., 4-7 mm. Greutatea :
8,37 g.-- M. 2 (în plan, XXI I S., la extrema de NV). Datarea : circa sec. XV (fig. 2/4).

5. -- Inel arg. cu placă romboidală, veriga în parte ruptă, bătută o dată cu placa ; în figuraţia
superficial incizată, mult ştearsă, se distinge un S în rombuleţul central abia schiţat
şi încadrat de frunzuliţe ; cele 4 capete ale plăcii sînt uşor bombate şi limitate de
haşurări. Diam., 13 mm ; gros., 2,8 mm ; veriga : diam. 16,5 mm, lăţ. 35-7 mm. Greu,
tatea : 6,48 g. - M . 1 8 (în plan. XXI I S, spre est). Datarea : circa sec. XV (fig. 2/5).

6. -

Inel arg. romboidal, aceeaşi factură ca nr. 5, veriga bătută o dată cu placa, figuraţia uşor
incizată, foarte ştearsă. Diam., 7 mm ; gros., 2,5 mm ; veriga : diam., 7,5 mm, lăţ., 2-7 mm.
Greutatea : 6,25 g. - M. 13 (în plan, IX, la SV). Datare : circa sec. XV (fig. 2/6).

Î. - Inel arg. ; veriga pe jumătate ruptă e fixată

pe dosul plăcii ; figuraţia : animal fantastic
păşind spre dr. , cu cap de taur, trup leonin, coadă ca de şarpe, dar păroasă şi la vîrf

1 Prezenţa monedelor de la Titus şi Domitian se
explică şi prin menţinerea valorii lor de circulaţie
in al I I-lea veac.
2 Al . Bărcăcilă, Une ville . . , p . 1 7 - 1 8, 2 1 - 23 .
.

" Hurrnuzaki, Doc., 1, nr. CXCill, p. 24 ; ClCK
p. 2 5 9 şi 200/ 1 , - citat şi interpretat de noi în Cetatea
Severinului, BCM I, XXX, 1 93 7 , fas(. 94, p. 1 7 , 1 8
(din extras).
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despicată ; pe cîmpul liber, 5 stele ; totul închis în cerc, punctat spre marginea plăcii.
Diam., 18,5 mm ; gros., 1 ,5 mm ; veriga : diam., 16 mm, lăţ., 2,8 mm. Greutatea : 5,35 g. 
M. 37. Datare : sec. XV (fig. 2/7). Cf. cu figurile de lei de pe monedele bosniace şi
sîrb !jp; Erdy Ianos : A Boszniai es Szerb Regi Ermek, Pest, 1858, nr. 65, 66, 7 1 : monede
de ta George Brancovici (1427-1457).

-

Inel arg. ; veriga bătută o dată cu placa ; figuraţia : floare de crin stilizată, cu 2 petale arcuite ;
înăuntrul acestora, cîte o frunzuliţă, iar deasupra, cîte o steluţă ; tija trifurcată la bază.
Floarea e încadrată de ornamentaţia marginală cu motivul cruce, lună şi soare, repetat

10

19

Fig. 2 .

-

Inele

găsite

în

cimitirul

fe udal

suprapus rermelor de la Drubeta.

de 4 ori. Crucea e de formă particulară, avînd la capetele de sus şi de jos cîte o liniuţă
orizontala, la fel cu cea mediană. Aceeaşi cruciuliţă, şi la inelul nr. 1 2, de mai jos.
Un cerc incizat înconjură figuraţia. La cele 2 capete lărgite ale verigii, cîte un scut
tăiat de 2 liniuţe paralele, oblice ; sub acestea, la unul din scuturi, o stea. Diam.,
M. 60
20 mm, gros., 1 mm ; veriga : diam., 20 mm, lăţ. 5-7 mm. Greutatea : 4,88 g.
(în plan, XXI I I , grupul de SV). Datare : circa sec. XV (fig. 2 /8).
-

9.

-

Inel arg. ; veriga bătută o dată cu placa ; figuraţia : rozetă cu 6 petale, încadrată de un motiv
imilar cu precedentul (nr. 8), dar asimetric şi stîngaci executat. Se distinge acelaşi tip
de cruciuliţă şi semiluna. Şi aici, la unul din capetele lărgite ale verigii (celălalt fiind
foarte şters), se distinge o formă ca de scut fasciat, cu 2 liniuţe în cartierul din dr.,
2 puncte în celălalt. D iam., 20,5 mm ; gros., 1 ,2 mm ; diam. 20,5 mm ; lăţ. 4,5--8 mm.
Greutatea : 8,28 g. - M. 60 (în plan, XXI I I , grupul de SV). Datare : circa sec. XV
(fig. 2 /9).
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Inel aramă ; veriga bătută o dată cu placa. Marginea plăcii e tăiată în formă de octogon,
din mijlocul laturilor căruia pornesc 2 cruci ce se întretaie la centru, cu braţele egale
şi bifurcare. Diam., 20 mm ; gros., 2 mm ; lăţ. verigii spre capete, 5 mm. Greutatea :
5 , 18 g. Găsit în colţul de sud-vest al incintei palestrei {XXIII din plan). Datare :
sec. XV-XVI. (fig. 2/ 10).

1 1 . - Inel arg. ; foarte subţire ; veriga, în parte lipsă, bătută o dată cu placa. Figuraţia : o cru
ciuliţă, cu capetele bifurcate, bine incizată, sub ea superficial trasate : la dr. o linie arcuită,
la st. alta ştearsă. Diam., 1 2 mm, gros., 1 mm ; veriga : diam., 18 mm, lăţ. 3mm. Greu
tatea : 1 ,67 g. - M. 10 {în plan, XXI I S, la ţxtrema de apus). Datare : sec. XV-XVI
{fig. 2/1 1 ).
1 2. - Inel arg. ; veriga complet lipsă, a fost lipită pe dosul plăcii. În cerculeţul central, radiat
spre interior, cap de bou cu cruciuliţă între coarne şi 2 gropiţe, spre timple - urechile ;
între cercul central şi altul marginal, 2 cruciuliţe : cea de sub capul boului de formă
obişnuită, cu capetele braţelor lăţite, cea de deasupm cu tija îngroşată şi de formă par
ticulară, similară cu cele de la inelul nr. 8 ; la st. acesteia, soarele, cam de aceeaşi
formă ca la inelul nr. 8 ; la dr., par 2 steluţe neregulat incizate ; după ele, un S şi un
ornament care se repetă de 2 ori, o dată inversat, la st. către crucea de jos. Diam ..
1 8 mm, gros. , 1 mm. Greutatea : 2,27 g. - M. 1 1 1 {în plan, XXIII, sectorul de �V),
Datare : circa sec. XV (fig. 2/12)

13. - - - Inel arg. ; veriga lipită pe dosul plăcii, ruptă. În centru, un T stilizat, adînc incizat li l cu
cîte o mică săgeată schiţată la partea lui inferioară ; deasupra o cruciuliţă, de la care
pornesc incizii superficiale şi mult tocite, cu aspect de litere (probabil numele poseso
rului). Diam., 1 5-1 9,5 mm ; gros, 1 ,5 mm ; veriga : lăţ., 2 mm. Greutatea : 1 ,73 g. - M.
4 1 (în plan, XXI II, la SE). Datare : circa sec. XV (fig. 2/13).

14. --- Ineluş arg. ; veriga, lipită pe dosul plăcii, are pe partea lărgită înspre placă, incizat un X
cu dunguliţe între braţe. Pe placa uşor reliefată la margine, se disting caractere arabe
superficial imprimate. Diam., 15 mm ; gros., 1 ,5 mm ; veriga : diam., 15 mm, lăţ., 3 mm.
Greutatea : 4,18 g. - M. 1 1 2 {în plan, XXIII, la mijloc, sub secţiunea a-a'). Datare :
sec. XV-XVI {fig. 2/14).
1 5 . - - Inel arg. ; veriga în cea mai mare parte lipsă, lipită pe dosul plăcii, are incizate la bază
2 dunguliţe paralele. Pe placa, pătrată şi cu laturile perlate, este aplicat un cristal de rocă
rozaceu, fixat în rama de argint. Latura pătratului, 14 mm, gros. la margine, 3 mm ;
veriga lată de 3,5 mm. Greutatea : 3,28 g. - M. 104 (în plan, XXIII, în grupul extrem
de SV). Datare : circa sec. XV (fig. 2/15).
16. --- Inel arg., similar cu precedentul, veriga lipită pe dosul plăcii, are la capete cîte 2 dunguliţe
paralele. Placă pătrată ; pe fiecare din laturile ei, 2 serii suprapuse de cîte 3 perle susţin
capsa în care a fost încrustată o foaie subţire de cristal de rocă, aplicată pe pat de
plută ; marginea capsei, deasupra perlelor, este încinsă de o fină împletitură în filigran.
Latura capsei : 12 mm, gros. la margine, 3,5 mm ; veriga : diam., 18,5 mm, lăţ., 3,3 mm.
Greutatea : 2,22 g. - M. 1 14 (în plan, XXIII, la extrema grupului de NV) (fig. 2/16).
1 7 . -- Inel oval cu gemă ; veriga lipsă. Gema este fixată într-o ramă de argint în dos teşită şi mai lăr
gită, lăsînd însă să se vadă şi aici partea centrală a gemei. Pe aceasta este gravat un dublu
capricorn alergînd, unul spre dr., altul spre st. şi susţinînd pe mijlocul lui un vultur
cu aripile strînse, cu capul întors spre dr. Gema cornalină {agat roşu închis, semitran
sparent) este romană, din sec. I al e.n. Pe ramă, deasupra vulturului, e incizată o cru
»,
ciuliţă ; după aceasta urmează caractere cu text slav, care s-ar traduce : « acest inel
restul caracterelor, în cea mai mare parte, cu marginea lor exterioară tocită, nu s-au
putut descifra. Diam. : 25/20 mm. Greutatea : 6,27 g. Lîngă M. 31 {în plan, XV).
Datare : sec. XIV-XV (fig. 2/17).
.

.

.

1 8. - Inel arg., ştirbit la o margine ; veriga bătută o dată cu placa, pe care e incizată o floare
de crin, similar, dar nu la fel stilizată ca la inelul nr. 8. - M. 8 (în plan, V ; fig. 2/18).
1 9. - Verigă, arg., ornamentată cu haşurări ; lipseşte placa pe dosul căreia a fost aplicată 1 • M. 27 {în plan, XXII S, la mijloc ; fig. 2/1 9).
1 Deşi
inelele 1 8 , 1 9 s-au pierdut după foto·
grafiere, întrucît provin tot de la cimitirul termelor,

am socotit potrivit să le menţionăm.
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III . CERCEI
1 . - Cercel bronz. Partea de sîrmă simplă, cu dispozitivul de aplicare la ureche, lipsă. Este orna,

mentat cu rotiţe perlate, dobîndind aspect poligonul prin perlele proeminente : 2 rotiţe
laterale, cu aspect de pătrat ; alte 2, centrale, mult mai mari, paralele, legate între ele
cu sîrmuliţe transversale, perlate şi acestea, şi încinse peste mijloc cu o sîrmuliţă răsucită
de întărire. Perlele proeminente dau acestui corp central , cu interiorul ajurat, aspect
z

. �

o
5

·o
Fig. 3 .

-

Cercei întregi şi fragmentari, găsiţi î n termele de la Drubeta
şi în cimitirul feudal suprapus.

exagonal ; feţele lui laterale sînt împodobite cu cîte un cerc de perle şi altul mai mic,
concentric cu primul, de sîrmuliţă răsucită. Între acest corp central şi cele 2 rotiţe late,
rale, sîrma pe care sînt fixate este întărită cu sîrmuliţă împletită. Cercelul este similar
şi de aceeaşi tehnică, dar nu identic ornamentat, cu cei 2 cercei de argint din tezaurul
de la Tifeşti (Putna), descris de C. Moisil (Bul. Soc . Num . Rom. , nr. 27, 1 91 6, p. 1 3 şi
tab. 1 ). Diametru! cercului de sîrmă : 2,67 mm, greutatea, 4,77 g. - M. 60 (în plan,
XXI I I , în grupa de SV). Datare : ee. XV (fig. 3/1 ) .

2. - Cercei bronz ; partea d e sîrmă simplă, complet lipsă ; este ceva m a i mic, dar în totul identic
cu precedentul. Diam. sirmei : 20 mm. Greutatea : 4 g. - M. 60, împreună cu prece
dentul. Datare : sec. XV (fig. 3/2).
3. - Cercei, bronz, mult mai mic, dar în totul identic cu precedentele (1/2). Diam. cercului de
sîrmă : 20 mm. Gre\Itatea : 2,39 g.
M. 6 (în plan, XXI I I , colţul de SV). Datare : sec.
XV (fig. 3/3).
-
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4.

-

iHl

Cercei bronz ; părţile laterale de sîrmă simplă, complet lipsă : cea centrală ornamentată se
prezintă ca un ghem alcătuit din trei rotiţe tangenţiale, dispuse în jurul sîrmei simple
şi încinse cu sîrmuliţe împletite ; ele se bombează suprapunîndu-li-se cîte un alt cerculeţ
identic, dar mai mic, din centrul căruia se ridică o perlă proeminentă ; între cerculeţele
suprapuse şi concentrice, la capetele diametrelor lor perpendiculare, sînt fixate cîte 4
tubuleţe formînd cîte o cruce ; altă serie de tubuleţe identice se fixează sub cerculeţele
mai mari, atingîndu-se în jos de sîrmuliţa împletită, care încinge cîte o părticică din
veriga simplă ; pe aceasta se fixează apoi, numai de o parte, o placă cu margini puţin
proeminente şi împărţită longitudinal, printr-o sîrmuliţă împletită, în 2 şănţuleţe în
care se fixează cîte 2 tubuleţe distanţate ; _\ :: cealaltă parte a « ghemului » avem numai
o rotiţă filigranată. Interiorul lui este gol şi ajurat ; o complexă construcţie arhitectu
rală, cu elemente simetric şi clar dispuse. Cu mici diferenţe de ornamentare avem şi
aici aceeaşi tehnică şi formă ca la ceilalţi doi cercei de argint din tezaurul de la Tifeşti
(Bul. Soc. Num . Rom. , nr. 27, 1 9 1 6, p. 1 2 şi tab. 1 la mijloc). Coarda arcului păstrat,
20 cm. Greutatea : 3,88 g. - M. 1 7 (în plan, XXI I I S, la SV). Datare : sec. XV (fig. 3/4).

5. - Cerceluş bronz : simplă veriguţă împletită la un capăt şi mai spre mijloc cu cîte o sîrmuliţă
împletită. Diam. cercului, 1 5 cm. Găsit alături de M. 1 8 (în plan, XXIII S, în grupul

de V). Datare : circa sec. XV (fig. 3/5).

6. - Cercei bronz : simplă verigă cu un globuleţ în apropiere de unul din capete. Diam. cercului,
20 mm. - M. 92 (în plan, XXIII, în grupa de NV). Datare : circa sec. XVI (fig. 3/6).
7 . - Cerceluş bronz, ornamentat la un capăt cu 4 şiraguri paralele de ineluţe care se învîrtesc

în jurul verigii ; 2 mici brăţări în filigran opresc alunecarea lor. Diam. cercului, 1 7 cm.
Găsit la nord-vest de palestră, în dreptul porţii caselor Delescu, la o rămăşiţă de mor
mînt. Datare : sec. XV, şi prima jumătate a sec. XVI (fig. 3/7).

8. -- Tortiţă bronz, învîrtită la un capăt în formă de urechiuşă circulară. Diam., 14 rom. - M.

104 (în plan, XXI I I). Datare : sec. XV şi prima jumătate a sec. XVI (fig. 3/8).

9. - Tortiţă, bronz, învîrtită la un capăt în formă de urechiuşă circulară. Diam., 18 cm. - M.
60 (în plan, XXIII, la grupul de SV). Datare : circa sec. XV (fig. 3/9).
10-1 1 . - Două tortiţe de bronz identice, cu una Jin terminaţii prelungită în jos şi bătută la
capăt, poate pentru un pandantiv (mărgeluşă) care lipseşte. Diam., 1,0 rom. Găsite lîngă
o pardoseală, la N de porticul sudic al palestrei, unde va fi fost un mormînt. Datare :
circa sec. XVI (fig. 3,' 1 0, 1 1 ).
1 2. - Tortiţă simplă de bronz, similară cu cele 2 precedente, fără prelungire în jos. Provenienţa :
lîngă M. 105 (în plan, XXIII, la grupa de SV) (fig. 3/1 2).

1 3. - Toartă simplă de bronz, învîrtită la un capăt în formă de urechiuşă circulară (pentru atîr
narea unui pandantiv care lipseşte). Diam., 22 mm. - M. 60 (în plan, XXIII, la grupa
Je SV). Datare : circa sec. XV (fig. 3/13).
1 4. - a-d. Patru fragmente de verigi de cercei găsite la morminte dinainte răvăşite în incinta

palestrei (în plan, XXIII) fig. 3/14 a-d.

IV. PODOABE DE ÎMBRĂCĂMINTE

1 . - Perlă de sticlă verzuie. Diam., 8 mm. Găsită în p artea de N a porticului sudic, lîngă un
aşternut de mortar de var ; în plan, XXII S (fig. 4/1 ). Datare : sec. I I-IV e.n. Cf. cu
perlele de sticlă, pe lîngă altele de calcedoniu, de la Poieneşti (Vaslui), RADU VuLPE,
în Materiale, I, 1 953, p. 356, 364, 496, 499 şi fi g. 1 92, 2 1 2.
2 . - a-d. Nasturi de bronz, compuşi din cîte 2 emisfere goale, suprapuse, cu tortiţă de fixare.
Găsiţi înşiraţi pe piept la unul din scheletele mormîntului nr. 8 (în plan, V ;
fig. 4/2 a-d ) .
J.

- Mică aplică d e aur, constînd dintr-o foarte subţire placă dreptunghiulară, c u margini perlate ;
pe mijlocul ei se ridicau 3 corpuleţe piramidale fin lucrate, care după fotografiere s-au
spulberat. Dim., 20 X 13 mm. - M. 32 (în plan, XII ; fig. 4/3).
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4. - Fîşii de ţesătură din fascicolele de fire cu aspect metalic, vizibile numai la microscop, înfă

şurate în benzi de aur, vizibile şi acestea numai la microscop 1. Lungimea totală a benzilor
găsite în bucăţi, 1 20 cm, lăţimea celor mai bine păstrate 3-3,5 cm. Osebit, s-a strîns
un ghemuleţ de atari fascicole. Pentru conservare au fost fixate pe carton cu ţintuliţe
de alamă.
M. 32 (în plan, XII ; fig. 4/4 ).
-

1

Fig. 4.

5.

-

-

Podoabe de îmbrăcăminte şi resturi de ţesături găsite în termele de la
Drubeta şi în cimitirul feudal suprapus.

Jghebuleţe de bronz, fiecare avînd fixate în cavitatea lor cîte 2 ţintuliţe ; prin acestea, pro
babil, se fixa o cureluşă care trecea de la un jghebuleţ la altul, formînd toate împreună
o îngustă centură ; lăţimea lor este numai de 5 mm, lungimea de 17 mm. Am găsit din
acestea 25 bucăţi, care, alăturate, dau o lungime de 42,5 cm, fără a socoti şi mica dis
tanţă care a trebuit să fie lăsată între ele, în cazul folosirii ca centură (fig. 5/1 ) 2• Prove
nienţa : de la acelaşi mormînt 32, ca nr. 3-5 de mai sus, singurul din întregul cimitir
care a fost boltit, dar răscolit de căutătorii de obiecte preţioase în ultimul pătrar al
secolului trecut, în timpul şi după construirea căii ferate. Este probabil că de la acest

1 Le-am putut examina cu concursul prof.
Iuliu
Voicu de la facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, catedra
de microbiologie. Cf. cu capete de cingătoare din foi
de argint aurit şi cu mănunchiul de ţesătură de fir

de aur din tezaurul medieval de la Gogoşi (Mehe
dinţi), în CrNA. , 1 13 - 1 14, p. 7, 8 şi pl. X I I , X I I I .
2 Piesele 2 - 5 s e datează î n sec. XIV - XV.
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mormînt, dacă nu de la altul apropiat, a provenit. şi lespedea de piatră, avînd pe toată
suprafaţa o mare cruce de formă bizantină, care după înfăţişare, a servit de capac al
unui mare sarcofag creştin 1 •
Capete d e centură, fragmente d e bronz ş i un cui d e bronz, găsite alături d e mormîntul
triplu nr. 28 (în plan, XI ; fig. 5/2, reproduse în mărimea lor).
V.

D IVERSE

1 . - Vîrf de săgeată de fier ; lungimea 5 . 5 cm, găsită la picioarele mormîntului 60 (în plan, XX I I I,
grupa de SV ; fig. 5/3) .

••

-

-

ne·

ee

-

6

Fig. 5 . - Podoabe de îmbrăcăminte şi diferite alte obiecte găsite în termele de la
Drubeta şi în cimitirul feudal suprapus.

2. - Tortiţă trilobată de bronz lată de 5 mm, gros. , 1 mm ; are la capete cîte o ţintuliţă de fixare.
E poate, mănuşa vreunui văscior de bronz. Datează probabil din sec. I I e.n. Găsită
spre extrema de V a porticului sudic al palestrei (în plan, XXI I S ; fig. 5/4, în mărime
naturală).
3. - Sîrmuliţă de bronz cu un capăt încovoiat şi ascuţit, ca pentru a se sgîria cu el ; îndoitura d e

la celălalt capăt pare a fi servit pentru fixarea e i într-un mîner d e lemn ; găsită alături d e
mormîntul nr. 7 dinspre extrema de V a porticului sudic (în plan, XXI I S ; fig. 5/6, dată
în mărimea ei, cu încă un cerculeţ şi un alt fragment de sîrmă). Datează probabil, din
epoca de funcţionare a termelor.

1 V. Pârvan, op . cit., p. 48 şi urm., pl. I l . Al.
Bărcăcilă, Ştiri noi din preajma Porţilor de Fier,
p. ! 56. La construirea căii ferate, s-a distrus tot

ce se afla pe întreaga î ntindere a termelor şi pales·
trelor, pe o adîncime de la S �pre N de circa
1 5 - 48 m.
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4. - Mic disc de bronz, cu orificiu circular la centru, ornamentat cu cercuri concentrice incizate,
două la centru, trei la margine. Provenienţa : găsit în sectorul de SV al incintei palestrei,
între mormintele 60 şi 63 (în plan, XXIII), dar fără legătură cu ele (fig. 5/7) 1• Datarea
probabilă, din epoca de funcţionare a termelor.
5 . - Fragment de picioruş cu labă de leu ; aliaj de argint (?) Dimensiuni : înălţ., 24 mm, lăţimea
labei, 10 mm. Găsit alături de mormîntul nr. 7 (în plan, XXII S), dar nu în legătură cu
el (fig. 9/14). Datare : sec. I I-III e. n.

VI . CERAMICA

2

1 . -- Fragmente dintr-o farfurie mare ; picior circular, cu margini proeminente. Este ornamen
tată pe faţa interioară cu benzi de arcuri paralele, în cărămiziu, pe fond gălbui deschis.
Marginea arcuită în afară e separată de corp printr-o dungă uşor incizată ; sub buza ei,
un şănţuleţ mai adîncit. Avem : 2 fragmente de la fund (fig. 6t 1 şi 2), cel mai mare (fig.
6/2), avînd 13 cm, înălţime şi 18 lăţime) ; două de la margine (fig. 6/3-4), cel mai mare
(fig. 6/3) avînd 7 cm înălţime şi 8,5 cm lungime ; două de mijloc (fig. 6/5-6) : fig. 6,
1-6 ; profi.le : fig. 9/1-2. Provenienţa : găsite în colţul de SE al bazinului pătrat (în
plan, VII). Datare : sec. I I e.n.
!. - Fragment din marginea şi corpul unei farfurii mari cu buza proeminentă ; smălţuit cu fond

gălbui, peste care se aştern pete verzi şi castanii. Este ornamentat cu o serie de motive
geometrice ; motivul central pare a fi. fost banda cu două linii paralele plurilobate în
direcţii opuse, încadrate în 2 benzi de cîte 5 dunguliţe uşor incizate ; la stînga ei, un triunghi
cu laturi arcuite (una prelungită spre centru în spirală), cu baza spre buză, marcată prin
incizii de liniuţe paralele ; urma apoi un alt motiv din care se păstrează numai marginea:
serie de mici arculeţe paralele, suprapuse, încadrate de 2 linii paralele, curbate spre
limita inferioară a motivului. Dimensiuni : coarda arcului la buză 1 6 cm ; înălţimea la
marginea din dr., 1 1 cm, gros., 6 mm. Găsit împreună cu cele anterioare (nr. 1 ) în
colţul de SE al bazinului pătrat (în plan, VII ; fig. 7/1 ; profil, fig. 9/3). Datare :
sec. XII-X I I I e.n.
3 . - Mic fragment din corpul unei farfurii mari smălţuită cu fond gălbui şi pete, mai puţine
castanii, mai multe verzi ; ornamentat cu motivul de mozaic în romburi, format din
întretăierea a 2 serii de triple liniuţe paralele, incizate oblic şi în direcţii contrarii ; motivul
e încadrat de 2 benzi de cîte 8 liniuţe paralele. Dimensiuni : 8 X 4,5 cm ; gros. 0,60,8 cm. Provenienţa : găsit împreună cu alte fragmente alături de mormîntul nr. 6 de
la N de prefurniul termelor (în plan, X ; fig. 7/2 şi profil, fig. 9/4). Datare : sec. XI-XII.
4. - Mic fragment dinspre marginea unei farfurii mari smălţuite, ornamentată cu motivul flora!
al unui vrej şerpuit între 2 benzi de liniuţe incizate 3• Dimensiune : 6,5 >< 5 cm. Găsit
împreună cu precedentul (nr. 3). Datare : sec. XI-XII (fig. 7 /3).
5. - Mic fragment dinspre marginea unei farfurii, încovoiată spre interior şi bine marcată prin
liniuţă incizată ; de la aceasta, în jos, porneşte acelaşi motiv al mozaicului romboidal,
similar dar nu identic cu cel de mai sus (nr. 3). Aci romburile mari închid alte două,
unul mijlociu, altul micuţ, în interiorul acestuia (fig. 7/4 şi profil, fig. 9/5). Dimensiuni :
7,5 X 6 cm ; gros., 0,7-1 cm. Găsit la un loc cu precedentele, nr. 3 şi 4. Datare : sec.
XII-XII I e.n.
6. - Mic fragment din fundul unei farfurii, cu picior circular, cu marginea proeminentă. Smalţul,
fond gălbui cu pete verzi şi castanii ; fundul e decorat cu 2 benzi paralele cu cîte 2 liniuţe
incizate, cea din interior punctată ; între ele, altă bandă similară şi haşurată în rom
buleţe ; mai sus pare a începe o altă variantă a motivului în romburi punctate în interior.
(fig. 7 j5 şi profil, fig. 9/6). Dimensiuni : diam. fundului, în exterior, 2 1 cm ; gros, 0,6
cm., înălţimea interiorului, 5,5 cm. Provenienţa, ca nr. 3, 4, 5. Datare : sec. XII-XIII.
7. - Fragment dinspre fundul unei mari farfurii ; partea cu piciorul lipsă. Smalţ, fond gălbui
cu parţiale aşternuturi castanii ; centrul limitat de un dublu cerc incizat. De la acesta
şi sprijinindu-se pe el, porneşte o măestrită împletitură de benzi oblice paralele, fiecare
1 Î n aceeaşi figură, o falangă oxidată la mijloc şi
un fragment de os lustruit în negru, găsite în acelaşi
loc (fig. 5/5, 8).
2 Pasta tuturor
vaselor aici descrise este cea de

cărămidă, mai îngrijit preparată.
3 Este
similar, dar nu identic cu fragmentul
publicat de Barb.1 Slătineanu în Cera m i ca Rom î 
nească, Bucureşti, 1 938, l a p . 36, fig. 2 .
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terminată cu cîte 2 linii încîrligate la capetele de jos, unde fac cot, prelungindu-se în
direcţia opusă, spre partea superioară. Romburile formate în această împletitură sînt
acoperite cu liniuţe paralele incizate (fig. 7/6 şi profil, fig. 9/7). Găsit în colţul de NE
al bazinului pătrat (în plan, VII), alături de mormîntul nr. 1 2 . Datare : sec. XII-XIII.

8. - Fragment din fundul unei farfurii ; piciorul, cerc c u marginea proeminentă ; ornamenaţia
formată din 4 liniuţe terminate în spirale în aceeaşi direcţie, înscrisă într-un medalion

1

3

4

Fig. 6.

9.

-

Fragmente ceramice (sec. I I e . n . ) .

format din 3 cercuri concentrice incizate ; între acestea şi spirale, cîte 3 unghiuri
suprapuse, cu laturile curbate şi vîrful spre centru ; mai sus, limita centrului e marcată
prin alte 2 cerculeţe paralele (fig. 7/7 şi profil, fig. 9/8). Dimensiunile luate prin centrul
rozetei : 9,5 X 5 cm ; diam. fundului, 7 cm, înălţimea lui, 1 ,5 cm. Găsit în preajma M. 24
(în plan, IX, la N). Datare : sec. XI I-X II I .

-

Fragment d i n fundul unei farfurii ; piciorul, cerc c u marginea proeminentă. Smalţ, fond
gălbui tărcat cu verde şi puţin castaniu. Centrul este ornamentat cu o pasăre fantas
tică în mers spre stînga, cu parte din cap şi de la coadă lipsă ; la gîtul ei, 2 incizii

50 - c. 722
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Fig. 7 .

-

Ceramică bizantină

'

ee.
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curbate, cu aspect de guler ; restul corpului punctat ; unul din picioare porneşte de la
gît ( !) ; deasupra ei, spre coadă şi la spate, ornamente nedesluşite în linii curbe, arcuite
şi încîrligate (fig. 8/1 şi profil fig. 9/9). Dimensitmi : interiorul 6,5 X 7 , 5 cm ; diam.
piciorului, 3,5 cm, înălţimea lui, 1 ,3 cm. Găsit la un loc cu cel de la nr. VI 8. Datare :
sec. XII-XIII.

10. - Fragment din fundul unei farfurii ; piciorul, pe jumătate păstrat, cerc cu marginea proemi

nentă. Smalţ, fond gălbui, tărcat cu verde şi castaniu. Înfăţişează un chip stilizat de om,

Fig. 8 .

-

Ceramică feudală bizantină ( 1 - 2) şi locală (3 - 4 ) .

cu barbă şi cu gît înalt ; gura schiţată printr-o dungă, ochii prin cerc punctat la mijloc ;
braţul drept întors spre gît, cu pumnul ca un ghem ; la fel piciorul drept, care porneşte
îndată de sub brîu ; îmbrăcămintea schiţată printr-un guler şi liniuţe longitudinale pe
corp şi pe braţe : joc fantezist de artist teracotier (fig. 8/2 şi profil, fig. 9/1 0). Dimensiuni :
interiorul 7 X 5 ,5 cm ; diam. piciorului, 8,5 cm, înălţimea lui, 18 cm. Găsit la un loc
cu nr. 8 şi 9 de mai sus. Datare : sec. XII-XIII.
1 1 . - Fragment din gîtul înălţat al unei oale, î n parte afumat. Î n exterior, sub buză, decorat cu
un brîu de proeminenţe oblice paralele ; din corpul vasului se păstrează un mic fragment
cu o bandă de linii paralele, care încing vasul (fig. 8/3 şi profil 9/1 1 ) . Dimensiuni : coarda
arcului păstrat, 12 cm ; gîtul înalt de 3,5 cm, gros. 0,8 cm. Găsit alături de mormîntul
1 1 , în bazinul pătrat (în plan, IX). Datare : sec. XII�Xm.
50
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Fig. 9. - 1 - 1 3 , ceramică găsită în termele de la Drubeta şi în cimitirul feudal suprapus ; 1 4 , fragment
de labă de leu, din argint.
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1 2 . - Fragment din gîtul înălţat al unei oale ; în exterior, sub gît, ornamentat cu un cerc de

alveole ; sub acesta, 5 dungi paralele incizate (fig. 8/4 şi profil, fig. 9/1 2 ). Dimen
siuni : 8 X 8 cm ; gros. peretelui, 0,5 cm. Găsit împreună cu precedentul (1 1 ). Datare :
sec. XII-XIII.

1 3. - Gît de urcior smălţuit în galben şi verde ; deasupra ornamentat cu motivul bob de linte
pe lîngă urmele mănuşii (două, longitudinale), se mai disting trei urme circulare ale

Fig.

10.

-

Morminte feudale din sectorul de S al

palestrei

termelor.

suportului care susţinea o figurină ; este străbătut de golul circular prin care se turna
lichidul (fig. 9/1 3-14). Dimensiuni : 6 X 4-5 cm ; înălţimea, 6 cm. Găsit în incinta
palestrei termelor (în plan, XXIII), în urma desfundării terenului în 1 935 cu plug motor.
Datare : circa sec. XVI I .
*

Încheiere.
Materialele aci expuse sînt numai o parte din cele ce
vor fi. rămas atît la terme, după încetarea f\lncţionării lor, dt şi la cimitirul
-
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suprapus. După acesta, care a atins nu numai zidurile, dar şi pa vimentul con,
strucţiilor romane, au venit, de pe la mijlocul veacului trecut, constructorii
noului Severin, care n'au lăsat nefolosită această terasă dunăreană, ea oferindu,le
nu numai o încîntătoare privelişte, dar şi perspectiva cîştigurilor materiale în
apropierea noii schele. După
ce la construirea căii ferate s'au
distrus la terme construcţii pe
toată lungimea şi în mare adîn,
cime spre N (vezi planul), a
mai venit municipalitatea ora,
sului cu lucrări de canalizate
Şi de înfrumuseţare. De la multe
morminte s'au găsit numai res,
turi de oseminte (fig. l 0/ 1 şi 2
şi fig. 1 1 /2 ). Totu şi, din ma te,
rialele expuse se pot trage impar,
tante concluzii.
Semnificativă pentru evul
mediu este prezenţa fragmen,
telor de ceramică mai simplă,
de uz comun, produs al autoh,
tonilor (fig. 8/3-4), databile
din sec. XII-X I I I , alături de
ceramica de import măestrit
ornamentată, produs bizantin
(fig. 8/ 1-2). Acestea au fost
aduse aci pentru exigenţele unei
clase mai înstărite din aceeaşi
populaţie, de acelaşi rit, care
îşi depunea rămăşiţele pămîn,
teşti alături de ale celor mai
putin înstăriti sau nevoiasi. De
la � ormintel� înstăriţilor p rovin
si celelalte obiecte de mai mare
p reţ şi lux, ca inelele gravate
cu inscripţii sau cu motive în
care trebuie să se vadă şi situaţia
socială sau demnitatea poseso,
rilor ; de asemenea, podoabele
de îmbrăcăminte, unele de mare
preţ şi de măestrită artă.
Fragmentele de ceramică da,
tabile din sec. XI-X I I I ne mai
indică şi folosirea terenului ter,
Fig. 1 1 .
1 , termele, cu acoperiş
provizoriu de protecţie
deasupra bazinelor frigidariului ; 2, oseminte din mormîntul
melor
ca cimitir într'o epocă
30 b, aflat in praefurniul hypocaustului construcţiei de la sud
anterioară
zidirii cetătii Severi,
de palestră.
nului sub Bela IV, 1; mijlocul
veacului al XII I,lea. Aceasta se confirmă şi prin prezenţa monedelor de la Andrei
II ( 1 205- 1 235) şi a celor bizantine nedeterminate mai de aproape, dar cu pro,
babilă datare din secolele XI I,XIII. Este epoca în care, în aceste părţi şi mai
-
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departe, năzuinţele de reaşezare a hegemoniei noului imperiu bulgar de sub
dinastia romînească a Asăneştilor (1 188-1257) se ciocnesc cu aspiraţiile opuse
ale ungurilor de sub dinastia ultimilor Arpadieni. Luptînd sub zidurile Vidinului ,
Andrei II cucereşte Ţara Severinului şi o organizează ca banat, însuşindu,şi şi
titlul de ţar bulgar.
Din materialele descoperite reiese deci că cetatea Severinului a fost
construită într'o localitate de mult populată de autohtoni de rit creştin ortodox,
cu o clasă de conducători, cu meseriaşi care produceau şi le construiau desigur
nu numai sicriile, cu negustori care ofereau produse locale şi de import, alături
de marea mulţime a celor ce le cultivau ogoarele şi le îngrijeau gospodăriile.
Trecînd, nu fără tulburări, peste vicisitudinile cetăţii, această situaţie se
prelungeşte după cucerirea şi distrugerea ei de către turci, în 1524. O epocă de
deosebită înflorire pare a fi. fost aceea a cîrmuirii banatului Severinului de către
Ioan Corvin de Huniade, ban de Severin, împreună cu fratele său, din 1439,
iar după moartea acestuia, rămînînd în 1 44 1 singur ban şi totodată comite de
Timişoara şi voievod al Ardealului, spre a ajunge în 1444 la regenţa Ungariei.
Numai cu materialele descoperite în redusul spaţiu al cimitirului de la terme
sîntem departe de a putea preciza mai de aproape evoluţia vieţii severinene pînă
către mijlocul veacului al XVII,lea, cînd e complet stinsă. Acest cimitir nu se
limita la spaţiul termelor ; el se întindea spre apus pînă în ogaşul fîntînilor din
grădina liceului, unde s,a descoperit o bisericuţă medievală, iar spre răsărit sub şirul de
construcţii actuale şi pe locurile virane pînă la castrul roman şi peste acesta. Au fost
răscolite morminte la lucrări edilitare şi în prima stradă de la răsărit de terme.
După cucerirea cetăţii, turcii, mulţumiţi cu distrugerea ei atît cît era necesar
pentru ca să nu mai poată fi. folosită, o lasă în uitare pînă la 1580, cînd trimit
un ceauş să delimiteze locul, avînd să rămînă ca raia 1, aşa cum mai înainte
procedaseră cu Giurgiu! şi Brăila. De atunci, s,a mutat la Cerneţi, pe valea Topolniţei
reşedinţa << districtului Severinului >>, menţionat cu acest nume într,un raport
diplomatic din acest an, 1580 2• Dar organizarea de durată a unei raiale la Severin,
unde n,a existat niciodată o moscheie, e mai mult decît problematică ; totuşi,
mai mult decît mutarea de aici a administraţiei judeţului Mehedinţi 3, incursiunile
de pradă din puternica cetate Ada,Kaleh cu frumoasa ei geamie, au silit şi restul
populaţiei să părăsească Severinul. Nici Cerneţii, la adăpostul înaltelor dealuri
împădurite, nu era apărat ; de aceea, căpitanul Lupu Buliga îşi construieşte în
! 646 schitul,fortăreaţă în strîmtoarea de mai sus, pe aceeaşi vale a Topolniţei.
In aceste împrejurări, Severinul medieval cu tot ce va fi. fost clădit pe el, se
transformă în << Cîmpul Severinului >>, moşie roditoare atunci ca şi acum, men,
ţionată documentar în 1 667, cînd Radu vodă o dăruieşte unor boieri din Cerneţi 4 .
Peste liniştea în care se odihnesc aci strămoşii medievali, un trecător lasă
spart ulciorul, produs regional din sec. XVII, ornamentat nu numai cu bobiţele
de linte, dar şi cu o figurină din care la fragmentul găsit au rămas numai urmele
ataşării ei la urcior (fig. 9/13).
Sîntem departe în acest cimitir de luxul şi soliditatea mormintelor romane,
sarcofagii şi bolţi zidite, găsite în mare număr la T. Severin 5 • Din cosciugele
1 Parte
din izvoare citate de noi în T. Severin,
trei veacuri de viaţă medievalâ, p. 20 (în extras).
2 Hunnuzaki, Doc., XI, p. 643.
3
Mai întîi cu titlul de ban, menţionat pentru
prima oară în 1 5 5 1 (1. C. Filiti, Banii Ţării Severinll·
lui . . . , în AO, 2 9 - 30, 1 937, p . 36 ; Mihai Viteazu
;l fost « banişor în jud. Mehedinţi ))

- ibidem, p. 37, apoi, cu titlul de Căpitan, are
reşedinţa la Cerneţi.
� N. C. Dinculescu, Vechi împărţiri administra·
tive, AO, 7, 1 923, p. 1 7 1 .
5
Al. Bărcăcilă, Noi monumente funerare d i n
Drubeta, AO, 1 934.
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de lemn s'au găsit urme putrezite şi cuie de fier cu care erau ţintuite ; la puţine,
s'au găsit numai resturi de margini zidite sau tasări de piatră şi cărămidă pentru
apărarea sicrielor în pămînt mai afînat ; mormîntul 1 2 din bazinul pătrat (în
plan, VII), a avut sicriu! aşezat parte pe zid, restul pe aşternut de piatră, numai
pentru mai solida lui aşezare în pămînt de umplutură. Resturi de criptă zidită
s'au găsit la mormîntul 32 (în plan, XII), de la care, - dacă nu de la altul,
doborît la construcţia căii ferate, a provenit marea lespede de piatră, cu cruce
în relief, de formă bizantină, pe toată fata
' ei, dusă la Muzeul National de Anti,
chităti din Bucuresti 1 .
'

.

.

*

Osemintele descoperite au fost depuse în cripta construită în incinta palestrei
afară de cele mai bine păstrate, care au fost trimise Institutului de Antropologie
de la Facultatea de Medicină din Bucureşti, pentru studii şi reconstituiri, la
cererea răposatului profesor Dr. Francisc I. Rainer, a cărui preţioasă colaborare
am avut,o la descoperirea cimitirului 2 •
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MOHEThl, METAJIJUP-IECKHE YKPAIIIE HHJI H
KEPAMHl-IECKHE <t>PAfMEHThl .UPYEETCKHX EAHh
CPE.UHEBEKOBOfO IIEPEKPhiBAIOIJJEfO HX KflA.UEHlllA
KPATKOE CO.UEP)KAHHE

u

B :noii L'TaThe aBTOp OIIHCbiBaeT MOHeTbl , npe�MeTbl yKpameHHH H KepaMHKy, uaiiAeHHYKl

pHMCKHX 6auax B .Ilpy6eTe-Typuy Cesepuue H cpe�ueseKosoM, nepeKpbmaro�eM ux KJia�6uu�e ..

HMeKJTCH MOHeTbl pHMCKOii HMnepHH (caMaH crapaH 77-78 rr .), 3aTeM BH3aHTHiiCKHe,
seurepcKHe (XII I s . ) , cep6cKHe (XIV s .) , pary3cKHe (XIV s .. ) , PYMhiHCKHe (XIV-XV ss . ) , a

TaKme H HeCKOJihKO 6oJiee 1103AHHX . 0HH HJIJIIOCTpHpyiOT KaK ::moxy IIOCTpOiiKH H cy�eCTBOBaHH.H
6aub oT Tpa.Hua �o AspeJIHH, TaK H ucnoJih30sauue pyuu :noii nocrpoii1m �JIH norpe6euuii Mem�y

XII

H

XVI

BB .

fipe�MeTbl yKpameHH.H (KOJibQa, cepbrH H T -�-) HCKJIKJt-IHTeJihHO cpeAHe8eKOBbie, HatmHaH

XIV s .. H no:�me .. KepaMHKa HMeeTcH I<aK pHlltCKoii 3IIOXH (II s .) , TaK H oco6euuo XII H XIII ss . ;
HapHllY C BBO:moii BH3aHTHiiCKOii KepaMHKOii HMeeTCH H COBpeMeHHaH MeL'THOrO IIpOH:mOACT8a.

c

Bso3HaH KepaMHKa H QeHHbie· npe�MeTbi 6hiJIH uaii�eHbi s norpe6eHHHX 3amHTO�IHbiX JmQ,

XII-XIII su . Kepa
MHKa yKa3biBaeT , lJTO ytJaCTOI< pHMCI<HX 6aHb 6hiJI HCIIOJib30BaH IlO� MOrHJihHHI< erQe �O IIOL!pOiii<H

,npyrue me norpe6euua - 6oJiee 6eAHbie . C �pyroii cropoHbi , �aTHposauuaa
Kpenocru Cenepuu, npH EeJia

IV,

B cepe�uue

XII I

B . 3To IIOATBepm�aeTCH npHCYTCT8HeM MOHeT

AuApea I I ( 1 205-1 235), Kal< H BH3aumiicKHX XII-XIII 88 .. 3To nepuo� 8peMeHH, I<OrAa s ::JToii
:mue CTOJIKHYJIHCh crpeMJieHHH K rereMOHHH uosoii 6oJirapcKoii HMnepuu no� BJI�bitJeCTBOM pyMbiH
cKoii AHHaCTHH AceHHTOB

( 1 1 80- 1 257)

c auaJIOrHlJHhiM meJiauueM neurpo8 no� 8JiaAbitJeCTBO:\\

.L�HHaCTHH nocJie�HHX Apna�o8 .
0TKphiTbie UaMHTHHKH �OKa3biBaiOT, lJTO KpeiiOL'Tb Ce8epHH 6biJia BLICTpOeHa 8 MeCTHOCTH ,
yme Aa8HO uaceJieuuoii Ty3eMQaMH xpucruaucKoro sepoucnoseAosauua, c pyKo8o��HM HJiaccoM,
C IIpOH3BOAHBlllHMH pa3JIH�IHbie T08apb1 peMeCJieHHHKaMH H C KYIIQaMH, TOpl'08a8lllHMH KaJ< �\eCT
HbiMH , TaK H 8803HbiMH T08apaMH, HapH� C 60JihlllOH MaCCOH 3eMJieAeJihQeB .
HaH6oJiee Q8eTy�HM nepHOAOM 6hiJIO 3�ecb , no-8HAHMOMY, 8peMH ynpaB..TieHHH 3THM I<paell\
HoauoM Kop8HHOM �e XyHLH�e BMecre co CBOHM 6paTOM c

1 V. Pârvan, op. cit . , p. 4 8 ş i urm.
�
Mai avem a mulţumi îndeosebi : pentru preei 
zări la determinarea monedelor, colaboratorilor de
la Cabinetul Numismatic al Academiei R. P. R.,
Oct. Iliescu, Ileana Băncilă şi tov. B . Mitrea dela

1 439

r.

1 nstitutul de arheologie ; pentru ceramică, tov . 1 .
Barnea d e l a acelaş institut şi tov. Barbu Slătineanu ;
pentru parte din desene, Institutului de Arhitectură
cu directorul său, prof. N. Lupu, precum şi tov.
arhitect Octadan Beu.
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.MONEDE, PODOABE ŞI FRAGMENTE CERAM1CE DE LA TERMELl' DRtJBETEI
OE'MICHEHHE PHCYHKOB

Puc. 1 . - 1-6, cpeAHeBeKOBbie MOHeTbi, HaiiAeHHbie Ha pacnoJioif<eHHOM nouepx pHMCKHX 6am. MOrHJih
IIHKe B ,Upy6eTe ; 7-J J , HeCKOJibKO MOHeT CO CKJia.[\a, ITO,!lpail<aHHJI MeJIKHM BeHCKHM AUHapaM .
Puc. 2. - KoJI&Qa, Haii,!leHHhie Ha <J>eo,!laJI&HOM KJiaA6Hme, nepeKphiBawmeM pHMCKHe 6aHH B ,Upy6eTe.
Puc. 3 . - Cep&rH QeJibie H <J>parMeHThi, HaiiAeHHhie B pHMCKHX 6au11x n ,Upy6e-re H Ha nepeKpbiBawmeM
HX cpe,!lHeBeHOBOM KJia.[\6Hll.le.
PHc. 4. - YI<pameHHJI OAeif<Ahi H OCTaTKH TKaHeii, HaiiAeHHhie B pHMCKHX 6aHJIX B ,Upy6eTe H Ha nepeKpbi
RaiomeM HX cpeANeBeKOBOM KJiaA6ume.
PHc. 5 . - YKpameHHJI OJleif<Ahi H pa3Hhie ApyrHe npe,!lMeTbi, HaiiAeHHhie n pHMCKHX 6aHJIX B ,Upy6eTe H
Ha nepeKpbiBalOII.IeM HX cpeANeBeHOBOM KJia,!l6Hll.le.
Puc. 6. - KepaMHqecKHe <J>parMeHTbi (Il a. u.a.).
Pnc. 7. - BHaauTHikKaJI KepaMHI<a (XII-XIII au . ).
PHc. 8 . - KepaMnKa unaauTRiici<an (1-2) H MeCTHaJI (3-4).
PHc. 9 . - J - 1 3, KepaMHKa, HaiiAeHHaJI B pHMCKHX 6aHJIX a ,Upy6e-re H Ha nepeKphiBBlOII.IeM HX cpe,!lHe
aeKOBOM KJia,!l6Hll.le ; 14, <J>parMeHT cepe6p11HOH JlhBHHOH Jianhi.
PHc. 10. - CpeANeBeKOBhie norpe6eHHJI ceKTopa S H3 nanecrpbi pHMCKHX 6aHL.
Puc. 1 J . - J, pnMcKHe 6aun noA upeMeHHhiM 3all.IHTHbiM nepeKpbiTReM nouepx OXJIBAHTeJihHbiX 6acceiî:Hou ;
2, KOCTH na norpe6eHHll 30 b, HaxOAJIII.Ierocn B praefurnium hypocaustum nocrpoiî:KH K wry OT nanecrpbl.
Ta6JIIfl.IB 1. PHMCKHe 6aHH B ,Upy6e-re (TypHY-CeuepHH) C HX nanecrpoii H CO cpeANeBeKOBbiM, nepeKpbl
BalOII.IeM HX KJiaA6HII.IeM.

MONNAIES, PARURES EN METAL ET FRAGMENTS CERAMIQUES
TROUVES DANS LES THERMES DE DRUBETA ET DANS LE C IMETIERE
DU MOYEN ÂGE QUI LEUR EST SUPERPOSE
RE SUM E

L'auteur decrit dans cet article une serie de monnaies, d'objets de parure et de ceramique
decouverts dans les Thermes romains de Drubeta (Turnu Severin) et dans le cimetiere medieval
qui s'y est superpose.
Les monnaies sant de plusieurs sortes : de la Rome imperiale - la plus ancienne datant
de l'annee 77-78 - puis byzantines, hongroises (XIIIe siecle), serbes (XIVe siecle), ragusaines
(XIVe siecle), roumaines (XIV-XVe siecles) ; on en compte egalement quelques,unes beaucoup
plus recentes. Elles illustrent l'epoque de construction et la duree des thermes de Trajan a Aure,
lien, aussi bien que la destination de cimetiere donnee aux ruines de cette construction entre le
xne et le xvre siecles.
Les objets de parure (bagues, boucles d'oreilles, etc.) sant tous du moyen âge, a commencer
par le Xrve siecle et les suivants. Par contre, la ceramique date aussi bien de l'epoque romaine
(ne siecle), que, surtout, des xne et xrne siecles ; a câte de la ceramique byzantine d'impor
tation, on trouve egalement des produits locaux contemporains.
La ceramique d'importation et les objets precieux ont ete ttouves dans les tombes de per
sonnes aisees, tandis que les autres tombes sant plus pauvres. Par ailleurs, la ceramique, qui
date des xne et xrne siecles, indique la destination de cimetiere donnee au terrain des thermes
a une epoque anterieure a la fondation de la forteresse de Severin sous le roi de Hongrie Bela
IV, au milieu du Xllle siecle. Ce fait est egalement confirme par la presence de monnaies frap
pees par Andre II de Hongrie (1 205-1 235) et de monnaies byzantines des XII• et XIIIe siecles.
Il s'agit de l'epoque durant laquelle les aspirations de retablissement de l'hegemonie du nouvel
Empire bulgare, domine par la dynastie roumaine des Assenides (1 180-1 257), entrent en confl.it,
dans ces regions, avec les aspirations des Hongrois vivant sous la dynastie des demiers
Arpadiens.
Les objets decouverts prouvent que la forteresse de Severin fut construite dans une
localite peuplee depuis assez longtemps deja, par une population autochtone appartenant au
christianisme orthodoxe, composee d'une classe dirigeante, d'artisans produisant differentes
marchandises et de commer�ants offrant des produits locaux et d'importation, a câte de la
grande masse des paysants qui cultivaient la terre.
Une epoque florissante dut etre celle ou le « banat » de Severin fut gouverne par Jean
Corvin de Huniady, « ban >> de Severin, et par son frere, a partir de 1439.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig . 1.
1 - 6, monnaies du moyen âge, trouvees dans le cimetiere superpose aux thermes de Drub eta ;
7 - I l , quelques monnaies du depot de petits dinars viennois falsifies.
Fig 2.
Bagues trouvees dans le cimetiere feodal superpose aux thermes de Drubeta.
---
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Fig. 3. - Boucles d'oreilles entieres et fragmentaires, trouvees dans les thermes de Drubeta et dans le
cimetiere du moyen âge superpose.
Fig. 4. -- Ornements vestimentaires et restes de tissus trouves dans les thermes de Drubeta et dans le
cimetiere du moyen âge superpose.
Fig. 5.
Ornements vestimentaires et objets divers trouves dans les thermes de Drubeta et dans le
cimetiere du moyen âge superpose.
Fig. 6.
Fragments ceramiques (Il" siecle de notre ere).
Fig. 7. - Ceramique byzantine (XI I - XIII• siecles).
Fig. 8. - Ceramique byzantine ( 1 - 2) et locale (3 - 4 ).
Fig. 9. - 1 - 1 3 , ceramique trouvee dans les thermes de Drubeta et dans le cimetiere du moyen âge
superpose ; 1 4 , fragment de patte de !ion en argent.
Fig. 10. - Tombes du moyen âge, secteur Sud de la palestre des thermes.
Fig. 1 1 . -- 1, les thermes avec le toit provisoire de protection au-dessus des bassins du frigidariu111 ;
2, ossements de la tombe 30 b, qui se trouve dans le prae-furnium de l'hypocauste de la construction au Sud
de la palestre.
Planche 1.
Les thermes romains de Drubeta (Turnu Severin) avec leur palestre et le cimetiere du
moyen âge superpose.
-

-
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