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CERCETĂRILE DE LA MITOC *
(r. SăYeni, reg. Suceava)

"N

rezultatelor cercetărilor şi observaţiilor făcute pe baza deschiderilor
naturale şi a sondajelor de anul trecut, continuarea lucrărilor de la Mitoc
s,a impus în anul acesta ca o necesitate ştiinţifică de prim ordin, în planul
de activitate al sectorului paleolitic. Într,adevăr, avînd în vedere adîncimea
săpăturii şi numărul straturilor de cultură descoperite, înscriam în anul 1956
un maximum atins în tot trecutul cercetărilor noastre paleolitice atît ca adîn,
cime - 12,75 m, cît şi ca număr al straturilor de cultură - 12. Aceasta reprezintă
fără îndoială o descoperire de o deosebită însemnătate. De aceea lucrările de la
Mitoc trebuiau reluate cu alte posibilităţi decît cele din primul an.
Rostul campaniei a fost acela de a atinge roca suport pe care odihnesc depo,
zitele loessoidale în care se intercalează resturile de cultură paleolitică, de a dez,
locui prin săpături îngrijite un cît mai mare volum de pămînt pentru a obţine cît
mai multe materiale arheologice şi paleontologice şi de a avea suprafeţe mari ver,
ticale şi orizontale, necesare observaţiilor stratigrafice.

I

URMA

TEHNICA SĂPĂTURII

Avînd în vedere adîncimea mare a acestor depozite, spre deosebire de
anul trecut cînd lucrările de taluzare s,au făcut pe o linie dreaptă, anul
acesta malul a fost atacat în trepte înalte de cîte doi metri pe o lăţime de un
metru (fig. 1/1). Săpătura iniţială a pornit pe o lungime de numai 16 m, menţi,
nîndu,se pînă la 6 m adîncime, unde lungimea treptei, datorită posibilităţilor
oferite de ruptura malului a atins 20 m. Pe măsură ce se adîncea săpătura, s,a făcut
retragerea spre extrema sud,vestică a taluzului, reducîndu,se lungimea treptelor
la jumătate. Aceasta din cauza imensei cantităţi de pămînt rezultat din treptele
superioare.
Adîncimea maximă atinsă de săpăturile noastre este de 16,45 m, dintre care
16 m reprezintă depozite loessoidale, argile, nisipuri şi cernoziomul superior, iar
restul, roca suport pe care s'au suprapus acestea. Ultima treaptă care a atins cel
mai vechi nivel de locuire paleolitică are 2 m lăţime pe numai 8 m lungime,
atacîndu,se astfel o suprafaţă de numai 16 m 2 •
GEOMORFOLOGIE

Din punct de vedere stratigrafic, depozitele noastre lutoase sînt depuse pe
una din terasele Prutului, în apropiere de confluenţa cu pîrăul Ghireni. Dacă
am înscrie pe hartă în continuare meandrul făcut de Prut înainte de primirea
• Colectivul a fost format din: C. S. Nicolăescu·
(responsabil), N. Zaharia, Viorel Căpitanu,

Eugenia

Plopşor
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apelor pîrăului Ghirenilor ar reieşi evident că partea dinspre est a satului
Mitoc este aşezată pe depozitele loessoide aluvio~deluvio~eoliene aşezate peste
vechiul prund al unei terase părăsite. Pîrăul Ghireni are spre vărsare drept
mal, pe dreapta, chiar vechiul mal al Prutului pe care se observă aceleaşi rupturi
de pantă (formaţiuni gravitaţionale) caracteristice acestui mal.
În ceea ce priveşte vechimea teraselor Prutului, în afară de obişnuitul criteriu
al înălţimii relative peste firul apei, N. N. Moroşan, punînd la contribuţie şi docu~
mente de ordin paleontologic şi arheologic, atribuie terasa inferioară de 5-15 m,
bogată în Elephas primigenius, stadiului glaciar Wi.irm I 1 • Terasa de 35,5 m o atri~
buie glaciaţiunii Riss, o parte din terasele superioare le socoteşte pliocene şi altele
pleistocene inferioare 2 • Avînd în vedere, că pîrăul Ghirenilor se varsă în Prut
la altitudinea de 87 m, iar Malul Galben are o altitudine de 116 m, ne aflăm în
înţelesul geologic al lui Moroşan, pe o terasă mijlocie a Prutului. În nici un caz
Malul Galben nu aparţine terasei inferioare.
STRAT! GRAFIE

Roca suport e alcătuită numai din bolovani de silex îngrămădiţi între
ei fără a fi legaţi în masa calcarului cretacic în care s~au format. Apele în
scurgerea lor au dizolvat calcarullăsînd pe loc sau antrenînd puţin numai bolovanii
de silex. Ne aflăm în faţa unei puternice acţiuni de eroziune interglaciară, cînd,
datorită debitului apelor curgătoare, alimentate din ploi şi topirea zăpezilor, se
adîncesc văile.
Admiţînd că această sculptare a avut loc în interglaciarul Mindel·Riss, sintem
obligaţi să admitem, conform teoriei generale a acumulărilor de terasă în epocile
glaciare cînd forţa de transport a apelor slăbeşte odată cu micşorarea debitului
lor, că depozitele de acumulare -- pietrişurile şi nisipurile ce se suprapun -sînt
acumulate în Riss.
Peste pietrişurile şi nisipurile care odihnesc pe roca suport se aşterne o pătură
de sol fosil îngropat închis la culoare un vechi sol deluvial deasupra cărora urmează
o serie de depuneri paralele de argile de inundaţie, care includ cîteva dungi de
soiuri fosile îngropate. Benzile de argilă sînt de culoare albăstruie, avînd în compo·
nenţă nisipuri foarte fine. Soiurile fosile îngropate sînt galben~roşcate. E vorba,
credem, de întretăierile depunerii unui loess deluvial de către aceste benzi de
argile şi nisipuri aduse aci nu prin şiroire ci prin uşoare revărsări ale apelor Prutului.
Deasupra acestor depozite de luturi deluviale şi benzi de inundaţie, pe care
noi le atribuim interglaciarului Riss·Wi.irm, urmează depuneri de loess eolian,
uniforme în ceea ce priveşte culoarea şi granulaţia, intercalate cu straturi delu·
viale puţin mai închise sau cuprinse de impregnări de calcar cu aspect pseudo·
micelian, benzi de nisipuri în alternanţă cu luturi şi pătura puternică superioară
de cernoziom.
În dorinţa de a ajunge la concluziile cele mai valabile în ceea ce priveşte
cronologia depozitelor quaternare de la Mitoc, pentru a avea posibilitatea unei
cît mai bune încadrări a descoperirilor paleolitice de aici şi din regiunile înve·
cinate, nefiind suficiente simplele observaţii sedimentologice de teren, vom
continua cercetările de laborator, prin analize granulometrice, determinarea hu~
musului şi a c;1rbonatului de calciu precum, şi determinări micromineralogice
pentru stahilirea provenienţei materialului eolian.
1 Nic. N. Moroşan, Le pleistoce.il.e et le pa!tio·
lithique de la Roumanie du Nord-Est, În Anuarul

Institutului geologic al Rominici, XIX, JQJo. !'· 1011.
2 Ibidem, p.
14Cl.
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Un aport serios aşteptăm de la determinările antracotomice şi de la succesiunea asociaţiilor de gasteropode întîlnite în aceste depozite. Numai astfel vom
putea ajunge la o înţelegere mai apropiată de adevăr. În acest scop s-au ridi<;at

fi~.

1. - - Mitoc: 1, Malul Galben în timpul

săpăturilor;

2,

deşeuri

de prelucrare

lamelară.

probe de soiuri din 10 în 10 cm, culegîndu-se tot pe aceleaşi adîncimi şi gasteropodele găsite.
Primele rezultate ale unor astfel de analize şi determinările anexăm prezentului
raport, mulţumind celor care ne-au dat preţiosul lor concurs.
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Întrucît datele obţinute sînt insuficiente pentru a încerca o încadrare geo,
a întregii coloane de sedimentare de la Malul Galben, lăsăm aceasta
pentru viitor.

cronologică

MATERIALUL ARHEOLOGIC

În ceea ce priveşte materialul arheologic, susţinerile noastre de anul
trecut - şi anume că în partea inferioară a depunerilor lutoase de la Mitoc
aparţinînd ultimului interglaciar ne aflăm în cea mai primitivă fază a paleoliticului
nostru cunoscută pînă acum - se confirmă şi anul acesta. Afirmaţia că unele·
piese descoperite aici au fost folosite, îşi capătă o întărire prin materialul nou
descoperit. Am aflat şi anul acesta unele aşchii sau spărturi naturale culese inten,
ţionat din prundişurile văii Prutului, forme potrivite unor nevoi imediate.
Obişnuit, piesele căutate trebuiau să îndeplinească două condiţii: să aibă un
vîrf ascuţit şi una sau două margini tăioase. Piesele de anul acesta găsite în pătura
de loess vechi puternic argilifi.cat nu puteau fi. aduse aici de uşoarele revărsări ale
Prutului fiind incluse în mijlocul unor pături cu o granulaţie foarte fină. Alături
de aşchii, anul acesta s'au găsit în plus şi urme de cărbune. Ne aflăm în faţa unui
aport voit al unor fiinţe care îşi apropie din natură pe baza unei selecţii gîndite
uneltele cele mai potrivite primelor nevoi: tăiat, rîcîit, străpuns (pl. 1/1). Atît
pe partea ventrală cît şi pe_ părţile dorsale şi pe marginile aşchiilor se cunoaşte
perfect acţiunea de rulare. In linii mari, formele sînt triunghiulare, avînd partea
ventrală alcătuită dintr,un singur plan drept, iar cea dorsală din două oblice pornind
de la o linie mediană. O altă unealtă este răzuitoarea cu partea activă concavă
sau convexă (pl. 1/4 şi 6). Nici urmă de bulb de percuţie sau negativul unei astfel
de lovituri pe vreuna din feţele pieselor. Desprinderile sînt naturale, datorite,
evident, presiunilor la care au fost supuşi bolovanii de cremene în stratul geologic.
Rupte de torenţi din mal şi antrenate în prundişuri, aşchiile au căpătat luciul
caracteristic al rulării primind şi o bogată serie de mici lovituri în rostogolire.
Acestea le,au imprimat un fel de pigmentaţie care nu reprezintă altceva decît
minusculi bulbi incipienţi. Liniile mediane dorsale fiind mai în relief au suferit
mai mult de pe urma rulării, măruntele lovituri de rostogolire fiind mai dese.
Dar ceea ce alcătuieşte dovada de netăgăduit a utilizării acestor piese este
faptul că pe unele din ele se observă cu precizie cîteva lovituri voite în scopul
ascuţirii părţilor active sau urme de întrebuinţare.
Alături de aceste forme naturale culese apare şi o singură aşchie răzleaţă
obţinută prin cioplire. Planul de lovire drept, larg şi bulbul de percuţie proeminent,
cu unghiul deschis la 127°, trădează tehnica de aşchiere clactoniană (pl. 1/2).
Astfel de unelte fiind din belşug pe plaja Prutului gata pregătite de natură,
e uşor de înţeles de ce primii indivizi sosiţi pe această vale s'au obosit mai rar
cu cioplirea. După cum ne spune etnograful Cosven, «Cel mai primitiv sistem
de prelucrare şi folosire a uneltei de piatră trebuie considerat obiceiul întîlnit
la multe triburi de a alege o piatră potrivită şi de a o face prin două trei lovituri
cu o altă piatră, bună de folosit pentru scopul urmărit în acel moment, pentru
ca apoi, odată cu încetarea acestei nevoi imediate, ea să fie pur şi simplu aruncată.
Asemenea unelte rudimentare, nu se pot deosebi de o piatră spartă întîmplător» 1 .
Tocmai ceea ce crede Cosven că e mai greu de deosebit am surprins noi la Mitoc:
îndreptările mărunte sigure pe unele din aşchiile naturale. Dacă unul din elemen,
1

M. D. Cosven,

Introducere in istoria culturii primititoe (trad. în 1. ro mînă), Bucureşti, 1957, p. 42.
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tele care a dus la desprinderea omului din animalitate este crearea uneltelor cel
puţin în aceeaşi măsură este şi cunoaşterea şi folosirea focului. La un metru mai

Pl. 1.- Malul Galben: 1, 4, 6,

aşchii

naturale folosite ca unelte; 2, 3, 5,

aşchii

clactoniene.

sus şi anume la adîncimea de 12,15 m, am descoperit urmele unei vetre de foc
şi o serie de aşchii de cremene plesnite fără nicio lovitură. Observîndu-le mai
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atent am constatat pe suprafeţele lor unele linii de crăpătură, unele plesnituri
incipiente ; ciocnind uşor o astfel de aşchie, a plesnit în trei pe liniile vechilor
crăpături. S-au obţinut astfel aşchii cu margini foarte tăioase.
Ne-am pus întrebarea, cărei cauze i se datoreşte o astfel de crăpare a silexului.
Şi răspunsul ni 1-au dat cărbunii din strat. Sîntem în faţa unei acţiuni conştiente
de a obţine aşchii tăioase pe cale termică, prin acţiunea focului. Din mulţimea
aschiilor ascuţite obţinute pe această cale, se alegeau apoi cele mai potrivite.
Î~cercările de laborator făcute cu silex de aceeaşi calitate, ne-au dus la rezultate
asemăuătm
__
Şi aici, ca şi în stratul inferi()_t:, o_ aş_cl}J~ tfJull:g~iular~ e obţinută P[in lo~iţ_mă
puternică.
·· .
_
Mai sus între 10,75 şi 10,85:m·s.;;au\.Iţscoperit 23 aşchii de acelaşi silex, toate
sparte prin izbire. De data. aceasta,_:nid;una;,iţ~leasă,_,nici una trecută~~priq fu_6_;
avem în faţă o străveche industrie·aşcliiaf'ăjtle ~ătei caracteristici o înscriu--în tehnica
şi în formele clactoniene:" Planul de lOvire ~atept; ·unghiul pe care-I face cu linia
--plan
şi poziţia stratigrafică~:spre sfîrşituL. ....."-"1-'!c~··-·~t!J~l~lht(!rg
converg către cl_actonja_iţ~(pL _1/~:,_~şi,~~)
_ ;.-~'*'
În ceea ce - priveşte . unghiurile- p
linia . d_e- despr-iriâere,
aşchia cea mai dec'jo-s descoperită în
__ __ culese din natură are127°,
cea aflată în tovarăsia aschiilor plesnite. pdn:JoC':ate~numai 98°, iar cele din stratul
superior (de ·-Ia~J 9,-85 · m:- adîncime) ·varia fă:.. -i11th!~Fl1"~' 1-21o. Menţionăm în.jegătură cu aceastU; 9~~-a._şc,pia clactoniană de la~Val~~~t~pului are 12e. ::::.
___ ~,:.:;·( ___
În ceea ce. priveşte planurile
lovire,~a:Şţ:}jJa~"Ceâ"'rrîârveche -ar-e phiriur--lat
dintr-o singură faţă;·· Tot astfel în-- st(atţll I.s~l.:it;~~gr: clactonian găsim trei aşchii
--cu planul de lovire drept. Una din. aŞchH ,ar.e~~P-~;"-wl <;!~)9virt! ·alcătuit din două
feţe care se întîlnesc;în unghi de 12,Q~~;::-~şi..::_~ţţg;i_qtţ-;:~_n::unghi mult mai deschis,
155°. La amîndouă, lovitura de despi-inder~~'i_fe';-dafă"la·· întîlnirea acestor două
planuri. E cea mai veche apariţie a acestui~~~~:,de cioplire atît de frecvent în
musterianul nostru, tehnică ce pătrunde ·ch'iaÎ!Imrl"mea inferioară a aurignacianului
mijlociu.
;;~ ;~~!:'::''
· - . _.....
- . Di-R-G@le
cTI~itP!.':""!g!!:SHn:.:ftet'moăurr·de-o btinere·· a
uneltelor în paleoliticul inferior: primul ·aptQ~R-~~·e"X~tl\lslv prin culegere si în
cazuri izolâte~~:pl'in-'eioplire, ·-al-doileac:,_~t~rm(~SiâF-aii~P!'J..",ciopliţe, __ şLal._t~eilea
numai prin cioplire.
· -~~~·:-":.;:;;::'o
În ceea ce priveşte fauna mamiferelor pe întreaga coloană la diferite adîncimi
predomină calul - 3,80 m, 3,85 m, 4,24 m,- 5,65 m si 5, 70 m; boul, fără a
avea material caracteristic pentru o atribuire zimbrl1lui ~au bourului, ne apare
la 5,75 m şi 12,15 m şi leul la 6,75 m 1 • Prea rare şi izolate ca să poată vorbi
de o asociaţie, aceste mamifere vorbesc totuşi de un regim de stepă. Mult mai
grăitoare sînt asociaţiile gasteropodelor. Ni se parconCludente consideraţiile paleoecologice şi paleoclimatice făcute de profesorul A. V. Grossu: « straturile inferioare de cultură s-au dezvoltat .într.".unO.C.climaLcald, umed,.o~:umidi_tate _chiar fgl!.rte
dezvoltată care denotă o stepă caldă şiumedă şi eventual chiar crîng» 2 • Absenţa
melcilor în unele straturi arată o vreme secetoasă uscată, vegetaţie săracă, prezenţa
gasteropodelor xerofitice demonstrea~~ ~~-~~,~J?_itp ~e s~cetă cu umiditate puţină .
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Este prima încercare ce se face la noi prin.punerea la contribuţie a asociaţiilor
de gasteropode în variaţia lor pe verticală. Un început promiţător, de la care
aşteptăm rezultate de mare importanţă climatologică.
La adîncimea de 10,15 m au apărut trei aşchii: una nucleară, pe care se văd
negativele desprinderilor aşchiare; o aşchie sigur obţinută prin cioplire şi un
vîrf triunghiular neretuşat. Toate se înscriu în tehnica musteriană. Mai sus începe
tendinţa de despicare lamelară, din ce în ce mai precisă, mai evaluată cu cît înain~
tăm spre partea superioară a depunerilor.
Din punct de vedere arheologic, privind evoluţia tehnicii de prelucrare şi
tipologia uneltelor de muncă ne aflăm în faţa unor mari dificultăţi. Aproape tot
ce s~a descoperit în săpăturile noastre începînd de la clactonian pînă la sfîrşitul
paleoliticului nu reprezintă altceva, în covîrşitoarea majoritate, decît deşeuri de
prelucrare (fig. 1/2). Totuşi, cunoaşterea tehnicii de prelucrare a silexului ne va
îngădui în viitor, chiar în lipsa pieselor caracteristice, să facem încadrarea tipo~
logică necesară.

Pe de altă parte, e de observat că nu putem vorbi cu precizie de un număr
anumit de straturi întrucît -cu o puternică excepţie între 3,80 m şi 5,40 m Malul Galben nu a fost părăsit. E vorba după cum arată graficul nostru (pl. II)
doar de o frecvenţă mai mare sau mai mică de resturi de cultură materială rămasă
pe urma locuirilor.
În depozitele aparţinînd actualului s~au găsit aşchii de cremene atipice nepa~
tinate, pînă la adîncimea de 0,97 m, unde au apărut cîteva fragmente ceramice
cucuteniene necaracteristice, lucrate în pastă neagră.
La adîncimea de 2,45 m semnalăm un mormînt de inhumaţie (Anexa 4).
Putem spune că în clipa de faţă va fi greu de stabilit un acord între punctele
de vedere exprimate în raportul nostru şi unele puncte de vedere ce reies din
referatele anexate.
În vreme ce geologul N. Macarovici şi pedologul N. Barbu cred că ne
aflăm pe terasa inferioară a Prutului, noi socotim că aceasta este terasa mijlocie.
Caracterizarea litologică, deşi făcută pe analiza a 21 probe de la diferite adîncimi, fiind
privită pe media întregului profil, a dus la rezultate care nu pot rămîne în picioare.
Numai datorită unei astfel de metode de interpretare s~a putut ajunge la con~
cluzia că ne~am afla în faţa unui depozit aluvionar de terasă al Prutului, depozit
de o relativă uniformitate - cu variaţii neglijabile - atît în sedimentare cît şi
în granulometrie, carbonaţi, humus şi săruri solubile. Va trebui să analizăm toate
probele ridicate din 10 în 10 cm, şi ţinînd seama tocmai de aceste variaţiuni
neglijabile să ajungem la o altă înţelegere.
În ceea ce priveşte asociaţiile de gasteropode, vor trebui şi ele privite, nu
pe metrii întregi ci tot din 10 în 10 cm pe frecvenţă şi mărime ca să ne poată
spune ceva. Acestea toate împreună şi cu determinările sporopolinice, ne vor
apropia de scopul urmărit. Totuşi din consideraţiile paleoclimatice făcute de
prof. Al. V. Grossu, reiese clar că avem două asociaţii, cea de sus xerofi.tică, în
care predomină Helicella, şi cea de jos termo:filă. Prin aceasta, încadrarea noastră
a depozitelor în care apare paleoliticul inferior în ultimul interglaciar îşi capătă
o serioasă confirmare.
Sîntem abia la începutul unor astfel de contribuţii şi tot ceea ce primim,
socotim binevenit. După începutul de contribuţie geocronologică al fenomenelor
periglaciare, vine astăzi pedologia şi mallacologia.
Ţinînd seama de toate acestea, continuarea cercetărilor de la Mitoc şi reluarea
cercetărilor de la Ripiceni reprezintă o datorie de prim ordin a arheologiei romîneşti.
2 - c. 130
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SEOif'IENTELE TERASEI
Cernoziom purtat
Cernoziom
Cernoziom

cenu~1u

Loess calcaros
Depozite d~ şiroire
:

1

Loe:s:s pulverulent
Argilă

. Nisipuri

GASTEROPOOE
A Helice!la striata
• Valonia pulchela

FRECVENŢA

O Jamtnia tndens

- - - Paleol1fic inferior

a

Succinea oolonga

D Pupa muscorum
o Cochlicopa/ubricii
o Vitrea cryşta!lina

SILEXUR/LOR
DESCOPERITE

-

• Planorb1s albus

Prundisuri
r

• Lithoqliphus naticoirles

AHidrăb1a

So/fqsil
Pl.

"

---Actual

Il.- Malul Galben: schemă stratigraficâ.
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Cu atît mai mult cu cît la cîţiva paşi de noi, peste Prut, arheologia sovietică a întreprins
o serie de expediţii paleolitice de mare amploare, de la care trebuie să luăm exemplu.
C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR

A

N

E
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A

CONSIDERAŢIUNI PALEOECOLOGICE ŞI PALEOCLIMATICE
PE BAZA GASTEROPODELOR GĂSITE ÎN
SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA MITOC
(Malul Prutului)
Urmele gasteropodelor au fost cercetate pe verticală din 10 în 10 cm, pe o adîncime
de 13 m în loess. Asociaţiile găsite în toată această înălţime care se referă la o lungă perioadă
de sedimentare a loessului, precum şi speciile care apar izolate, ne pot indica următoarele date,
considerînd interpretarea de jos în sus :
1. Între 13-11,50 m, o asociaţie de melci care trăiesc într,un climat cald, umed, o umidi,
tate chiar foarte dezvoltată, reprezentaţi prin Valonia, Cochlicopa, Succinea, ]aminia şi Vitrea
(frag.) : stepă caldă şi umedă, şi eventual crîng.
2. Între 11,50 şi 7,20 m nu s'au găsit urme de melci. Este probabil o perioadă de sedi,
mentare masivă a loessului, vreme secetoasă, uscată cu o vegetaţie săracă.
3. Între 7,20-6,50 m apar primele urme de animale xerofitice de dimensiuni mici, bine
păstrate, indicînd un regim de secetă accentuată cu umiditate puţină sau de scurtă durată ;
· reprezentanţi mai ales: Helicella, Pupa, Succinea obblonga.
4. Între 6,50 - 2 m se menţine aproape permanent prezenţa g. Helicella, element xero,
titic, deci un climat secetos, cu umiditate puţină, alternînd neregulat însă, la adîncimi diferite,
în decursul depozitării cu asociaţii de Pupa, V alon ia, care indică o umiditate mai accentuată,
alteori existenţa exclusivă, pe grosimea de 0,50-1 m, de depozite eoliene, numai a g. Helicella,
indică regim de secetă mai accentuată.
Cu mici variaţii climatice oarecum aproape asemănătoare celor de astăzi se menţine mai
ales spre suprafaţă.
AL. V. GROSSU
ANEXA

l

DETERMINAREA GASTEROPODELOR DE LA MALUL GALBEN,MITOC
(terasa

2,40 m

pînă

inferioară

la 7,40 m în nisipuri remaniate:

Succinea obblonga Drap
Helicella Qeyeri Soos
Condidula unifacieta Poiret
Pupila muscorum L.
Valonia pulchela Muller

7,40

m

13,20 rn

13,20 m,

lipsă

l
J

gasteropode terestre ce se
găsesc în wurmian şi în
actual

material

13,40 rn,

]aminia (chondrula) rridens Mu:l
Mull
Vitrea crystalina
\1ull
V alon ia pulchela
Mull
V alon ia costata
Pupilla muscorum
L.
Drap
Succinea obblonga
\1ull
Cochlicopa lubrica
l"

a Prutului)

gasteropode terestre
ce se găsesc în
wurmian şi în actual
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Planorbis (Anisus) leucostomus Mi.iller } gasteropode de apă dulce
Theodoxus cfr. transversalis c Pfeiffer
din wi.irmian şi actual

15 m -·- 15,70 m Valonia pulchella Mi.ill (gasteropod terestru)
Planorbis (Q:yraulus) albus Mi.ill
Lithogliphus naticoides c. Pfeiffer
Hidrobia sp.

l

gasteropode de apă dulce
wi.irmiene şi actuale

ANEXA

NIC.

MACAROVICI

3

MALUL GALBEN-MITOC, CARACTERIZARE LITOLOGICĂ
Pentru caracterizarea litologică a profilului de la Malul Galben-Mitoc, s-au analizat 21
probe, sub aspectul alcătuirii granulometrice al conţinutului de carbonaţi al conţinutului total
de săruri solubile. La cîteva probe s-a dozat şi humusul.
Din interpretarea datelor analitice se pot trage următoarele concluzii:
1. La Malul Galben-Mitoc, avem de-a face cu un depozit aluvionar nisipos de terasă.
Nisipul participă cu o medie de 63,77% în timp ce lutul şi argila însumează numai 34,03%
(lut = 18,02%, argilă = 16,01 %).
Variaţia alcătuirii granulometrice în lungul profilului este neglijabilă. La fel carbonaţii
şi sărurile solubile participă cu cantităţi scăzute şi puţin variabile (media carbonaţilor = 1,08%,
media sărurilor = 35-40 mg).
Humusul de asemenea se găseşte în cantităţi foarte mici (sub 0,5%), pînă la nedozabile.
Relativa uniformitate a alcătuirii granulometrice, a carbonaţilor, a humusului şi a conţinutului
total de săruri solubile, şi deci lipsa unei acumulări mai evidente de humus sau de carbonaţi
la anumite nivele, sînt un indiciu că sedimentarea s-a făcut neîntrerupt sau în etape scurte, fără
întreruperi mari care să permită solificări evidente.
2. Sedimentarea întregului depozit s-a făcut într-un timp geologic scurt, pentru că uniformitatea profilului nu se putea realiza decît în cazul unor condiţii uniforme de sedimentare care
nu se pot menţine decît pe intervale scurte.
3. Avînd în vedere corespondenţa dintre profilul terasei de la Malul Galben-Mitoc
şi alte profile din Valea Prutului (Manoleasa Ştefăneşti), credem că aluvionarea se datoreşte
Prutului şi că teraşa de la Mitoc e terasa inferioară a acestuia.
N. BARBU
ANEXA4

MORMÎNTUL SARMATIC
În cuprinsul săpăturii de la Mitoc s-a descoperit şi un mormînt sarmatic al unei adoles• Săpătura gropii acestui mormînt străbătînd în pătura loessoidă, cu mult~ crotovine şi
concreţi uni cretoase, nu a permis definirea precisă a conturului gropii; s-a putut însă observa
că aceasta era simplă, iar colţurile din dreptul craniului erau rotunjite.
Scheletul, lung de 1,45 m, zăcea întins pe spate, cu braţele în lungul corpului (fig. 2),
la adîncimea de 2,45 m, în solul galben calcaros, avînd capul orientat spre nord iar picioarele
spre sud.
Starea de conservare a oaselor este foarte bună, datorită condiţiilor de zacere într-un
sol calcaros, lipsit de umezeală. Craniul, în poziţie normală, cu privirea îndreptată spre sud-vest
prezenta o uşoară deformare în regiunea mediană. Această deformare, perpendiculară
pe diametru! antero-posterior, se distinge greu, întrucît craniul a suferit o turtire prin
presiunea solului.
Cu toată cercetarea atentă a gropii mormîntului, nu s-a putut stabili dacă la înmormîntare
s-a utilizat vreo pulbere de culoare albă, concreţiunile cretoase şi prăfoase ale solului împiedicînd orice observaţie de acest fel.

cente

1

1
Scheletul a fost incredin~at tov. prof. Olga
Necrasov, de la Laboratorul de antropolo11ie al Uni·

versităţii

polosice.
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Inventarul relativ bogat al acestui mormînt se compune din următoarele piese :
a) O fibulă de fier, deasupra umărului stîng (fig. 3/a);
b) Un cercei de sîrmă de bronz, lîngă craniu, în dreptul urechii stîngi (fig. 2/b):
c) Un obiect de bronz în formă de treflă din trei inele
îngemănate (fig. 3/c), pe cubitusul antebraţului stîng, unde probabil
că îndeplinea rolul de ornament al unei brăţări care a putrezit;
d) O oglindă de argint de
tip sarmatic (fig. 2/d) pe marginea
superioară a osului iliac stîng.
Pe dosul acestei oglinzi se află
un decor în relief, deosebit de decorul oglinzilor sarmatice de la
Vîrtişcoi (r. Focşani), Holboca
(r. laşi) şi Balinteşti (r. Bîrlad).
e) O concreţiune informă
de oxizi de fier, pe partea stîngă
a cuştii toracice, la 0,10 m depărtare de osul sternal, fără a
se putea preciza din ce obiect
provine.
f) Probabil un inel de fier
pe falanga inelarului sting, pe
care s-au putut observa urme de
rugină.

:x) Numeroase mărgele şi
Fig. 3. - Parte din inventarul mormînperle întregi, care, după pastă şi tului
sarmatic de la Mitoc: a, fibulil.
formă, pot fi grupate în urmă
de fier ; b, cercei de sîrmă de bronz :
toarele categorii: mărgele plate c, obiect de bronz; d, oglindă sarmatică de argint; x, cîteva mărgele.
albastre, din lapis lazuli; brune,
imitaţie de sticlă ; roşii de carneol;
Fig. 2. - Mormîntul sarmatic
de la Mitoc (literele indică brun roşcate de chihlimbar şi de coral roşu, precum şi perle
diferitele obiecte găsite în
de sticlă de culoare alb-gălbuie, verzuie, şi de nuanţe pînă la
mormînt: vezi fig. 1).
verde închis; perle tăiate în coral, şi imitaţii de coral; perle
de scoică de sidef şi o singură perlă segmentată din sidef. În afară
de acestea s-au mai găsit foarte multe mărgele şi perle în stare fragmentată şi chiar pulverulentă.
Menţionăm că parte din mărgelele plate au fost găsite pe frunte şi în dreptul urechilor,
căzute probabil dintr-o diademă; altele, în amestec cu perle de sidef şi coral, s-au găsit sub
bărbie şi spre clavicule şi provin, pe cît se pare, dintr-un colier. Restul perlelor s-au găsit mai
toate în dreptul picioarelor şi au alcătuit un ornament pe poala unei haine lungi.
Pe baza acestui inventar, ca şi a ritului funerar, mormîntul descoperit recent la Mitoc poate
fi. considerat sarmatic, datînd din sec. III-IV e.n., îmbogăţind lista descoperirilor sarmatice din
Moldova cu încă o descoperire, pe lîngă cele cunoscute de la Vîrtişcoi 1 , Balinteşti 2 , Holboca 3 şi T ruşeşti 4 •
N.

ZAHARIA

11CCnE.UOBAHIUI B Ml1TOKE
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TipH HCnOJ1b30BaHHH TeXHHl<H (.lyneHt.IaTOH paci<OIU<H B r.ny6HH)' Ha
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M H B UIHpHHY Ha

1
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OblJJ ,r:tOCTHrHyT OCHOBHOH HaHOC Ha I"JJy6nHe B

[6 M. ABTOpbl OTHOCJIT HaMbiB TeppaCLI l< Me>KJie,ll-

Grig. Aniţescu, Antichitdţi de la staţiunea Virîn AArh, Ill, 3, 1929, p. 14-21.
2
SCIV, I, 1950, p. 66.
' SCN. III, 1952, p. 107.

1 M. Petrescu-Dimboviţa, Les principaux resultats des foui!les de Tru~eşti, în Analele Şt. ale Univ.
Al. I. Cu~a din laşi, Secţ. II, T. III, 1957, p. 21.
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HHKOBOMY nepHOAY MuHAen-Pucca, a OTJIO>KeHue ra.rrbKH u necKOH -K Puccy. B ocHOBHOM ypoaHe,
COAep>Kal.l{eM HCKOnaeMhie, OTHOCR:I.l{eMCR: K nocJieAHeMy Me>KJieAHID<OBOMy nepHOAY, o6Hapy>KeHbl
Tpu ropH30HTa cneAOB o6uTaHHR 3noxu IIH»<Hero narreoJIHTa. B HH>KHeM cnoe npHMHTHBHhiMH
opyAHJ:I.~H R:BJIR:IOTCR: OTI.Qenhi, HaHAeHHbie Ha 6epery; B HeM y»<e 6biJI3 H3BeCTHa H TeXHHI<3
KJlaKTOHCKOH o6pa60TKH; Bel BTOpOM CJIOe pacmenJiei-IHe npOH3BOAHTCR: C llOMOI.QblO orHR, HO
He 3a6biT3 H YA3pH3R: o6pa60TKa; B TpeTbeM CJIOe BCe opyAHR: o6pa60TaHbl HCKJIIOliHTeJibHO
06TeCbiBaHHeM.
Acco~ua~HR racrponOAOB B 3THX OTJIO>KeHHRX yKaJhiBaeT Ha TenJihiH H BJia>KHhiH KJIHMaT,
liTO llOATBep>KAaeT reOJIOrHlleCKHe H apxeOJIOrHtieCKHe coo6pa>KeHHH O TOM. qTo 3TOT CJIOH
OTHOCHTCR: K nocneAHeMy Me>KJieAHHKOBOMY nepHOAY·
B sepxHHX ropH30HTax pa3BHTa MycrhepcKaR: TeXHHKa OTI.Qena, a 3aTeM opHHbR:KcKaR: TexHHI<a UJiaCTHHOliHOrO OT>KHMa. Jf3 CT3THCTHKH llaCTOThl HaXO>KAeHHR: opyAHH B 3aBHCHMOCTH OT
rny6HHhi, 3a HCKJIIOlleHHeM HeKOTOpbiX nyCTOT, BHAHO, liTO Teppaca 6bi.'la 6onee HJIH MeHee llOCTOR:HHO o6nTaeMa B 3noxy sepxHcro naneoJIHTa. B r<atiecrse MeTOAa HccneAOBaHHR: npnMeHR:eTCR
JIHTOJIOrHlleCKaR: X3p3KTepHCTHK3 npo<t>HJIR: nyTeM rpaHyJIOMeTpHlleCKHX aHaJIH30B Kap60H3TOB.
paCTB:>pHMhiX COJieH H ryMyca; 6biJIO ycraHOBJieHO npHcyTCTBHe racreponOAOB no BepTHKaJIH.
0TMetiaeTCR:. liTO B BepxneM CJIOe 6biJIO 06Hapy>KeHO OAHO C3pM3TCKOe norpe6eHHe.

OE'MICHEHHE PHCYHKOB
Pnc. l . - MHToK. 1, Manyn-r3..116eH ao apeMH pacKonoK; 2, OTXO.Qbl npu o6pa6oTKe nnacrHH.
Ta6JIH{l3 J.-MaJIYJI-ran6eH. 1, 4, 6, ll3Typ3..11bHble OTI{lellbl, HCilOJlb3yeMbie B K3'1eCTBe opy):tnif; 2, 3, 5,
KJI3KTOHCKHe OTlllellbl.
Ta6JIHll3 II. -Manyn-ra.n6eH. CTpaTHrpa!f>H'IecKaH cxeMa.
PHc. 2. - CapMaTcKoe norpe6eHHe B MHTOKe (6yKB3MH o6o3Ha'!eHbl pa3JlH'IHbJe npe):tMeTbi, HaifLteHHble
B norpe6eHHH; CM. pHC. 3).
PHc. 3. - qaCTb HHBeHTapll capMaTcKoro norpe6eHHII B MHTOKe. a, )f(eJie3H311 !f>H6yna; b, cepbra H3
6pOH30BOH 11pOBOJIKH; c, 6pOH30BbiH npe):tMeT; d, C3pM3TCKOe cepe6pRHOe 3epK3..110; x, )'leCKOJlbKO OYCHH.

LES RECHERCHES DE MITOC
RESUME

Les resultats des sondages executes en 1956 a Mitoc ont rendu necessaire la poursuite
des recherches en 19 57.
Utilisant le procede de fouilles par echelons de 2 m de profondeur sur un metre de largeur, l'auteur a atteint les alluvions de la base de la terrasse,
16 m de profondeur.
Il admet que cette terrasse a ete sculptee pendant l'interglaciaire Mindel-Riss. Il admet egalement l'accumulation de graviers et de sables pendant le Riss. Dans le sol fossile qui est a
la base et qui appartient au dernier interglaciaire, sant apparus trois niveaux d'habitation du
paleolithique inferieur. Dans le premier, les outils de premiere necessite sant des eclats naturels,
recueillis au bord de l'eau, mais la technique clactonienne y etait connue; dans le second,
c'est le feu qui a servi faire eclater la pierre, sans que la taille par percussion ait ete oubliee;
dans le troisieme niveau, les outils ont tous ete tailles.
L'association de gasteropodes, dans ces depots, denote un climat chaud et humide, ce qui
renforce les considerations geologiques et archeologiques qui plaident en faveur du dernier
interglaciaire.
Dans les couches superieures, on voit se Jevelopper la technique mousterienne,
puis aurignacienne. A considerer au point de vue statistique, par differents degres de
profondeur, la frequence des pieces decouvertes - a part quelques petite cesures --' on
constate qu'il s'agit d'une habitation ininterrompue et plus ou moins intense de cette
terrasse, pendant le paleolithique superieur. Comme methode de recherches, les caracteres
lithologiques du profil ont ete etablis a l'aide d'analyses granulometriques des carbonates, des sels solubles et de l'humus, tandis que les gasteropodes ont ete determines sur
la verticale.
On mentionne la decouverte d'une tombe sarmate dans la couche superieure.

a

a
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CERCETĂRILE

DE LA MITOC

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. !. - Mitoc: l, Malul Galben pendant les fouilles; dechets provenant du travail des lames.
Planche 1. -Malul Galben: l, 4, 6, lames naturelles utilisees comme outils; 2, 3, 5, eclats clactoniens.
Planche II. - Malul Galben, schema stratigraphique.
Fig. 2. - Tombe sar ma te de Mitoc (les letttes indiquent les differents objets trouves dans la tombe:
cf. fig. 3).
Fig. 3. - Partie du mobilier de la tombe sarmate de Mitoc: a) fibule en fer: b) boucle d'oreille en
fil de bronze; c) ob.iet en bronze; d) miroir sarmate en argent: x) quelques perles.
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SĂPĂTURILE
(corn.

Măgura,

DE LA

PEŞTERA

r. Codlea. reg. Stalin)

A

N coNTINUAREA cercetărilor asupra paleoliticului din Ţara Bîrsei, în colaborare
şi cu sprijinul Muzeului Regiunii Stalin, sectorul paleolitic al Institutului
de arheologie al Academiei R.P.R. a trecut în anul 1957, în afara cercetărilor
paleolitice de terasă, şi la studierea paleoliticului peşterilor din această regiune.
După cercetările prelirni,
nare a cîtorva dintre destul
de numeroasele peşteri aflate în
Ţara Bîrsei, s,a ales pentru
săpături una dintre acestea care
o...._.................
z '--L......6m
întrunea toate condiţiile unui
adăpost optim pentru o locuire
omenească în paleolitic.
Această peşteră este situată
într,un masiv de calcar la alti,
tudinea de circa 1050 rn pe
teritoriul satului care şi,a luat
numele chiar de la ea. Orientată
spre est, primind o bună parte
din zi căldura şi lumina soarelui,

I

uscată, fără curenţi, spaţioasă,

nu putea să fie trecută cu vederea
de omul paleolitic (fig. 1).
În 'urma unor prealabile
constatări făcute de
primul
V
dintre cei ce semnează acest
raport în cursul lunii august
1957, s,a hotărît executarea unui
sondaj care a început la 23
septembrie 1957.
E.
S'a trasat un şanţ de 2 X 22 m
După ridicarea
prot: Margaref,; !Jvmifrescu
de la gura peşterii pînă în pere,
tele din fundul sălii mari de
Fig. 1. - Planul peşterii din satul Peştera.
la intrare, spre a prinde în
săpătură o secţiune stratigrafică longitudinală, urmînd ca săpăturile viitoare să
atace peştera şi printr'o secţiune transversală. De la prima găleată de pămînt
trecută prin sită presupunerile noastre s'au dovedit a fi întemeiate. Săpătura a
mers în întreg lungul şanţului, variind ca adîncime după denivelările patului
peşterii şi al unor prăbuşiri, între 0-1,95 m.

·+·
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Nu am avut timpul şi nici posibilităţile necesare pentru a cerceta dacă în partea
din fund este vorba de o prăbuşire de stînci din tavanul peşterii sau de dezagre,
garea patului eL
Fără a putea cunoaşte datorită căror fenomene speomorfologice avem asemenea
situaţii, constatăm că pragul de la gura peşterii este mult mai înalt decît interioruL
aşa cum am întîlnit la peşterile de la Nandru şi Cheia.
STRATIGRAFIE

Din punct de vedere stratigrafi.c, în partea anterioară a peşterii putem vorbi
de anumite deranjamente provocate de unele nivelări făcute cu prilejul amena~
j ării ei ca lăcaş de cult.
Pe de altă parte, pînă pe la metrul 7,50, adîncimea descoperirilor nu depăşeşte
0,50 m. săpătura mergînd pînă la stînca vie ca de aici încolo straturile de umplere
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- - Ursus spelaeus
v Capra lbex

+ Hy<Jena spelaea
---\.. Swid~rian
---A Gravettian

- - Cletrionomys glareolus
Mtcrotus gregalts
ni va lis
a_gresl•s
,, arvalis

- - - • Aurignartan
---.6. Mustertan
Fig. 2. ·-· Peştera.

Schemă

stratigrafică

cu frecvenţa descoperirilor arheologice ~i taunistice.

să coboare pînă la 1,95 m, nefiind sigur dacă de aici spre fund, cum am mai
spus, ne aflăm sau nu pe patul viu al ei sau pe o prăbuşire de stînci. În lungul
săpăturii, secţiunea stratigrafi.că arată o variaţie destul de pronunţată. În acest
raport ne vom referi numai la o secţiune transversală din martorul stratigrafi.c
oprit)a mijlocul peşterii, şi anume la metrul 12 (fig. 2).
In partea de bază întîlnim o pătură brun,roşcată, nisipoasă, cu pietre de calcar
avînd colţurile perfect rotunjite, variind ca diametru între 0,02 şi 0,07 m, care ar
putea reprezenta depunerile ultimului curs al apelor subterane~ grosimea acestui
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strat variază între 0,20-0,40 m. Deasupra urmează un strat galben,roşcat, afînat,
de 0,20-0,30 m, urmat de un strat vînăt,verzui compact, gros de 0,30-0,40 m
peste care se suprapune ultimul strat galben închis de O, 15 -0,25 m bogat în pietre
de calcar. Între aceste straturi sînt intercalări de lentile de alte nuanţe.
În aşteptarea rezultatelor de pe urma probelor date la analiză, ne mulţumim
deocamdată cu această simplă schiţă stratigrafică. În faza actuală a cercetărilor nu
poate fi vorba de o încadrare geocronologică precisă a acestor straturi.
CULTURĂ

MATERIALĂ

Începînd de la patul peşterii sau de pe stîncile prăbuşite apar rare dovezi
de locuire musteriană tîrzie, reprezentată prin aşchii atipice de cuarţit, între care
cităm un răzuitor (pl. 1/12). Apare şi vîrful
de mînă lucrat în gresie silicioasă sau în
silex, cu planul de lovire pregătit sau alcă,
tuit din două feţe care se întîlnesc în unghi
deschis, cu lovitura de desprindere dată
la intersecţie (pl. 1/13). În. rest s'au găsit
aşchii atipice mult folosite. Ca faună înso,
ţitoare predomină masiv Ursus spelaeus,
extrem de rar Hyaena spelaea şi într,un
singur caz Capra ibex.
Între metrii 7,20 şi 10,50 stratul muste·
rian este despărţit în două de un strat steril
gros de 0,20 m.
Al doilea strat arheologic se depune
uneori direct, alteori despărţit de primul
prin lentile de 0,25-0,30 m steril. Arheo,
logic, ne aflăm în faţa unei industrii
lamelare aparţinînd paleoliticului supe,
Fig. >. - Co~rne de Capra ibex.
rior. În partea inferioară a stratului apar
obişnuitele lame, mai subţiri sau mai grosolane -după cum au putut fi obţinute
în raport cu materia primă folosită - ale paleoliticului superior de peşteră, repre,
zentînd slabe refugii ale unui aurignacian mijlociu de sfîrsit (pl. 1/8, 9, 11).
În partea superioară a stratului apar cîteva lame mtcrolitice cu muchia teşită
(pl. 1/3), şi un burin (pl. 1/6) care amintesc gravettianul de sfîrşit de la Cremenea.
Putem vorbi chiar de influenţa swideriană aici. Un fragment de lamă din silex,
în secţiune triunghiulară, păstrează încă începutul de prelucrare a unui peduncul
ce s'a rupt (pl. 1/7). Ca şi la Scaune,Ceahlău, unde a apărut pentru prima
oară această cultură la noi, pedunculul urma să fie obţinut prin presiune
ventro,dorsală pe ambele laturi. Deşi fragmentar, forma şi tehnica prelucrării ne
îndreptăţesc să afirmăm că ne aflăm în faţa celei mai de sud pătrunderi a influenţei
swideriene în ţara noastră.
Faunistic, Ursus spelaeus slăbeşte covîrşitor; prezent Canis lupus, Canis
vulpes, Hyaena spelaea şi îndeosebi Capra ibex (fig. 3).
Dacă mamiferele mari aparţinînd acestui nivel arheologic sînt obişnuite şi
nu ne pot spune prea mult din punct de vedere paleodimatic, apariţia unei puter,
nice asociaţii de rozătoare are a spune cuvîntul ei în această direcţie. S,au cules
cu grije 427 de piese mandibule fragmentare sau întregi de rozătoare, insectivore
şi chiroptere, care au fost încredinţate spre determinare
prof. Margareta
Dumitrescu (v. anexa 1).
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Pl. 1.

-Peştera.
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Unelte paleolitice de silex din culturile: 1-6, gravettiană; 7,
8. 9, Il, aurignacianii mijlocie; 10. 12-14, musteriană.
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După consideraţiile paleoclimatice făcute de către aceiaŞI: «Prezenţa lui
Microtus gregalis şi Microtus nivalis ne dau indicaţii precise asupra unei clime reci,
iar asociaţia cu Microtus oeconomus, Cletrionomys glareolus, Apodemus sylvaticus
indică un climat uşor umed cu dezvoltare de vegetaţie ».
Este prima asociaţie microfaunistică rezultată din săpăturile sectorului paie,
olitic, determinată. Alte două asociaţii de la Baia de Fier şi Băile Herculane culese
încă din 1954-1955 aşteaptă determinarea. Plăpînde şi sensibile la schimbarea
vremii aceste mărunte vertebrate vor alcătui pentru noi un bun registrator al
variaţiilor climatice. Resturile lor fosile, privite statistic pe adîncimi, în raport
cu latitudinea şi altitudinea în care le,am descoperit faţă de oecologia actuală,
ne vor oferi în curînd date mult mai apropiate de adevăr asupra schimbărilor
paleoclimatice decît macrofauna şi prin aceasta, încadrarea cronologică a depozitelor
din peşteri în care le,am întîlnit. Sîntem abia la început şi nu este prudent să
trecem la interpretări înainte de a stabili criteriile care trebuie să stea la baza
unei astfel de operaţii.
Mai tîrziu, peştera a servit drept refugiu temporar al omului din epoca neoli,
tică, epoca 1 a :fi.erului, în perioada de început a migraţiilor (sec. 111 -IV e.n.)
ca şi în feudalismul timpuriu, fapt atestat prin fragmentele ceramice descoperite
în săpăturile noastre şi determinate de către E. Comşa ca aparţinînd acestor
perioade.
Folosirea mai tîrzie a peşterii ca lăcaş de cult este documentată prin unele
fragmente ceramice, care după părerea lui Gh. Diaconu - prezintă analogii
pînă la identitate cu ceramica descoperită în aşezările din Cîmpia Munteană
aparţinînd fazei de sfîrşit a sec. XVII şi începutul s~c. XVIII. Cîteva fragmente
de cahle se înscriu, după decor, în aceeaşi perioadă. In sprijinul datării ceramicii
pledează şi materialul numismatic determinat de B. Mitrea : o monedă de argint
din anul 1697 (imperială germană) şi alta tot de argint emisă în 1704 (imperială
germană); o monedă turcească de la sultanul Mustafa III, emisă în anul 1752
şi o monedă de la Maria Tereza (1740 -1780).

*
In încheiere credem că peştera a putut fi. locuibilă din penultimul interstadiu
Wi.irm I - Wi.irm Il, cînd cunoaşte o serie de refugii musteriene întîrziate. În
Wi.irm II peştera foloseşte de adăpost vremelnic şi unor cete din aurignacianul
mijlociu, ca mai apoi, în Wi.irm III şi epiglaciar să fie cercetată de către vînătorii
gravettiani.
Lipsa de curenţi care să depoziteze material eolian şi din afară şi dezagre,
gările puţine din bolta peşterii ca şi slabul aport uman şi animal a dus la situaţia
unor suprapuneri imediate cu întrepătrunderi ale acestor trei faze culturale paie,
olitice distincte întîlnite în această peşteră, mai ales în depozitele din partea anteri,
oară. Pentru problemele arheologice şi paleontologice pe care le ridică această
peşteră săpăturile vor trebui continuate.
C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR

ANEXA
Din săpătura arheologică executată de Sectorul paleolitic în peştera din satul Peştera
(regiunea Stalin) ni s'au ·dat de către C. S. Nicolăescu,Plopşor pentru determinare 417 de piese
scheletice de rozătoare, insectivore şi chiroptere.
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Speciile

Rozătoare

lnsectivore
Chiroptere

găsite

sînt

următoarele :

Microtus arvalis (Pallas)
Microtus agrestis (Linnaeus)
Microtus nivalis (Martins)
Microtus gregalis (Pallas)
Microtus oeconomus (Pallas)
Cletrionomys glareolus (Schreber)
Cricetus cricetus (Linnaeus)
Pitymis subterraneus (de Selys
Longchamps)
Apodemus sylvaticus (Linnaeus)
Ochotona pusilla (Ballas)

(Linnaeus)
Sorex araneus
(Linnaeus)
N eomys fodiens
Crocidura leucodon (Hermann)

271 piese
43 »
37 ))
27
))

6

))

25

))

1

))

))
))

••
6

))

1

))

1

))

Nyctalus noctula (Schreber)

))

Materialul studiat aparţine carourilor 8, 9, 10, 11 şi 12, începînd din stratul superficial de
10 cm pînă la 49 cm adîncime.
Din lista dată se vede că dintre rozătoare predomină numeric Microtus arvalis care apare
fără discontinuitate de la 49 cm pînă la suprafaţă. Urmează apoi Microtus agrestis, Microtus nivalis,
Microtus gregalis şi Cletrionomys glareolus.
Microtus oeconomus (ratticeps) şi Sorex araneus apar ca forme rare, iar celelalte specii amintite, în număr neînsemnat.
Prezenţa lui Microtus gregalis şi Microtus nivalis ne dau indicaţii precise asupra unei clime
reci, iar asociaţia cu Microtus oeconomus, Cletrionomys glareolus şi Apodemus sylvaticus indică
un climat uşor umed cu dezvoltare de vegetaţie.
MARGARETA DUMITRESCU

PACKOIIKH B IIEIIITEPE
KPATKOE COJJ:EP)I(A.HHE

CeKTop na.rreomrra MucrHTyTa apxeonorHH B coTpy,u;HHllecrae c 06nacrHLIM My3eeM
ropo,u;a CTa.rrHH npoH3Ben B 1957 r. pacKonKH B nei..Qepe y cena IlewTepa CTaJIHucKoii
o6nacrH.
)lJUI qenoBeKa 3ITOXH na.rreonHTa TaKaH nei..Qepa npe,u;craBJIHJia 6noronpHHTHLie ycnOBHH
06HTaHIDI.
ELma pacKonaua npo,u;onLHaH TpauweH OT axo,u;a B nei..Qepy ,u;o ee 3a,u;ueii creHLI pa3MepoM B
2 X 22 M. 8 HaCTO.HI..Qeii CTa,LJ;HH HCCJie,LJ;OBaHIDI ei..Qe He MO>KeT 6LITL peliH O TOliHOM reoxpOHOJIOrHqecKOM Onpe,u;enemm pa3JIHliHbiX CJIOeB. C apxeoJIOrHlleCKOH TOl!KH 3peHHH HMelOTCH TpH <1Ja3bl
pa3BHTIDI na.rreoJIHTHtiecKoii MaTepmun.uoii KYJILTYPLI; HaliHHaHCL B no3,u;HeM MYCTLepcKOM nepHo,u;e
H npO,LJ;OJI>Ka.HCL cpe,LJ;HHM OpHHLHKCKHM, na.rreOJIHTHlleCKOe o6HTaHHe 3aBeprnaeTCH BpeMeHHbiM
npe6biBaHHeM rpaBeTTCKHX OXOTHHKOB C HeKOTOpbiM CBH,LJ;epCKHM BJIH.HHHeM.
Cpe,u;H <lJayuLI B MYCTLepCK0;\1 cnoe npeo6na,u;aeT KpynuLiii Ursus spelaeus, peme Hyaena spelaea. Ilo3>Ke Ursus spelaeus noHBJIHeTCH peme, KpynHLie me MJieKonHTaiOLQHe npe,u;craaneHLI Canis
lupus, Canis vulpes, Hyaena spelaea H oco6euuo Capra ibex. B 6oJILWOM KOJIHllecrae acrpeqaroTcH
TaK>Ke rpb13YHLI, HaCeKOMOH,LJ;Hbie H >KeCTKOKpbiJibie, llOCJie KOTOpbiX 6LIJIO C06pauo 427 >KBa.JI.
IlpHCYTCTBHe Microtus gregalis H Microrus nivalis yKa3LIBaeT ua xono,u;HLIH KJIHMaT, a coo6I..QeCTBO c Microtus oeconomus, Cletrinomys glareolus H Apodemus sylvaticus - ua cnerKa
BJia>KHbiH KJIHMaT H 6oraTylO paCTHTeJlbHOCTL.
Bnocne,u;craHH, B :moxy ueoJIHTa, pauuero mene3a H B !f:leo,u;a.rrLuyro 3noxy nei..Qepa
crry»ama qenoaeKy apeMeHHLIM y6e>KHI..QeM .
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OE'b.HCHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1 . - nnaH llCll\Cpbl y cena newTepa.
PHc. 2. - lle!I.Iepa. CTpaTHrpa<PHt:fecKaH cxeMa, yKa3biB3IOll\3H HacbJ!I.IeHHOCTh apxeonornt:fecKnMn n <PaynuCTHt:feCKHMH HaXOAOKaMH.
Pnc. 3. - Pora Capra ibex.
Ta6JIH[la 1. - nell\epa. KpeMHeBble naneOJIHTHt:feCKI!e OPYLIIIH. 1 - 6, rpaBeTTCKne; 7, CBHAepCKIIC;
8, 9, Il, cpeAHeopHHbHKCKne; 10, 12 - 14, MYCTbepcKne.

LES FOUILLES DE

PEŞTERA

RESUME

Collaborant avec le Musee de la region Sta line, le secteur paleolithique de 1' Institut d' Arcehologie a effectue en 1957 des fouilles dans la caverne du village de Peştera (region Staline).
Cette caverne a offert d'excellentes conditions d'habitat a l'homme du paleolithique.
On y a ouvert une tranchee longitudinale de 2 X 22 m, depuis l'entree de la grotte jusqu'a
la paroi du fond. A la phase actuelle des recherches il serait premature de tenter d'encadrer les
differentes couches avec precision, du point de vue geo-chronologique. Au point de vue aicheologique, on est en presence de trois phases de la civilisation materielle paleolithique. Debutant
par le mousterien ancien et continuant pendant la phase moyenne de l'aurignacien, cette habitation
paleolithique finit par servir de halte aux chasseurs gravettiens, avec des influences swideriennes.
Comme faune, dans le niveau mousterien predomine Ursus spelaeus; Hyaena spelaea est
plus rare. Plus tard, Ursus spelaeus se rarefie, les grands mammifi:res etant representes par Cani.~
lupus, Canis vulpes, Hyaena spelaea et surtout par Capra ibex. On y a rencontre egalement une
association de rongeurs, d'insectivores et de chiropteres, dant on a recueilli 427 mandibules
en tout. La presence de Microtus gregalis et de Microtus nivalis fournit des indications au sujet
d'un climat froid, tandis que l'association de Microtus reconomus, Cletrionomys glareolus et Apodemus sylvaticus indique un climat legerement humide avec developpement de vegetation.
Plus tard, cette caverne a servi de refuge temporaire a l'homme de l'epoque neolithique
et de la premiere periode de l'âge du fer, puis pendant les migrations et a l'epoque feodale.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Plan de la caverne du village de Peştera.
Fig. 2.- Peştera. Schema stratigraphique indiquant la frequence des decouvertes archeologiques e
tauniques.
Fig. 3. - Cornes de Capra ibex.
Planche 1. - Peştera. Outils paleolithiques en silex: 1-6, gravettien; 7, swiderien; 8, 9, 11, aurignacien
moven; 10, 12-14, mousterien.
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N coNTINUAREA acţiunii de colaborare cu muzeele regionale, sectorul paleolitic al
Institutului de arheologie a făcut cîteva cercetări de teren şi în regiunea
Baia Mare, între 5-16 august 1957. Indicaţiile mai vechi, deşi puţine şi
neconcludente, ne,au folosit ca un serios punct de plecare în cercetarea acestei
regiuni atît de puţin cunoscută din punct de vedere al resturilor paleolitice.
Prima deplasare am făcut,o la Bicsad, pentru a verifica locurile semnalate de
arheologul Roska Marton, ca aparţinînd epocii pietrei cioplite. Aici citează Roska
prezenţa opalului în stare naturală pe locurile numite Cetăţele, Lăutoriu, Între
Coaste, Izvorul Răcşii, Sub Coasta Ritului şi Măgurele.
Am cercetat deci o parte din aceste locuri şi cîteva nesemnalate de M. Roska.

I

CETĂŢELE

Terenul cunoscut sub această denumire este cuprins între Racşa,fîntînele
de la Ciurgău şi Coasta Cucenilor. Pe locurile aflate în proprietatea lui Baeşa
Mihai şi Cînţa Iacob apar bolovani de opal, unii atingînd greutatea de peste o
tonă precum şi numeroase aşchii atipice, deşeuri sigure de prelucrare a opalului.
LĂUTORIU

Locul se află situat la marginea nordică a satului numit « Fărtăi », unde a
fost vechiul sat, numit Lăutoriu, nu « Lăutari » cum l,a transcris Roska ; locul
şi,a luat numele de la un izvor cu debit foarte puternic, perfect constant, chiar
pe vreme de secetă. Apele lui nu înghiaţă iarna.
În drumul din dosul casei locuitorului Vasile Vida, în locurile cu porumb
de peste acest drum, precum şi pe locul de arătură din faţa acestei case, se găsesc
frecvent aşchii şi spărturi de opal. După cele comunicate de Vasile Vida, locurile
au fost acoperite cu tufiş şi a avut mult de lucru cu spargerea şi îndepărtarea stîn,
cilor de opal care depăşeau uneori cinci,şase tone greutate.
SUB COASTA RÎTULUI

Aici am aflat stînci masive de opal chiar pe locul lor de depunere. Pe depre,
siunea care coboară spre vîrful Măguricilor, ca şi pe drumul care merge pe sub
Coasta Ritului, se poate urmări acţiunea de deplasare şi sfărîmare a opalului prin
rostogolire. Nu am găsit nimic cioplit intenţionat. Dacă va fi funcţionat şi aici un
atelier de cioplire, acesta nu putea fi decît în apropierea izvorului de sub vîrful
Coastei Ritului, unde sînt iarăşi blocuri mari de opal. La suprafaţă nu ne,a apărut
nici o aşchie.
l-
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FRUNZULEASCĂ

În stînga pîrăului Frunzulească, alimentat de apele izvorului Lăutoriu, în
(( Capul Dîmbului » cunoscut şi sub numele de « Dîmbul Bontei pe Maluri »,
în ograda locuitorului Grigoruţ Grigore, pe locul cultivat cu porumb, am des,
coperit urmele unui atelier de cioplire.
FÎNTÎNILE HOZAŞULUI

Pe drumul Paltinului, în apropiere de Fîntînile Hozaşului, drumul este adîncit
în depuneri de pantă, alcătuite în partea inferioară din bolovani mari de piatră
grezoasă şi bolovani de opal. O pătură de lut galben se aşterne pe aceste depuneri
piemontane.
În partea superioară a lutului galben urmează un strat de humus de pădure.
În acest strat actual apar aşchii de cioplire, sigur rezultat al unei activităţi umane.
Între spărturile din depunerile piemontane n'a apărut nici o piesă cu urme de spar,
gere intenţionată. Aşchiile şi spărturile de cremene sînt datorite rostogolirii
şi îngheţului.

Bolovani şi spărturi de opal apar şi în şleaul drumului pînă în drept~l locu,
lui lui Ioan Finta, la peste 500 m spre sat de la « Fîntînile Hozaşului ». In acest
loc am găsit iarăşi aşchii cioplite intenţionat.
FĂRTĂI

Pe dreapta si stînga drumului care coboară spre sud, pe locul lui Finta Gheorghe
şi Mureşan To~der, se găseşte iarăşi opal în abundenţă. În lut, se află bolovani
mari de cîteva sute de kg, iar pe deasupra arăturilor. numeroase deşeuri de
fabrica re.

*
După cele observate în cercetările noastre pe aceste locuri, se desprind unele
constatări

preliminare :
a) Toate aceste locuri se află lîngă izvoare -în afară de cel din « Fărtăi ».
b) În toate locurile în afară de Coasta Rîtului, aflăm numeroase deşeuri de fabri,
care. c) Materia primă, opalul este pe loc, bolovani mari de opal aflîndu,se pînă
de curînd chiar deasupra solului. Pretutindeni astfel de bolovani şi spărturi mai
mici se află şi mai jos în luturile ce se aş tern pe piemonturi. d) Aşchii sigure
rezultate din prelucrare se află la suprafaţă sau îngropate în solul negru actual şi cel
gălbui prăfos, ceea ce pledează pentru o activitate pleistocenă tîrzie şi holocenă
a acestor ateliere.
În stînga şi dreapta drumului din dreptul casei locuitorului Vasile Vida
s'au putut face şi unele observaţii stratigrafi.ce printr'o simplă taluzare în malul
drumului. Sînt prezente şi aici, ca şi la Ceahlău şi Cremenea pungile de ghiaţă.
Punctul lor de plecare pe verticală se află la baza depunerilor galbene de sub
pămîntul negru actual. Mai largi în partea superioară, ele se subţiază şi nu arareori
se ramifi.că în partea inferioară. Nu am putut urmări adîncimea maximă la care
pătrund. Ţinînd seamă de latitudinea şi altitudinea la care ne aflăm (paralela
48°, altit. 250-300 m) în raport cu Ceahlăul şi Cremenea, penele de ghiaţă de
aici se aseamănă foarte mult cu acelea de la Cremenea. Ca şi la Cremenea, ele sînt
mai dese, mai înguste, umplute cu un material asemănător gri,albăstrui, margi,
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nile fiind impregnate puternic cu oxizi de fier. În partea inferioară lutul este bogat
în oxizi de mangan. Aplicînd schema geocronologică obişnuită prin cercetările
noastre de la Ceahlău şi Cremenea, aceste pene aparţin ultimului stadiu glaciar
Wtirm III. Ca atare, faptul că aşchiile cioplite intenţionat şi chiar un nucleu priz,
matic au fost descoperite în pătura ce suprapune aceste pene de ghiaţă, ne îndrep,
tăţeşte a le situa în ultima fază de dezvoltare a pleistocenului şi chiar la începutul
holocenului.
În stratul străbătut de penele de ghiaţă, strat pe care noi îl atribuim ultimului
interstadiu Wtirm II -Wtirm III, apar stînci, bolovani şi aşchii de opal. Pe nici
una din aşchiile descoperite în acest strat nu am văzut loviturile de prelucrare
intenţionată. Către aceeaşi încadrare geocronologică duc şi observaţiile făcute în
malul drumului Paltinului, în apropiere de Fîntînile Hozaşului.
Din punct de vedere tipologie, cu toată recolta noastră, destul de redusă
numeric faţă de posibilităţile de colectare, putem afirma dintr,un început, că
aceste ateliere par a nu fi funcţionat în acelaşi timp. La « Lăutoriu » şi « Cetăţele »
au apărut o serie de aşchii vîrfuite, triunghiulare, cu lovitură de desprindere dată
la întretăierea a două feţe în unghi deschis ale planului de lovire. Tehnica de
desprindere e frecventă în musterian. Mai rar se întrebuinţează această metodă
de aşchiere la « Frunzulească ». La « Cetăţele » apare şi răzuitorul grosolan.
Deşi după observaţiile stratigrafice făcute pe suprafeţe reduse în cele două
locuri, ne aflăm în faţa unei industrii pleistocene tîrzii, e de observat raritatea
nucleului cu detaşări lamelare. În toate cercetările noastre nu au apărut decît
două exemplare: unul la Lăutoriu şi altul la Frunzulească. Restul materialului e
aşa de puţin caracteristic, încît nu ne poate ajuta la o încadrare tipologică. Ne
aflăm totusi în faţa unor ateliere, care au funcţionat aici pe baza materiei prime
aflată în ~bundenţă. Întrebarea care se pune este : ce anume se lucra aici?
La « Frunzulească » avem, probabil, un început de unealtă în formă de topor
pe care unele lovituri intenţionate pentru obţinerea acestei forme sînt oarecum
precise (pl. 1/5). Roska Marton a atribuit întîi aceste ateliere acheuleanului şi
micoquianului 1 ca mai apoi să le considere mezolitice 2 , iar Etienne Patte crede
în aspectullevalloisian al unor aşchii care însă nu au planul de lovire tipic 3 • După
noi este vorba de un paleolitic de sfîrşit, cu facies macrolitic pe care, în faza actuală
a cercetărilor, nu,l putem asemăna decît cu cel de la Giurgiu Malul Roşu 4,
(pl. I/5).
Ţinîndu,se seamă de acţiunile de alunecări şi denudări de pantă şi faptul,
că din marele număr de aşchii ce se pot colecta la suprafaţa acestor ateliere, nu
ne,au trecut prin mînă decît cîteva mii, lăsăm ca cercetările şi săpăturile viitoare
să lămurească mai bine această problemă.
BOINEŞTI

Pe culmea cea mai înaltă a Coastei Boineştilor, la punctul trigonometric
aflat la altitudinea de 215 m, am observat în pămîntul scos cu prilejul săpăturilor
pentru amplasarea bornei şi a stîlpilor indicatorului, cîteva aşchii mărunte de opal
1
Roska Mărton, in Erde!y regeszeti repertoriuma,
l, Cluj, 1942, p. 42.
2
Idem, Pa!eoliticu! Ardealului, în Anuarul Insti·
tutu!ui Geologic al Romîniei, XIV (1929), p. 116.
3 Etienne Patte, Souvenirs de voyage en Roumanie
......,. notes de prehistoire, în Buletin de la Soc. Prehis.

l"

Fran,aise, tom. XXXI, nr. 9, 1934, p. 372.
4
C. S. Nicolăescu-Piopşor, Eugen Comşa, Gh. Ră·
dulescu şi Mihai Ionescu, Pa!eoliticu! de la Giurgiu.
Aşezarea de la Malul Roşu, în SCIV, VII, 3-4,
1956, p. 223-242 .
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Pl. 1.- Boineşti: unelte de silex: 1-3, i, răzuitoare aurignaciene pe vîrf de lamă; 4, lamă retuşată pe
laturile lungi; 6, burin de unghi; 8, aşchie din musterianul final; 9, toporaş de mînii., musterian final;
10, unealtă bi6cială preszeletiană; Bicsad-« La Frunzulească »: 5, topor macrolitic din paleoliticul final.
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şi silex, deşeuri sigure ale unei prelucrări în tehnica lamelară. Întrucît unele din
aşchii

proveneau din opalul caracteristic atelierelor cercetate la Bicsad se impunea
un sondaj.
Sondajul a fost amplasat în regiunea în care au apărut mai frecvent la supra,
faţă aşchii de prelucrare.
Rezultatul a fost neaşteptat de important pentru această regiune în care cer,
cetările anterioare ale lui Roska Marton ca şi ale noastre s'au rezumat numai la
culegere de materiale din jurul depozitelor naturale de opal.
Ne aflăm aici în această culme chiar pe o aşezare paleolitică cu două etape
de dezvoltare, prima un musterian final preszeletian şi a doua un aurignacian
mijlociu, fără ca aceste două etape de dezvoltare să se poată delimita precis stra,
tigrafic, întrucît întrepătrunderile între partea superioară a musterianului şi cea
inferioară a aurignacianului sînt frecvente (pl. II).
Săpătura noastră a mers obişnuit numai pînă la adîncimea de 60-80 cm,
întrucît mai jos am dat de steril. În linii mari, musterianul se plasează între adin,
cimile - 60 - 40 cm, iar aurignacianul între - 40 - O cm. Sondajul ne,a furnizat
din stratul musterian 40 de piese caracteristice şi mai multe cu urme sigure de
prelucrare, din care circa 213 sînt lucrate din opal, restul din alte roci silicioase
dure, frecvente în regiune.
Materia primă era culeasă din albiile rîurilor care curgeau, probabil, şi atunci
pe sub poalele Coastei. Dovada prelucrării materiei prime din albiile rîurilor stă
în faptul că suprafeţele rămase necioplite au un luciu caracteristic de rulare. Se
găsesc bolovani cu multe urme de desprindere prin lovituri puternice. Materia
primă fiind de slabă calitate şi neputînd da formele dorite, bulgării erau părăsiţi.
E interesant de observat faptul, că lovitura de desprindere (aşchiere), chiar cînd
este dată pe suprafaţa de rostogolire a bulgărelui, se caută unghiul de întîlnire
a două planuri piezişe. E o caracteristică aproape generală a musterianului nostru.
În cazul cînd planul de lovire este pregătit, lovitura e dată tot la intersecţia a două
faţete. În rare cazuri lovitura e dată pe o mică faţetă intermediară, între cele
două faţete mai mari, care de obicei se întîlnesc în unghi obtuz.
Evident aceasta nu este o regulă generală, întrucît avem aşchii care au primit
lovitura de desprindere pe un plan drept, fie natural, fie obţinut prin desprinderi
anterioare. Loviturile pornesc din diferitele sensuri, rareori se situează paralel.
Sînt frecvente loviturile în sens contrariu.
Un nucleu de opal care s'a pretat la aşchieri tipic musteriene, triunghiulare
prelungite, a fost transformat, prin lovituri intenţionate date alternativ, cînd pe
o faţă cînd pe cealaltă, într,un toporas de mînă de tipul celor de la Baia de Fier
(pl. 1/9). Tipul acesta nu apare izolat. 'În stratul musterian de aici s'au mai desco ·
perit cîteva, iar unul a fost aflat în cercetările noastre de suprafaţă pe abrupturile
dinspre răsărit ale cetăţii din epoca de bronz. În general ele sînt masive. Forma
lor e obişnuit pentagonală cu baza dreaptă şi muchiile în zig,zag. Cunoscute pentru
prima oară la noi la Baia de Fier şi apoi la Ohaba,Ponor 1 , ele nu lipsesc în muste,
rianul de la Subalyuc 2 •
Ca piese caracteristice musterianului amintim o serie de aşchii şi unele fragmente
de vîrfuri de mînă triunghiulare neretuşate şi unele cu retuşe marginale piezişe,
avînd una sau două trepte de retuşe pentru reascuţire, prima retuşare invaz1va
pe una din laturile dorsale atingînd în medie 7 mm şi a doua, puţin mai teşită,
1
Nicolăescu-Plopşor, Relultatele principale ale
cercetdrilor paleolitice in R.P.R., în SCN, VII. 1-2,

1956, p. 7-39.
9 Geologia Hungarica, 14, 1939.
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nedepăşind 3 -4 mm (pl. I/8) 1 • După a doua reascuţire piesele au fost folosite,
dovadă ştirbiturile de întrebuinţare. Nu lipsesc racloarele pe aşchii şi, fapt ce iese
din comun ca importanţă, s,a întîlnit şi o reuşită încercare de prelucrare bifacială
preszeletiană, cioplită prin faţete largi care pătrund adînc în suprafaţa aşchiei

(pl. 1/10).
Deasupra stratului musterian apare stratul aurignacian. După observaţiile
noastre stratigrafice, o linie de demarcaţie între cele două culturi nu poate fi pre,
cizată. O serie de elemente aurig,
naciene coboară frecvent în par,
tea superioară a stratului mus,
terian.
În stratul aurignacian materia
prima m general, era culeasă tot
din albia rîului; este prezent aici
opalul şi celelalte roci silicioase
folosite de înaintaşii musterieni.
Apar în schimb şi piese lucrate
din silex de bună calitate, silex
cornean pe care nu },am întîlnit
~cm>--:;----11~-::-'---r-- Pungide gheaţi
în apropiere. După informaţiile
primite de la geochimistul dr. 1.
Sălăgeanu, el se găseşte la Băiţa
şi pe valea Ferneziului, spre nord
de Baia Mare. O vîlcea afluentă a
Rocă suport
acestei văi se cheamă chiar Valea
Cremenişului, dar fără îndoială e
vorba şi aici de silex vulcanic. Ca
ruf"vutcanic
şi În alte părţi, unde obişnuit
dezagregat
musterienii foloseau numai roci
silicioase locale din imediata a,
propiere, o dată cu aurignacianul
materia primă locală tinde a fi
înlocuită de o materie de bună
calitate, adusă, probabil, şi pe
calea schimbului.
Pl. Il. - Boineşti: secţiune stratigrafică.
În partea inferioară a stratului,
între -0,30-0,40 m, predomină
aşchiile de tip musteroid cu lame obişnuit ati pice, pentru ca în partea superioară a
stratului să apară destul de frecvent nucleele prismatice, la mele, dintre care şi lama« a
coche » într,un singur exemplar, burenul de unghi pe frîntură de lamă retuşată
concav sau convex şi gratoarele pe lame scurte sau fragmente de lamă cu partea
activă concavă, dreaptă orizontal sau pieziş, cît şi gratoarul simplu sau dublu pe
lamă lungă, pe ambele laturi retuşate (pl. III- 4, 6 -7). E de observat că retuşa
de reascuţire este de tehnică tipic musteriană.
Pentru încadrarea geocronologică a descoperirilor paleolitice de aici, un sondaj
a mers pînă la adîncime de 3 m, fără a se atinge stînca vie (pl. Il). Primul
strat de la suprafaţă este cenuşiu prăfos, avînd granulaţie fină, de natură eoliană,
1
K. Zebera, V. Lozek, V. Knebloba, O. Fejfar.
M. Mazalek, Zrrâm, o 11 etape geologickeho vytkwnu

kvarteruv Predmosti "Prerovo na Morat•e, înAnthropo;-oicum. IV. 1954, pl. l/12--13,
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degradat prin îmbogăţire cu humus, probabil un podsol. Grosimea lui variază
între 0,10-0,lSm.
Stratul II, brun~roşcat pe o grosime neuniformă, oscilînd între 0,15-0,30 m,
păstrat numai pe anumite porţiuni, restul fiind deranjat de rădăcini şi galerii de
rozătoare.

Stratul III, roşcat, bogat în concreţiuni de calcar mărunte, reprezintă zona
de acumulare a calcarului iluvial. Bulgăraşii de calcar au o culoare roz pal influenţată
de oxizi de fier din strat. Frecvente pete de oxizi de mangan. Despicare neregulată,
lipsită de faţete. Orizontul respectiv a fost mult frămîntat de rîme şi rădăcini.
Macroscopic, granulaţia este mai mare. Linia de demarcare între straturile II şi
III e sinuoasă, cu multe intrînduri din stratul Il.
Stratul IV, roşcat~gălbui~lutos, este întretăiat de linii paralele de concentrare a
oxizilor de fier, avînd în general o orientare uşor piezişe, şi legate între ele prin
vinişoare verticale de aceeaşi nuanţă dînd stratului un aspect marmorean.
Din stratul III pătrund în acest strat o serie de pene verticale umplute cu
material roşu accentuat, lipsit de boabe de calcar. E un material mult mai fin,
infiltrat prin selecţie din stratul III în golurile acestor pene înainte ca acţiunea de
degradare prin concentrarea calcarului şi penetraţiile de humus din straturile
superioare să fi avut loc. Pe unele crăpături în direcţie verticală s~au concentrat
oxizi de mangan. În alte crăpături cu direcţie neregulată s~a concentrat un material
mult mai fin, bentonită, sfărîmată prin dezagregare. Pînă la analizele de laborator
socotim stratul IV macroscopic drept rezultat al dezagregării şi dezintegrării prin
îngheţ periglaciar, care a mers mult mai jos decît adîncimea sondajului nostru.
Crăpăturile de îngheţ sînt din ce în ce mai rare în partea inferioară a sondajului,
de asemenea şi granulaţia materialului devine din ce în ce mai măzăroasă. O dată
cu dezgheţul, apele de infiltraţie din straturile superioare umplu aceste goluri cu
materiale mai fine, selecţionate şi contribuie prin umiditatea lor la dezagregarea
si urriformizarea stratului.
'
Penele de ghiaţă care pornesc din stratul III precum şi celelalte fenomene de
îngheţ şi dezintegrare din stratul IV sînt fenomene criogene ale unui stadiu glaciar.
Stratul III în care se află obişnuit musterianul, aparţine probabil depunerilor sta~
diului \X'lirm 1 -Wlirm Il. Iar straturile II şi 1 le atribuim stadiului glaciar Wlirm
II, podzolirea superioară fiind făcută în detrimentul sedimentelor eoliene ale acestui
stadiu. În această situaţie, prezenţa musterianului prelungit final preszeletian, în
care persistă toporaşul de mînă bifacial de tip Baia de Fier, îşi are o inca~
drare provizorie geocronologică în interstadiul Wlirm I -Wlirm Il, iar aurig~
nacianul mijlociu, foarte puţin dezvoltat, se plasează la începutul stadiului
Wlirm Il.
Evident, sînt simple observaţii de teren, care urmează să fie coroborate cu
rezultatele analizelor de laborator. În acest scop s~au ridicat toate probele necesare.
Ţinînd seamă de relieful Coastei şi mai ales de abrupturile ei dinspre nord e foarte
probabil că ne aflăm în faţa unor tabere de vînători, care au folosit terenul foarte
prielnic pentru îndreptarea vînatului prin hăituială spre prăpăstii.
Aceste prăpăstii au îndemnat mai apoi pe locuitorii epocii de bronz să le
folosească drept o cetate inexpugnabilă prin separarea printr~un val adînc de
coama dealului, pe unde se putea pătrunde aici.
Deşi platoul din incinta cetăţii este mai jos şi deci mai apropiat de apă şi
mai slab bătut de vînturi, cercetările noastre nu au dat aici de urme paleolitice.
Singur un toporaş de mînă, scos la suprafaţă prin eroziuni de pantă ne arată că
musterienii de pe vîrful Coastei coborau pe acest tăpşan numai în scopuri vînă#
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toreşti. Tăpşanul

înconjurat de prăpăstii de trei laturi, trebuia să fie liber pentru
îndrumarea vînatului.
Săpătura noastră a cuprins o foarte mică suprafaţă din întinderea aşezării.
A vînd în vedere adîncimea cu totul redusă, cel mult 0,60 m, pe care se înscriu
aceste două etape de dezvoltare ale paleoliticului din Ţara Oaşului, precum şi
întrepătrunderile pe verticală ale elementelor celor două culturi, se impune în
viitor continuarea cercetărilor pe o suprafaţă mai întinsă. Numai astfel vom avea
suficient material şi observaţii pentru o încadra re precisă. A vînd în vedere poziţia
de înălţime a locului de predilecţie ales atît de musterieni cît şi de aurignacieni,
în limita timpului cu totul redus, am făcut şi unele cercetări de suprafaţă în con,
tinuarea culmii dealului.
În hotarul satului Remetea, în apropierea hotarului Boineşti deasupra Coastei
Ritului pe suprafaţa arăturilor am descoperit numeroase piese aparţinînd atît
musterianului cît şi aurignacianului. Prezenţa musterianului la suprafaţă în asociere
cu aurignacianul pledează pentru o puternică denudare în această regiune.
După informaţiile unor locuitori din comuna Călineşti, pe Dîmbul sf. Maria
este un loc numit « Creminari », iar în satul Huta există iarăşi un loc cu aceeaşi
denumire. Locurile îşi poartă numele de la spărturile de cremene (opal) ce se găsesc
la suprafaţă.
V ALEA LUI MIHAI

Pentru a avea o pnvtre de ansamblu asupra posibilităţilor de dezvoltare a
culturii paleolirice în marginea şesului din nordul ţării, am făcut o deplasare la
Valea lui Mihai pentru a cunoaşte regiunea şi eventualele dovezi de locuire preneo,
litică ce s,ar afla în colecţia dr. Andrăssy Ernest.
Din punct de vedere geologic, regiunea s,a pretat la o locuire încă din paleo,
liticul superior, avînd în vedere depunerile de loess recent şi formaţiunile de dune.
Pe unele locuri în această regiune uscatul pusese stăpînire încă din interstadiul
Wi.irm 1 - Wi.irm Il. În acest sens pledează depozitele de loess de la cărămidăria
din Valea lui Mihai, unde avem la bază un sol interstadial brun,roşcat, gros de
O, 70-0,80 m.
La Galospetri, într'o dună de nisip, la o adîncime de 2,10 m apare o bandă mai
roşcată, avînd o grosime de circa 0,30 m. E probabil vorba şi aici de amprenta
ultimului interstadiu, peste care s'au depus mai apoi nisipurile eoliene din Wi.irm II
şi din actual, fixate apoi printr'o pătură de humus slab, actual, de circa 0,30 m
grosime.
În stratul de nisip roşu interstadial au apărut resturi fosile de mamut, de
Cervus megaceros şi Equus caballus fossilis.
Din punct de vedere arheologic, la Sălaci apare un gratoar pe lamă. O lamă
cu ambele laturi retuşată fin abruptă. Material prea puţin pentru încadrarea tipo,
logică. Lama tinde către svidero,tardenoisian.
La Gălospetri au apărut cîteva nuclee microlitice, lame şi gratoar pe frînturi
de lamă, toate de aspect microlitic, lucrate din obsidian. Avînd în vedere faptul
că în toate cercetările de suprafaţă făcute de către dr. E. Andrassy nu s'au găsit
resturi arheologice mai vechi decît epoca de bronz şi ţinînd seamă de formele
microlitice, credem că ne aflăm în faţa unei industrii microlitice prece,
ramice.
De la Valea lui Mihai provin cîteva gratoare de aspect microlitic şi unele
fragmente de lame.
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Prin această scurtă cercetare de teren şi examinarea pieselor din colecţia
Andnissy reiese că, pe regiuni întinse în zonele acoperite de dune şi de loess
se întinsese uscatul în paguba lacului Panonic şi viaţa începuse să pulseze.
Evident, alături de mamiferele quaternare, locurile au fost cunoscute şi de om.
Deocamdată nu putem semnala prezenţa lui decît în holocen.
C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR şi ELENA COV ACS

llAflEOflHTHqECKHE

HCCflEnOBAHH~

B OEflACTH

EA~-MAPE

KPATKOE conEP)KAHHE

CeKTop naneoJIHTa ApxeoJiorl1t~ecrwro 11HCTI1TyTa B coTpy~HI1'1ecrse c 06JiaCTHLIM My3eeM
EaH-Mape 03HaKOMI1JI11Cb c Macrepc1<11M11 E111<ca~a B o6JiaCTI1 Uapa-OawyJiyH:, B KOTOpbiX
o6pa6aTLIBaJICH onaJI. yKa3aHHLIMI1 apxeoJioroM PowKoif MapTOHOM 11 ~aT11posaHHbiMI1 11M
1111>KHI1M naJieOJII1TOM- arueJibCI<OH 11 MI1I<OI<eHI1HCI<OH :moxaMI1 - 11 Me30J111TOM.
ELIJI11 pa3se~aHLI nyHI<Tbi qeT3Qe.TJe, fl3yTap11y, Cy6-KoacTa, PLITyJiyii, <l>pyH3YJIHCI<3,
<l>LIHTLIHeJie-Xo3aruy JIYH 11 <l>LipT3H.
Bce 3TH Mecra, 3a 11CI<JIIO'ICHI1eM <l>bipT3H, pacnoJiomeHLI y 11CTO'IHJU<OB, r~e Haxo~I1TCH
Cblpbe-onan 11 MHOrO ero OTXO~OB OT o6pa60TI<I1 Mai<pOJI11TI1tieCI<I1X opy~I1H - B Bl1~e TOnopOB.
Hei<oTopLie crpaT11rpa4JI1t~eci<I1e ua6JIIO.lJ.CHI1H 11 .u.sa Hyi<Jieyca c OTII.IenJieHHbiMI1 nJiaCTI1HaMI1
,u.aiOT B03MO>I<HOCTb ,u.aT11pOBaTb np011:mo~I1BlllYIOCH TaM pa6oTy IIOCJie,u.HeH 4Ja30H IIJiei1CTOQeHOBbiX OTJIO>KeHI1H, BIOpMOM III, 11 .u.ame H11>KHHM ranoQeHoM.
llp11 npo,u.OJI>KCHI111 nosepxHOCTHOH pa3Be~I<I1 Ha Tepp11TOp1111 coce,u.Hero ceJia Eo11HelllTI1, Ha
caMoii BbiCOI<OH seprn11He (215 M) 6LIJII1 o6HapymeHhi cJie,U.LI .r.q:esHero naJieOJII1TI1tieci<oro
0611TaHI1H.
Pa3Be~I<a noi<a3ana, 'ITO 3Ta sepm11Ha 6Lma o611TaeMa I<al< B cpe,u.HeM naneoJII1TC - nep11o,u.
MycrLepci<I1H, I<OHeQ ~oceJieTCI<oro, -Tai< 11 B sepxHeM naJieo.rmTe - cpe~HI1H op11HLHI<CI<I1H
nep11o,u..
HeB03MO>KHO nposecTI1 JIHHI1IO, TO'IHO pa3rpaHI1'111BaiOII.IYID o6a I<YJILTYPHLIX CJIOH, Tai< 1<a1<
pH,u. op11HLHI<CI<HX MaTep11aJios 11Hor.u.a cnycJ<aeTcH s sepxHIOIO qacrL MYCTLepci<oro CJIOH.
fcoxpOHOJIOrl1tieCI<I1 MYCTLepCI<I1H nep110,U., I<OHeQ ,U.OCeJieTCI<OrO, MO>KHO BpeMeHHO BI<J110'111Tb
,'<\em.u.y BIOpMOM I 11 BIOpMOM II, cpe,u.HI1H me, MeHee pa3BI1TbiH op11HLHI<CI<I1H nep11o~, B Hat~a.JIO
B10pMa II.
OE'b.HCHEHHE PHCYHKOB
Ta6nnua I. - EoHHeWTH. KpeMHeBbre opyAHIL 1-3, 7, opHHbfiHCKHe cHpe6HH H3 nnacrHH; 4, nJiaCTHHa,
peTywnposaHHafl no AJIHHHbiM cropoHaM; 6, yrnosoil peaeu; 8, onuen noCJJeMero MycrbepCKoro nepHo.r:ta;
9, py•mre py6nno noCJie).{Hero MYCTbepcHoro nepno.r:ta; 10, AOCeJieTcHoe .r:tBycropoHHee opy.z:tHe; Em<ca.r:t. Ypo'IHII.Ie
fla-QDpyH3YJifiCH3; 5, MaHpOJIHTH'ICCHHH Tonop HOH1.13 naJieOJIHTa.
Ta6JIHUa Il. -- EoHHeUITH. CTpaT»rpaqm'leCK»H paapea.

RECHERCHES PALEOLITHIQUES DANS LA REGION
DE BAIA MARE
RESUME

En collaboration avec le Musee de la region de Baia Mare, le secteur paleolithique de !'Institut d'Archeologie a exarnine, a Bicsad, dans la Ţara Oaşului, les ateliers ou l'on taillait l'opale,
signales par l'archeologue Marton Roska, qui les a attribues tantât au paleolithique inferieur
a l'acheuleen et au rnicoquien, tantât au rnesolithique.
On a exarnine les lieux dits Cetăţile, Lăutoriu, Sub-Coasta Ritului, Frunzuleasca, Fintînele
Hogaşului et Fărtăi.
Tous ces endroits, horrnis Fărtăi, se trouvent a proxirnite de sources et la rnatiere premiere
-- l'opale- existe sur place. On y a constate la presence de nornbreux dechets provenant de
l'execution d'outils rnacrolithiques, probablernent en forme de haches.
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Des observations stratigraphiques et deux nucleus, d'ou avaient ete detachees des larne:",
perrnettent de dater l'activite deces ateliers de la derniere phase de developpernent du pleistocene,
dans le Wiirrn III, penetrant rnerne dans la partie de base de l'holod:ne.
Les recherches en surface s'etant poursuivies sur le territoire du village voisin de Boineşti,
on a decouvert au point le plus eleve de la Coasta Boineştilor, a une altitude de 215 rn, les vestige~
d'habitations paleolithiques plus anciennes.
Un sondage a permis de constater que cette cirne avait ete habitee pendant le paleolithique
rnoyen- rnousterien final preszeletien - aussi bien qu'au cours du paleolithique superieur aurignacien rnoyen.
On ne peut tracer une ligne de dernarcation entre les deux couches de civilisation, car une
serie d'elernents aurignaciens descendent souveht dans la partie superieure de la couche rnousterienne.
Au point de vue geo-chronologique, le rnousterien prolonge pendant la phase finale preszeletienne peut etre provisoirernent encadre dans l'interstade Wiirrn I - Wiirrn Il, et l'aurignacien
rnoyen, peu developpe, au debut du stade Wiirrn Il.

EXPLICATION
Planche
retouchee sur
de poing (fin
lithique de la
Planche

DES

FIGURES

1.- Boineşti. Outils en silex: 1-3 et 7, racloirs aurignaciens sur pointes de lame; 4, lame
les cotes longs; 6, burin d'angle de la fin du mousterien; 8, eclat du mousterien final; 9, coup
du mousterien ;) 10, outil bifacial preszeletien. Bicsad · « La Frunzulească >>: 5, hache macrofin du paleolithique.
II. - Boineşti: section stratigraphique.
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paleolitic al Institutului de arheologie în colaborare cu Muzeul
regional Constanţa a efectuat săpături şi sondaje în peşterile de pe
teritoriul comunei Cheia (raionul Medgidia), în perioada 16 iunie4 iulie 1957.
ECTORUL

1.

PEŞTERA DE LA IZVOR

1

Obiectivul principal a fost continuarea săpăturii din anul precedent în peştera
de la Izvor, situată în marginea de sud,vest a satului, pe latura dreaptă a văii

Fig. 1. --

Cheia-Peştera

de la Izvor: planul

săpăturilor

din anii 1956-1957.

Ghelengicului, în apropierea confluenţei Ghelengicului cu Casimcea, la altitudinea
de circa 25 m.
Această peşteră a fost săpată în întregime, lăsîndu,se numai cîteva profi.le
ca martori pe margini. S~ săpat şi în exterior un şanţ de 8 m x 1 m pe mijlocul
conului de umplere din fttW. peşterii (fig. 1 ).
Rezultatele sînt următoarele:
a) Nivelul musterian e situat'în interiorul peşterii spre fund, direct pe stînca
vte într'o adîncitură al biată situată cu circa 0,60---0,80 m mai jos de cît pragul
1 Pentru peştera de la Izvor, din dreapta văii
Ghelengicului, vezi raportul de săpături al sectorului
paleolitic din anul 1956. în Materiale. V, p. 15.

Peştera de la Izvor are o lungime maximă de 14,35 m
şi o lăţime de 4,90 m in interiorul ei. A se vedea
şi planul făcut de Al. Păunescu şi N. Harţuchi (fig. 1).
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2

de la intrarea peşterii. Stratul musterian reprezintă un loess macroporic gălbui
pal, în amestec cu mărunte concreţiuni calcaroase avînd pînă la 30 mm diametru
(fig. 2 ). Este un loess de peşteră, în constituţia căruia intră şi grăunţe de nisir
eolian, ceea ce demonstrează o climă aridă rece. Acest strat a oferit un bogat
material arheologic litic, format din vîrfuri de mînă triunghiulare, cu retuşe
marginale oblice ventrodorsale pe laturi şi chiar unele cu retuşe dorsoventrale,
rezuitoare pe aşchii, aşchii şi lame late cu sau fără retuşe laterale, precum şi
un gratoar (fig. 3/8-13).
Silexul din care sînt obţinute uneltele, nu e uniform ca granulaţie şi culoare,
ceea ce arată că nu avem un anumit loc de aprovizionare cu materie primă ci era
culeasă la întîmplare. Planul de lovire
variază; obişnuit lat, nepregătit, făcînd
unghi deschis cu linia de desprindere,
mai rar faţetat şi chiar în două ape
(talon diedru) cu lovitura dată la întîi,
nirea celor două planuri. Bulbul de
percuţie uneori destul de proeminent.
Laturile active au puternice ştirbituri
de folosire. Reascuţirea se face în
trepte prin retuşe invazive.
""" Pimint negru ( post-paleolilic}
··
g.ilbui cu plt~tre
Un musterian superior care,şi găseşte
;j;;::: ·· brvn-găi!Jui(~urig";~cian)
o
paralelă pînă la identitate în muste,
=f:+:f ., brun-roşcat(mu8terian.Jup,rit1,.}
~Siinc•
rianul peşterilor bulgare de la Devetaki1 .
Fauna acestui nivel este în general
Fig. 2.- Cheia-Peştera de la Izvor: profilul peretelui
de est, porţiunea A-B.
săracă. În afară de cîteva oase sparte a
apărut dentiţie de: Ursus spelaeus,
Equus cabalus fossilis, Rhinoceros antiquitatis, Cervus elaphus, Bos sp., Hyaena
spelaea. Împreună cu piesele descoperite în 1956 am descoperit 140 de resturi
fosile dentiţie determinabilă în următoarea asociaţie şi frecvenţă:
Ursus spelaeus ......................... .
Equus cabalus fossilis ................... .
Rhinoceros antiquitatis
................. .
Hyaena spelaea ......................... .
Cervus elaphus ......................... .
Bos sp.
. ........................ .

90
29
14
3
3
1

64,29%
20,72%
10,00%
2,14%
2,14%
0,71%

140
Prezenţa rinocerului siberian, a ursului şi hienei de peşteră, ne demonstrează
o fază de climă rece. Sîntem, după toate probabilităţile, în Wtirm I.
b) Nivelul aurignacian a fost surprins numai spre fundul peşterii şi este
aşezat direct pe musterian. Grosimea acestui nivel variază între 0,04-0,20 m.
reprezentînd o depunere loessică gălbui prăfoasă în amestec cu bucăţele de calcar
în spărtură tăioasă, colţuroasă, care denotă o climă rece şi uscată. Cultura materială
a epocii se caracterizează prin aşchii, lame cu sau fără retuşe marginale şi un gratoar
pe frîntură de lamă scurtă (fig. 3/1-7).
Ne aflăm în faţa obişnuitelor refugii aurignaciene mijlocii în peşteri. Slab
documentat şi aici ca şi în peşterile carpatice, Baia de Fier, Băile Herculane,
Boroşteni şi Ohaba Ponor.

l

După

materialul fotografic inedit oferit sectorului de N. Djambazov.
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9

12
Fig. 3. -

13

de la Izvor: 1, răzuitor; 2-7, aşchii şi lame aurignaciene retuşate; 8, 9, vîrfuri
musteriene; 10, răzuitor musterian; 11-13, aşchii musteriene.

Cheia-Peştera
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Pentru o încadrare mai strînsă în cadrul dezvoltării aurignacianului mijlociu,
nu avem suficient material caracteristic. Îl alăturăm provizoriu de recentele desco,
periri făcute de arheologul N. Djambazov la Loveci în peştera Vasiliewski, unde
această industrie lamelară a fost descoperită în asociere cu vîrfuri foliacee lucrate
în tehnica szeletiană 1 •
Fauna e mai săracă; menţionăm numai menţinerea ursului de peşteră şi
apariţia mistreţului Sus scrofa.
c) Nivelul steril din punct de vedere arheologic şi faunistic are o grosime
de 0,06-0,17 cm şi a fost observat în mijlocul peşterii în special în marginea
de sud a ei. Este o depunere fină, gălbui deschisă cu frecvente bucăţele de calcar
rotunjite, avînd un diametru de 2-3 cm datorită, în parte, inundării peşterii de
către apele al căror debit a crescut în ultimul interstadiu. Dovada depunerii acestui
strat şi prin inundaţie o alcătuieşte însăşi constituţia mineralogică a nisipului, în
care apar frecvent boabe cu o granulaţie mai mare, de roci mai vechi, cum este
şistul verde paleozoic şi cuarţitul. O analiză micromineralogică va preciza şi mai
bine aceasta.
Această inundaţie post aurignaciană a spălat pe o anumită porţiune atît
nivelul aurignacian, cît şi limita superioară a musterianului. Numai aşa se explică
existenţa unor elemente paleolitice în partea de bază a stratului de cultură din
şanţul III, trasat în conul de umplere din faţa peşterii. În masa tuturor straturilor
se găseşte mult calcar diseminat şi infiltrat prin spălare din masivul peşterii. Toate
fac puternică efervescenţă la acidul clorhidric diluat. Pină la obţinerea analizelor
ce urmează a se face probelor ridicate din cele trei depuneri şi executarea unui
sondaj geologic în depozitele sedimentare din Cheile Ghelengicului, socotim
că putem afirma în linii mari următoarele :
I. Sculptarea peşterii s'a făcut în timpul unei transgresiuni marine ce a
avut loc în penultimul interglaciar Riss,Wi.irm.
II. Părăsirea peşterii de către ape a avut loc la începutul stadiului Wi.irm I.
III. Prima locuire în peşteră,musterianul -aparţine primului stadiu glaciar al
ultimei glaciaţiuni Wi.irm I şi a doua locuire în totul sporadică- aurignacianulcelui de,al doilea stadiu Wi.irm II.
IV. Suprapunerea directă a aurignacianului peste musterian se datoreşte
probabil unei spălări ce a avut loc în timpul unor eventuale inundaţii din inter,
stadiul Wi.irm I - Wi.irm II. Sondajele geologice ce urmează a se face vor avea
darul să lămurească dacă este vorba de transgresiuni marine sau simple inundaţii.
C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR

d) Nivelul neolitic Hamangia e situat în mijlocul peşterii uneori direct pe
musterian. S,a observat şi o groapă care străbate aproape tot nivelul musterian.
Ceramica constă din fragmente cu suprafeţele exterioare lustruite, cu decor
incis, tipice fazei Ceamurlia de Jos. Foarte rar apare decorul cu caneluri fine, cu
substanţă albă care umple spaţiul adîncit şi barbotina.
s,au găsit în acelaşi nivel şi cîteva fragmente gumelniţene aparţinînd atît
fazei de început cît şi fazei de sfîrşit numită de unii cercetători Gumelniţa D.
Din faza gumelniţeană de început au apărut cîteva profile de buze de strachină
1

După

materialul fotografic inedit oferit sectorului de N. Djambazov.
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cu decor incis, iar unul cu umărul scrijelat. Un alt fragment menţine decorul
cu grafit.
Cele cîteva fragmente, a căror pastă conţine multă scoică pisată, le~am atribuit
fazei Gumelniţa D. Un alt ciob, tot cu scoică pisată, conţine un decor şnurat,
în genul acelora care constituie specia Cucuteni « C ».
Ca utilaj litic în nivelul neolitic sînt prezente lamele şi răzuitoarele de silex.
e} Nivelul hallstattian. Fragmente ceramice, caracteristice acestui nivel, s~au
găsit în nivelul de bază de culoare neagră gălbuie, gros de 0,04-0,25 m al
stratului de cultură din şanţul III, trasat în faţa peşterii. Se pare că nu este
vorba de o locuire hallstattiană, deoarece ceramica acestei epoci este amestecată
cu alte elemente culturale mai vechi paleolitice, neolitice (Hamangia), şi chiar
mai noi, dacice. Acest amestec se datoreşte alunecărilor de pantă. Ceramica
hallstattiană găsită aici constă din fragmente cu una sau ambele suprafeţe negre
lustruite. Decorul e incizat şi constă din linii mari şi mici. Un fragment prezintă
o proeminenţă mare înconjurată de cercuri şi mici adîncituri distanţate.
f) Nivelul geto~dacic. Puţine fragmente ceramice, caracteristice acestei perioade
s~au găsit spre fundul peşterii, în pămîntul de asvîrlitură, amestecate uneori cu
altele actuale. O locuire mai bogată cu o vatră groasă de circa 0,03-0,05 m,
s~a observat în porţiunea dinspre intrarea peşterii (materialul arheologic din acest
nivel se întinde pe o lungime de 5-6 m, de la gură spre fund). Vatra bogată
în cărbune şi cenuşă stă direct pe stîncă şi datorită arderii puternice a crăpat şi
a devenit sfărîmicioasă.
Fragmentele ceramice se împart în două mari categorii : 1) Ceramică grecească
de import (fragmente de buze şi funduri de amfore, sau de alte vase de pastă
fină cărămizie, cu firnis negru sau verzui şi o mănuşe de amforă tasiană, cu ştampilă
fragmentară. 2) Ceramică dacică autohtonă de pastă grosolană, ale cărei fragmente,
adeseori cu suprafeţele exterioare afumate prezintă ca decor brîul cu sau fără alveole.
Obiectele de metal descoperite sînt: un cui de fier, două vîrfuri de săgeată
din bronz, unul piramidal iar altul plat cu nervură mediană pe mijloc, precum şi
o brăţară de sîrmă de aramă cu capetele îngroşate.
Elementele culturale găsite în acest nivel prezintă mari analogii cu cele din
nivelele de locuire dacică din peştera Gura Dobrogei, datate în sec. III î.e.n.,
după o monedă histriană.
g) Nivelul prefeudal a fost surprins în şanţul III în faţa peşterii. Depunerea
din această vreme are o grosime de 0,50~1,08 m. Distingem aici fragmente eera~
mice romane (amfore şi alte vase) unele cu decor canelat sau cu angobă alb~
gălbuie, precum şi fragmente de pastă cenuşie cu lustrui negru.
h) Nivelul feudal timpuriu a apărut tot în şanţul III, suprapunîndu~se direct
celui feudal. Are o grosime de circa 0,20-0,90 m. Ceramica de aici cuprinde
fragmente de pastă impură de culoare neagră sau cenuşiu~cărămizie, cît şi frag~
mente de pastă pură cărămizie. Majoritatea ceramicii prezintă ca decor linii incise
dispuse paralel, oblic şi în val. Distingem buzele de oale cu marginea răsfrîntă
puternic în afară sau cu profilul drept.
S~au mai găsit şi alte obiecte, ca de pildă: 1) două vîrfuri de săgeată din fier,
unul cu aripioare, lung de 9 cm, cu piciorul rotund, găurit în capăt pentru prins
în coadă şi altul lung de 7 cm cu lama de formă romboidală, cu piciorul negăurit,
2) un vîrf piramidal din corn, lung de 4 cm, cu suprafeţele lustruite, baza pătrată,
tăiată orizontal şi perforată în mijloc, probabil, pentru înmănuşare, 3) două
mărgele, una de sticlă, rotundă, perforată vertical şi alta discoidală, de ametist,
perforată orizontal.
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Fauna constă din: oase şi dentiţie de oaie, cal, cîine, coarne de căprioară
cochilii de melci (Helix pomatia).
Ceramica din nivelul feudal timpuriu, după decorul şi forma vaselor, prezintă
mari analogii cu aceea găsită în alte aşezări din Dobrogea: Dinogetia şi Capidava.
La bisericuţa din satul Basarabi, descoperită recent, datată la sfîrşitul sec. X (992),
s'au găsit fragmente ceramice cu forme şi decor identice cu cele din nivelul nostru.
Toate aceste analogii ne permit să atribuim şi ceramica de la Cheia secolului X.
şi

Il.

PEŞTERA

DE LA BABA

1

În această peşteră situată la sud de satul Cheia, la locul numit de localnici
pămîntul galben » au apărut trei nivele de vatră, bogate în ceramică. Primele
două nivele aparţin neoliticului gumelniţean, din fazele de început ale acestei
culturi şi se înscriu pe o grosime de 0,60 m. Fragmentele ceramice se împart în
două categorii : unele de pastă impură grosolană şi altele mai fine cu ambele
suprafeţe decorate, fie cu caneluri, fie cu linii incizate, drepte sau în parantezei
fie cu mici adîncituri dispuse în şiruri. Apare şi proeminenţa albiată la mijloc,
precum şi un ciob cu pictură roşie crudă.
Ultimul nivel de locuire, gros de 0,10 m despărţit de cel gumelniţean printe,
un steril de 0,20--0,30 m grosime, conţine cărbune, cenuşă şi fragmente cerani.ic,
dacice de pastă impură şi unele romane de culoare cărămizie. Din categoria celor
de import s'au găsit trei fragmente cu profilul subţire, cu angobă roşie, probabir
aparţinînd vaselor de tip terra sigillata.
Prin taluzarea peretelui dinspre fundul peşterii au ieşit la iveală cîteva frag,
mente neolitice, cu scoică pisată, de tip Gumelniţa D. Din pămîntul de azvîrlitură
al vechii săpături efectuată aici de unii căutători de comori s,au mai găsit şi două
cioburi cu linii incise din perioada feudală.

« La

III.

PEŞTERA DE LA SOCI

9

În sondajul de la gura peşterii au apărut (între 1,20-3,30 m), în pămîntul
de culoare gălbuie fragmente ceramice dacice de pastă grosolană şi altele de import
romane. Pînă la 1,20 m depunerea este sterilă şi provine din peşteră fiind scursă
recent. Fauna de aci, constă în oase şi maxilare de rozătoare, oase de pasăre, măsele
de cal şi o mandibulă de vulpe.
AL. PĂUNESCU şi N. HARŢUCHI

IV.

OBSERVAŢII GEOMORFOLOGICE ŞI ALTE

CERCETĂRI

o serie de observaţii geomorfologice asupra teraselor Casimcei,
necesare încadrării geocronologice a genezei peşterilor şi a epocii de
locuire paleolitice.
Peşterile de la Cheia şi cu deosebire peştera de la Izvor credem că sînt peşteri
lagunare, ca de altfel şi amîndoi pereţii stîncoşi abrupţi cu aspect de faleză a văii
Ghelengicului. Atît cheile cît şi peşterile joase, cea de la Izvor şi cea de la Baba,
S,au

făcut

observaţii

1 Peştera de la Baba are forma unui culoar lung
de 11,60 m, iar lăţimea sa variază între 1,90-2,45 m.

2
Peştera de la Soei prezintă o încăpere mică de
circa 5 m lungime şi 4 m lAţime, continuîndu-se
in fund cu un culoar strimt înfundat.
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au fost sculptate într'o fază mai veche de transgresiune a apelor marine care au
pătruns în interglaciarul Riss-Wi.irm în lungul văii Casimcea pînă dincolo de
Cheia. După studiile geografului C. Brătescu, lacul Taşaul nu reprezintă altceva
decît rămăşiţele în retragere a ultimei transgresiuni postloessiene 1 •
În ce priveşte cercetările de teren făcute anul acesta în alte puncte, deşi
restrînse, s'au soldat cu unele descoperiri si observaţii noi.
În ceea ce priveşte paleoliticul de ter~să, nu s'au făcut decît două cercetări,
una la Saligny, unde în anul trecut au fost descoperite cîteva dovezi de locuire
aparţinînd epocii szeletiene şi alta la Satul Nou, lîngă Medgidia, unde arheologii
S. Morintz şi N. Harţuchi descoperiseră, tot anul trecut, unele indicii paleolitice.
Cercetările de la Saligny n'au adus nici un element nou. În schimb o nouă
recoltă de aşchii şi spărturi de cremene de la Satul nou, făcută de colectivul
Muzeului Constanţa, pune cu totul altfel problema aşa,zisului atelier paleolitic
superior de aci. Nu s'a găsit niciun fragment cît de mic al unei lame obişnuite.
Dacă ar fi fost un atelier ar fi trebuit să se fi descoperit măcar un nucleu, două,
dintre cele 179 piese culese de aici. În acest număr de piese nu sînt decît două
aşchii cu aspect de aşchii de decorticare pe care se observă lovitura de desprindere.
Majoritatea aşchiilor sînt însă plesnite de îngheţ pe anumite linii de clivare în
care a pătruns apa. Majoritatea plesniturilor sînt concave, lăsînd în masa aşchiilor
adîncituri alveolare. Fenomenul va trebui studiat mai deaproape la faţa locului
întrucît nu este exclus ca şi piesele care par a prezenta urmele loviturilor de des,
prindere să :fie desprinse prin presiune sau să reprezinte slabe încercări de prelu,
crare pe o materie primă de slabă calitate.
Patina dublă a unora arată că la desprinderile mai vechi s'au adăugat şi altele
mai noi, mult mai tîrzii, chiar actuale, întrucît plesnitura este proaspătă. O dovadă
cu totul în favoarea acestei observaţii este faptul că am găsit o astfel de aşchie
pe suprafaţa căreia era o serie de linii de plesnire a îngheţului p~trunse pînă în
inima pietrei, aşa încît a fost uşor ca această piesă să fie frîntă în mînă, obţinîndu,se
şase aşchii care au aspectul general al celorlalte; deci în ceea ce priveşte paleoliticul
de la Satul Nou trebuie să fim foarte prudenţi.
Menţionăm pentru vremurile mai noi postpaleolitice descoperirea unui vas de
tip Hamangia, aparţinînd probabil unui mormînt, în comuna Grădina (descoperit de
C. N. Plopşor), o întinsă aşezarea gumelniţeană la Cheia (descoperită de N. Harţuchi)
şi bogate urme romane la Grădina (descoperire C. N. Nicolăescu,Plopşor).
În urma cercetărilor de teren şi în peşteri, făcute în cele două scurte campanii
de colectivul sectorului paleolitic, aria geografică a culturii Hamangia s'a lărgit
prin descoperirile de la Cheia, Grădina, Gura Dobrogei şi Tîrguşor sezisîndu,se
chiar etapele de evoluţie ale acestei culturi în peştera de la Gura Dobrogei.
C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR

I1AJIEOJII1TI14ECKI1E 11CCJIE.UOBAHI1R B .UOEPY,U)I(E
KPATKOE CO.UEP)l(AHllE
CoTpy.o;HHI<H na.rreoJIHTHt.IecKoro ceKTOpa ApxeonorHt.IecKoro HHCTHTYTa H KoHcraHQCKoro
o6JiaCTHOrO My3eH npOH3BeJIH B 1957 r. paCKOlli<H H pa3Be)J;Ol1Hble pa60Tbl B neiQepax Ha TeppHTOpHH cena KeH (Me.o;mHJJ;Hii:cKoro paii:oHa).
\ C. Brltescu, Pdmîntul Dobrogei, în Dobrogea.
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B ne~epe y nym<Ta H3BOp 6biJIH npOAOJI>I<eHbi paci<OnKH, HaqaTbie e~e B npolllJIOM ro,11y,
H 6biJIO HaHAeHO MHOro CBHAeTeJibCTB MaTepHaJibHOH KYJibTypbl 3llOXH naJieOJIHTa H 6onee ll03AHeH.
Ha naneoJIHTHqecKoii CTOHHI<e 6bmo HaiiAeHo MHoro KpeMHeBbiX opy,IIHH 3noxH MYCTbe: pyqHbie py6HJia, OT~ellbl, IllHpOKHe peTylllHpOBaHHbie H HepeTylllHpOBaHHbie nJiaCTHHbl, CI<pe6KH,
a TaK>I<e OT~enbi, llJiaCTHHbl H OAHH CI<pe60K cpeAHero OpHHbHKa.
Hci<onaeMaH MYCTbepcKaH <i:>ayHa npeACTaBJieHa npeo6JiaAaiO~HM BCIOAY ne~epHbiM MeABeAeM, JIOillaAbiO, HOCOpOrOM, rHeHOH, OJieHeM H 6biKOM; qTQ KaCaeTCH OpHHbHKCKOH, - TO OHa 3HUqHTeJibHO 6eAHee H npeACTUBJieHa JIHillb MeABeAeM H AHKHM Ka6aHOM.
CTOHHI<a llOCJienaJieOJIHTHqeCKOH 3llOXH B ne~epe H nepeA HeH COAepmHT MHOrO 6oraTbiX
KepaMHKOH CJIOeB: HeOJIHTHqecKHH (KYJibTypa XaMaHA>I<HH H ryMeJibHHQa), paHHero meJie3a reTOAaKHHCKOro nepHOAa (III B. AO H.3.), AO<i:>eOAaJibHOro H paHHe<i:>eOAaJibHOro (X B.) nepHOAOB.
B ne~epe y nyHKTa Ea6a HaHAeHo ABa >I<HJibiX ropH30HTa - OAHH HeOJIHTHqecKlill (ryMeJihHHQKHH), a Apyroii: AaKHHCKHH.
B ne~epe B CoqH o6HapymeHo HeCKOJibKO <i:>parMeHTOB KepaMHKH rcro-AaKHHCKOH 3noxH.
IJpOH3BeAeHHbie B ,Uo6pyA>I<e B orpaHHqeHHOM MaCUlTa6e HCCJieAOBaHHH npHBeJIH H K ApyrHM
OTKpbiTHHM: B ceJie rp3AHHa (MeA>I<HAHHCKOrO paHOHa) 6biJIH HaHAeHbl CJieAbl THna XaMaHA>I<HH
H pHMCKoro nepHOAa, a B Kee o6IllHpHoe ryMeJibHHQKOe noceneHHe.
OE"MICHEHME Pl1CYHKOB
PHc. 1. - KeH. ITewepa B ll3sope. ITnaH pacKonoK 1956-1957 rr.
PHc. 2. - KeH. ITewepa B l13sope. ITpoqmn& socro•IHoii: cropoH&I, yqacroK A - B.
PHc. 3. - KeH. ITewepa B l13Bope. 1, cKpe6oK; 2- 7, peTywHposaHHbie opHHbHKCKHe oTwenbi H rmacTHHbi; 8-9, MYCTbepCKHe HaKOHe'!HHI<H; 10, MYCTbepCKHH CKpe6oK; 11-13, MYCTbepCKfle OTwenbi.

RECHERCHES PALEOLITHIQUES EN DOBROGEA
RESUME

En collaboration avec le Musee regional de Constantza, le secteur paleolithique de
!'Institut d'Archeologie a procede, en 1957, a des fouilles et sondages dans les cavernes situees sur
le territoire du village de Cheia (district de Medgidia).
Les fouilles de l'annee precedente ont ete continuees dans la caverne d'Izvor, ou l'on a decou~
vert d'abondantes preuves de civilisation materielle, appartenant au paleolithique et au postpaJeo,
lithique.
L'habitation paleolithique renferme des outils mousteriens en silex, des coups de poirg,
des eclats et des lames larges, avec ou sans retouches, un racloir, ainsi que des eclats, des lames
et un racloir appartenant a l'aurignacien moyen.
La faune mousterienne fossile est representee par 1' ours des cavernes, qui predomine, le
cheval, le rhinoceros, l'hyene, le cerf et le breuf, tandis que la faune aurignacienne est pauvre,
car on ne trouve que l'ours et le sanglier.
L'habitation postpaleolithique de la caverne et du terrain qui s'etend devant elle comprend
plusieurs niveaux, riches en ceramique neolithique (civilisation de Hamangia et de Gumelniţa)
de la premiere periode de l'âge du fer, de l'epoque geto,dace (III" siecle av.n.ere), de la periode
prefeodale et de la haute epoque feodale (X" siecle).
Dans la caverne de Baba, on a decouvert deux niveaux d'habitation, l'un: neolithique
(Gumelniţa) et l'autre dace.
Quelques fragments ceramiques de 1' epoque geto-dace ont ete trouves dans la caveme de Soei.
Les recherches, du reste limitees, executees en Dobrogea, se sant egalement soldees par
d'autres decouvertes: a Grădina (district de Medgidia), des vestiges du type Hamangia et des
restes romains, et a Cheia, un vaste etablissement gumelnitzien.
EXPLICATION DES

FIGURES

Fig. 1.- Cheia. Caverne d'lzvor. Plan des fouilles des annees 1956 et 1957.
Fig. 2.- Cheia. Caverne d'lzvor. Profil de la paroi Est, portion A-B.
Fig. 3.- Cheia. Caverne d'lzvor: 1, racloir; 2-7, eclats et lames aurignaciens retouches; 8-9, pointes
mousteriennes; 10, racloir mousterien; 11-13, eclats mousteriens.
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CERCETĂRILE ŞI SĂPĂTURILE PALEOLITICE
DE LA CREMENEA ŞI ÎMPREJURIMI
(corn. Sita

Buzăului,

Codlea; reg. Stalin)*

A

I

cu Muzeul regional Stalin, sectorul paleolitic al Institutului de
arheologie al Academiei R. P. Ro mîne a continuat şi anul acesta să păturile
asupra paleoliticului de terasă la Cremenea şi, în apropiere, la Gîlma Mare.
Cercetările au fost executate între 8.VIII-14.IX.1957, cu sprijinul material al
Muzeului reg. Stalin, care ne,a pus la dispoziţie personal ştiinţific şi administrativ.
s,au executat următoarele lucrări:
N COLABORARE

CREMENEA

s,a

I. -Lărgirea sondajelor de
săpat o suprafaţă de 76,20

anul trecut pe terasa Malul lui Dinu Buzea unde
m 2•
II. - În « Poieniţă » două sondaje cuprinzînd 32 m 2 •
GîLMA MARE

I. -Un sondaj de 10 m 2 pe terasa de la

confluenţa pîrăului Chichirău

cu

pîrăul Mărului.

IL -Un sondaj de 8 m 2 pe locul numit « Deluţ ».
III. - Un sondaj de 12 m 2 la locul numit « In Roate »
faţă în raza satului Gîlma Mare.

şi cercetări

de supra,

MALUL LUI BUZEA

Stratigrafie şi geocronologie. În scopul unor noi observaţii stratigrafice asupra
depunerilor geologice quaternare, unul din şanţuri a fost adîncit pînă la aluviu,
nile de bază.
O schiţă stratigrafică axonometrică în care să se înscrie depunerile geologice
şi culturale precum şi fenomenele periglaciare, ar fi mult mai sugestivă pentru
înţelegerea complexităţii acestor probleme.
Observaţiile de la Cremenea şi Ceahlău întăresc rezultatele la care s,a ajuns
în Ungaria şi anume că interstadiul Wi.irm II -Wi.irm III reprezintă o fază eli,
matică nu atît de blîndă ca a interstadiului Wi.irm I -Wi.irm II, ci o fază mai
rece de tundră.
În sprijinul acestei constatări pledează caracteristicile crăpăturii poligonale
«solul cu celule» descoperite în stratul brun,roşcat.
* Colectivul: C. S.
4"

Nicolăescu-Plopşor

(responsabil), FI.

Mogoşanu,

www.cimec.ro

Ion Pop, Al.

Păunescu

(membri).
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Pl. 1.- Cremenea-Malul Dinu Buzea: l-5, 7, 10, 12, răzuitoare pe virf de lamă; 8, 13, răzuitoare
microlitice; 14, vîrf de tradiţie La Gravette; 15-17, 22, lame microlitice retuşate; 19, burin de unghi;
21, trapez; 23, burin median; Cremenea-Poieniţa, 24, burin de unghi; Roate-Gilma Mare, 6,11,
răzuitoare; 18, vîrf gravette microlitic; 20, trapez.
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Atribuind stratul brun~roscat interstadiului Wi.irm II-Wi.irm III urmează
în mod logic ca depunerile u~mătoare : gălbuiul prăfos, eolian să aparţină lui
Wi.irm III şi negrul vegetal actualului, iar depunerile de sub brun~roşcat stadiului
Wi.irm Il.
Cele mai vechi dovezi de locuire omenească apar, obişnuit, începînd de la
baza brun~roşcatului, în toate şanţurile, mai frecvent între 1, 20 m -1,30 m; în
unele cazuri apar sporadic piese chiar pînă la adîncimea de 1,50 m.
Partea superioară a acestui nivel este bogată în deşeuri de fabricare şi chiar
obiecte tipice. Majoritatea pieselor descoperite sînt atipice: spărturi, bulgări,
aşchii : rarele piese tipice se înscriu în următoarele forme : nuclee, lame mari şi
mici, răzuitoare pe vîrf de lamă şi burine de unghiu (pl. I/1,2,3,19).
Luat în întregime, poate fi congiderat ca un nivel de locuire a cărui grosime,
exceptînd piesele sporadice descoperite mai jos, variază între 15 -25 cm. E inte,
resant de observat că în partea inferioară piesele tipice sînt mai rare. Piesele
recuperate se înscriu în aurignacianul mijlociu de sfîrşit. Avînd în vedere desco~
perirea unui gratoar microlitic, îl putem considera drept un aurignacian pregra~
vettian (pl. I/3). Cronologic, acest prim nivel de locuire paleolitică poate fi atribuit
sfîrşitului stadiului glaciar Wi.irm IL E de observat că această cultură întîrzie aici
mai mult ca în răsărit doar cu un început de germen de microlitizare.
Între primul nivel inferior şi cel de-al doilea care se înscrie în depunerile
brun~roşcate nu putem afirma că există un gol de locuire ci numai o mai slabă
frecvenţă a descoperirilor noastre. Deosebirile dintre aceste două nivele sînt
totuşi izbitoare. Saltul spre microlitizare apare brusc. Nuclee, lame, unele cu
ştirbituri de întrebuinţare pe ambele laturi, răzuitoare pe vîrf de lamă şi rotunde,
un burin median (pl. I/4,5,10, 12,23) în majoritate se înscriu în forme microlitice. În partea superioară a depunerilor brun~roşcatului apare chiar un trapez
(pl. I/21). Avînd în vedere particularităţile solului brun~roşcat de a absorbi piese
din stratul superior prin crăpăturile lui poligonale, credem că această piesă este
strecurată de mai sus.
Al II~lea nivel de cultură paleolitică se înscrie în depunerile interstadiului
Wi.irm II -Wi.irm III. Este curios, dar faptul e riguros exact, că influenţa gravet~
tiană nu se face simţită nici în acest strat.
Spre limita superioară a nivelului brun,roşcat, obiectele din silex se răresc,
fără însă a dispare cu totul, făcînd legătura cu un al III,lea nivel de locuire,
puternic dezvoltat, în stratul gălbui prăfos, atribuit de noi ultimei oscilaţii glaciare,
lui Wi.irm III şi continuînd în holocen (pl. I/8,13,15-17, 22).
Al treilea nivel cultural, în stratul gălbui prăfos şi în cel următor, negru
vegetal, a dat o mai mare profuziune de material litic şi de această dată în asociere
cu ceramica neolitică.
Ne găsim aici într~un nivel cultural neolitic de început, unde firul călăuzitor
din punct de vedere al industriei litice este vîrful de tradiţie La Gravette
(pl. I/14).
În ceea ce priveşte poziţia stratigrafică, ceramica se situează între limita infe~
rioară a solului vegetal şi cea inferioară a stratului galben prăfos, deci cam între
15-50 cm. Peste tot s~a găsit doar în stare fragmentară; avem aici o specie de
culoare cărămizie şi neagră, pastă impură în amestec cu pleavă sau cu nisip măzărat
cu bobiţe de 2 -5 mm diametru.
Ca forme deosebim: buze de vas cu marginea uşor răsfrîntă în exterior, pre~
văzute cu mici crestături. Cîteva cioburi sînt ornamentate pe linia de contact
dintre corpul şi gîtul vasului, printr~un brîu uşor reliefat prevăzut cu crestături.
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Unul din fragmente, lucrat dintr'o pastă mai fină şi mai bine arsă, are drept decor
paralele de mici adîncituri aproape circulare (pl. II/1-16).
Ceramica neolitică de pe Malul lui Dinu Buzea, deşi fragmentară este totuşi
unitară. După compoziţia pastei, decor, formă şi tehnică, avem de,a face, credem,
cu un facies ceramic post,Ceahlău,Dîrţu.
două şiruri

POIENITA

Este locul în care a săpat Julius Teutsch în anul 1911.
Noi am săpat, la început, un şanţ de 1 m >< 32 m cu orientarea nord,nord,vest
în întreg lungul Poieniţei atît cît nu a fost supus alunecărilor.
Cîteva descoperiri arheologice (pl. I/24) deşi puţine şi necaracteristice, arată
clar că, în afară de nivelul de locuire inferior între 1,30 şi 1,65 m, pe care,l putem
atribui părţii de sfîrşit a depunerilor lui W i.irm II, mai există, totuşi, un strat
aparţinînd ultimei oscilaţii glaciare (Wi.irm III).
GîLMA MARE

Sondajul I. În afară de spărturi şi aşchii atipice găsite la suprafaţă
(O -O, 10 m) a mai apărut un strat de cultură materială între 0,85 -1 m, care
a furnizat cîteva lame.
Sondajul II. Primul strat (O -0,30 m) a dat la iveală cîteva aşchii cu urme
sigure de cioplire.
Al doilea strat, între 0,85-1,10 m, a furnizat aşchii sigur sparte.
Sondajul III. De la suprafaţă pînă la adîncimea de 0,25 m apare o nebănuit
de mare mulţime de deşeuri de prelucrare din silex. În nici una din săpăturile
noastre nu am întîlnit o asemenea profuziune. Totuşi frecvenţa obiectelor finite
este extrem de rară.
Un vîrf gravette microlitizat şi un gratoar sînt singurele piese întregi. Cîteva
fragmente de gratoare, un trapez întreg şi altul fragmentar, ca şi numeroase frag·
mente lamelare ne fac să credem că nu este vorba de o locuire ci de ateliere sezo,
niere de prelucrare. Obiectele finite luînd calea schimbului, ne aflăm numai pe
grămezile de aşchii (pl. I/6,11,18,20).
Cercetarea de suprafaţă a «Drumului Roatelor», ce coboară spre Fundul
Otecului, ne·a dus la descoperirea unor aşchii late, unele cu patină, eşite dintr,un
strat mai adînc ce, şi aici, odihneşte pe dezagregările flişului. Tehnica nu mai
este lamelară ci aşchiară.
Cu această descoperire coborîm sigur mai jos în timp.
Din punct de vedere tipologie atelierele din Roate, prin cele cîteva piese carac,
teristice, aparţin unui gravettian întîrziat care dăinuie şi în actual.
Prin importanţa ce prezintă aceste descoperiri reiese de la sine necesitatea
continuării cercetărilor şi săpăturilor, urmînd a se ataca în viitor, pe suprafeţe
cît mai mari, Malul lui Dinu Buzea şi atelierele din Roate.
De asemenea, va trebui lărgită aria cercetărilor, întrucît, după unele
informaţii, urme paleolitice se află şi în jur, la Ciumernec şi Lădăuţi. Tot o
problemă de viitor o va constitui urmărirea răspîndirii geografice a produselor
acestor ateliere.
C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR şi 1. POP
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OAJIEOJII1TlllJECKI1E 11CCJIE.UOBAHIDI 11 PACKOTIKH B KPEMEHE
11 OKPECTHOCT.RX
KPATKOE CO,UEP)KAHI1E

TianeonHTHl.leCKHH ceKTOp ApxeonoruqecKoro HHCTHTyTa B COTPYAHHl.lecTse c 06naCTHhiM
My3eeM ropo;:ţa CTaJIHH npo;:ţoJDKHJI a 1957 r. o6cne;:ţosaHHH naneonnTa Ha Teppace B KpeMeHe
H ero OKpeCTHOCTHX, paCUIHpHB TaM pa3BeAKH H rrpe;:ţiipHHHB HOBbie B rhiJIMe-Mape.
lihmH yrny6neHhi crpanrrpa<t>uqecKHe sorrpochi H co6paHhi HOBhie AaHHhie rro reoxpoHoJromqecKoMy orrpe;:ţeJieHHIO OTJIO»CeHHH.
TiepBhiH opHHLHKCKHH munou enon - ;:ţorpaserrcKHH - IIOHBJIHeTCH K KOHQY B10pMa II.
BTopo:H cno:H - rpaserrcKH:H -nOHBJIHeTCH B oTnomeHHHX Me»CAY B10pMOM II H BIOpMoM IIL
HO ero HeJib3H OTHeCTH K rpaBeTTCKOMy.
B OTJIO»CeHHHX BIOpMa III IIOHBJIHeTcH rpaBeTTCKHH cno:H, scrpeqaiOI..QHHCH H B ronoQeHe B
CO'IeTaHHH C paHHeHeOJIHTHl.JeCKOH KepaMHKOH l.J:axJI3y-.Il.hipQy 6onee ll03AHero THIIa.
Pa3BeAI<H, IIpOH3BeAeHHbie B pa3JIHl.JHhiX IIYHKTax -PoaTe H rbmMe-Mape, o6Hapy»CHJIH
oqam ce30HHOH o6pa6oTKH KpeMHH c Heo6hi'-IHO 6on&WHM KOJIHl.leCTBOM OTXOAOB. CyAH no HeKoTOphiM THIIHl.JHhiM HaxO,LţK8M, HX MO»CHO OTHeCTH K IIOCJierpaBeTTCKOMY rrepHOAY.

OB'MICHEHHE PHCYHKOB
Ta6JJHLI3 I . - KpeMeHJJ. Manyn .UHHy-ByaJJ. 1-5, 7-JO, 12, nnacntHO'IHhie cKpe6KH; 8-13, .\\HI<poJtHTH'IeCKHe CKpe6KH;
J4, H3KOHe'IHHK rpaBeTTCKOrO THna; J5-J7, 22, peTyiiiHpDB3HHbie MHKpOJJHTH'IeCKHe
nnacnnum; 19, yrnoooii peae1.1; 21, Tpane!.IHH; 23, cpe,~:~HHHbiH peae1.1. KpeMeHJJ-IloeHH!.Ia; 24, yTJJOBoii pe3e1.1.
PoaTe- rbiJJMa-Mape; 6, JJ, CKpe6KH; J8, MHKpOJJHTH'IeCKHU rpaBeTTCKl'IH H3KOHe'IHHK; 20, Tpaiie!.IHH.
Ta6JJHLI3 II. - KpeMeHH. Manyn-,Umiy-By3R. HeoJJHTH'IecKaR KepaMHKa.

RECHERCHES ET FOUILLES PALEOLITHIQUES
ET DANS LES ENVIRONS

A

CREMENEA

RESUME

En 1957, le secteur paleolithique de !'Institut d'Archeologie a continue, en collaboration
avec le Musee de la region Staline, les recherches portant sur le paleolithique de terrasse, a
Cremenea et dans ses environs, reprenant les sondages de Cremenea et en executant de nouveaux, a Gîlma Mare.
Les problemes stratigraphiques ont ete approfondis, et les auteurs ont obtenu de nouvelles
donnees relatives a l'encadrement geo-chronologique des depâts.
La premiere couche d'habitation amignacienne-pregravettienne apparaît vers la fin du stade
Wi.irrn II.
La seconde couche- gravettienne- se fait jour dans les depâts de l'interstade Wi.irm II
- Wi.irm III, sans qu'on puisse l'inscrire, elle non plus, dans le gravettien.
Dans les depâts du stade Wi.irm III on constate la presence du gravettien, qui se trouve
encore dans les depâts de l'holocene, ou on le rencontre associe a une ceramique du commencement de l'epoque neolithique, ceramique a facies post-Ceahlău-Dîrţu.
Lors des sondages pratiques en differents points, celui de Roate, de Gîlma Mare, a mis au
jour les foyers d'ateliers saisonniers pour le travail du silex, renfermant une quantite inoule de
dechets. Quelques pieces typiques perrnettent de ranger ces ateliers dans l'epigravettien.

EXPLICATION DES FIGURES
Planche 1.- Cremenea-Malul Dinu Buzea: 1-5, 7, 10 et 12, racloirs sur pointe de lame; 8 et IJ.
racloira mlcrolithiques; 14, pointe de tradition La Gravette; 15-17. 22. lames microlithiques retouchees; 19,
burin d'angle; 21, trapeze; 23, burin median; Cremenea- Poeniţa: 24, burin d'angle; Roate-Gîlma Mare:
6 et 11, racloirs; 18, pointe gravettienne microlithique; 20, trapeze.
Planche Il.- Cremenea-Malul Dinu Buzea: ceramique neolithique.
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1957, pe baza convenţiei de colaborare tehnico~ştiinţifică dintre Aca~
demia R.P. Romîne şi Departamentul Energiei Electrice, au continuat lucră~
rile grupului de cercetări complexe Bicaz în zona viitorului lac de acumulare
al Hidrocentralei «V. 1. Lenin» de la Bicaz.
Caracterul acestor cercetări a impus o colaborare strînsă între arheologii şi
specialiştii din alte domenii, ca istorie medie, antropologie, etnografie şi lingvistică.
În cele ce urmează prezentăm pe scurt numai principalele rezultate ale cerce~
tărilor arheologice la care au participat specialişti de la Institutul de arheologie al
Academiei R. P. Romîne şi Muzeul de Antichităţi din Iaşi al Filialei Academiei
R. P. Romîne, precum şi muzeografi de la muzeele de istorie din Bacău, Fălticeni,
T. Severin, Lugoj, Oraşul Stalin şi Oradea. În afară de aceştia, a mai participat
ca invitat şi un cercetător de la secţia de arheologie a Filialei din Chişinău a
Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S.
Cercetările programate au putut fi realizate datorită sprijinului material şi
înţelegerii conducerii Departamentului Energiei Electrice şi a Hidrocentralei de
la Bicaz.
După cum reiese din rapoartele preliminare din 1957, rezultatele obţinute în
acest an, ca şi cele din campaniile anterioare (1954-1956), impun şi în 1958
continuarea şi încheierea cercetărilor arheologice din această zonă, care, prin crearea
lacului de acumulare, nu va mai putea fi cercetată. De asemenea, cu prilejul cerce~
tărilor din 1958, va trebui să se definitiveze documentarea necesară strămutării
principalelor monumente istorice din această regiune.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice complexe din această regiune vor fi înmă~
nunchiate într~o serie de lucrări monografice care împreună cu viitorul muzeu
de la Bicaz, vor trebui să oglindească dezvoltarea vieţii şi muncii omeneşti din
această regiune din cele mai vechi timpuri pma la uriaşele transformări social~
economice legate de crearea Hidrocentralei «V. 1. Lenin» de la Bicaz.

I

N ANUL

1. PALEOLITIC (CEAHLĂU ŞI BISTRICIOARA) ·
Cercetările

din anul 1957, deşi au fost de mai scurtă durată -numai 63 de
zile - fiind în schimb mai bine organizate, au depăşit cu mult volumul lucrărilor
din anul precedent.
• Colectivul şantierului a fost format din: C.S.Nicolăescu-Plopşor (responsabil), M. Bitiri, M. Brudiu,
V. Ci'ipitanu, N. Chetraru-Chişinău, F. Mogoşanu,

Al. Păunescu, I. Pop, L. Roşu, I. Stratan, I. Tudorache, N. Zaharia (membri), T. Bader şi Eugenia
Păpuşoiu (studenţi).
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Pe trei din vechile obiective - Bofu, Cetăţica şi Podiş - suprafaţa săpătu~
rilor a fost mult lărgită, atacîndu,se totodată şi trei obiective noi: Bistricioara,
Cremeniş şi Scaune. Prezentăm pe scurt, sub formă preliminară, acţiunea expe,
diţiei noastre şi rezultatele obţinute, urmînd ca în viitor să le înmănunchiem
într~un studiu monografie; aceasta se va putea face evident, după încheierea
ultimei campanii, programată pentru anul 1958, campanie de lichidare a tuturor
obiectivelor restante pe care le pun problemele paleoliticului din această zonă.
În afară de săpăturile arheologice, una dintre problemele care a preocupat
colectivul nostru a fost aceea a formării şi cronologiei teraselor cu întreg cortegiul
lor sedimentar. Avînd în vedere că dovezile de locuire paleolitice cele mai frecvente
se află pe terasa mijlocie, acesteia i~am dat şi noi mai multă atenţie, ajungînd prin
cercetarea ei şi la înţelegerea morfogenetică a celorlalte terase mai joase sau mai
înalte. Atît la Bistricioara cît şi pe Bofu, Cetăţica, Dîrţu şi Podiş avem resturile
unor terase mijlocii, cele mai multe terase de confluenţă.
Pentru un început de încadrare geocronologică a sculptării şi acumulării
acestei terase am avut concursul geografilor Vintilă Mihăilescu, Ion Vintilescu
şi Ion Petrescu din Bucureşti şi C. Martiniuc şi I. Sîrcu din Iaşi. Ne aflăm în faţa
unor concluzii preliminare, studiile şi cercetările de laborator urmînd să adîn,
cească această atît de puţin cunoscută problemă. De aceea trebuie privită cu
rezerva cuvenită schema din figura 2.
Sculptarea terasei mijlocii a Bistriţei a avut loc în interglaciaţiunea Mindel,
Riss, iar acumularea în timpul glaciaţiunii Riss. În interglaciaţiunea Riss~Wtirm
a avut loc o puternică eroziune pe verticală care a suspendat terasa mijlocie la o
înălţime de peste 25 m, dînd naştere terasei de la poale, acumulată apoi în Wtirm I.
În interstadiile Wtirm I -Wtirm II şi Wtirm II şi Wtirm III se sculptează succesiv
ultimele terase ale Bistriţei acumulate respectiv în Wtirm II şi Wtirm III, albia
minoră fiind acumulată în actual. Această încadrare ne,a uşurat în bună măsură
înţelegerea geocronologică a depunerilor lutoase mai noi de pe aceste terase, după
părăsirea lor de către ape. Cum viaţa omenească nu se putea dezvolta decît pe
terasele părăsite de apă, în unele cazuri chiar pe cuvertura de pietrişuri şi mai
apoi pe păturile de lut ce s~au aşternut mai tîrziu, asupra acestora ne,am aplecat
mai mult atenţia.
Şi în partea lor superioară aceste depozite lutoase sînt de o izbitoare asemă,
nare, ceea ce arată că ele sînt contemporane şi datorite aceloraşi fenomene geo~
grafice.
Concluzia la care am ajuns este că ele se datoresc în bună parte unor fenomene
periglaciare. Astfel, pretutindeni sînt prezente penele de ghiaţă ale ultimului stadiu
glaciar şi în unele cazuri au fost surprinse fenomene de congeliflucţie, stratificare
ritmică, şiroire şi depuneri eoliene. Într'o notă specială am documentat, pe baza
fenomenelor periglaciare, etajarea cronologică a acestor depozite 1 •
Cel mai vechi paleolitic de pe valea Bistriţei, szeletianul, a fost urmărit la
Cetăţica pe o suprafaţă de 180 mp, oferind de data aceasta o piesă foliacee bifa,
cială cu totul caracteristică (fig. 3/18 ).
La Bistricioara, sondajele noastre au dat de o vatră de cărbuni în straturile
de şiroire ale interstadiului Wtirm I -Wtirm II. Deşi nu s,a descoperit nici o
dovadă culturală, săpăturile vor trebui lărgite întrucît sîntem încredinţaţi că
sîntem şi aici în faţa unui strat de cultură szeletian.
1 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Les phenomenes peri·
glaciaires et la geo-chronologie du paleolithique supe-

rieur en Roumanie, în Dacia, N.S.,II, 195S, p. 399407.
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1 fundul vj;; săpac tngres1e ( Mindel- Riss)
2 Acumulare de pietrişuri i'n Riss
3 Vii'turi de coastă (şiroire) În Riss-Wurm 1
4 Laess roşcat kliirm 1
5 Şiroire cu pietricele Wiirm 1- Wiirm Il soltficilre
6 Loess Wiirm II
7 So/if/care WLirm Il- Wiirm 1!l
8 Loess gălbui Wiirm IJ[
9 Sotiflcare pastwiirm III ("holocen)

s~ern.

a- a' Eroziune verticală Riss Wurm si Wiirm 1

b Acumulare de pietrişuri Wiirm !'- Wiirm D
c-e' Eroziune verticală În WtJrmJI
d Depunere de loess În Wiirm II
e Acumulare În Wiirmii-Wiirmiii
e' So!il'icare În Wiirm II.- ~i/iirm III
f-f' Eroziune verticală in WiJrm lli
g Acumulare În post Wiirmiii pe fundul
văii, solificare şi ~iroire pe terase

lntocm/t d~ V. Mihi,.lescu ih co/aborilre cu C. Nicola"'escu.Piopsor,!. Petresau
_,,. /. Vintilescu
Fig.

2. -

Seeţiune schem~tică

în ter~sele Bistriţei.
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Fig. 3. - Material litic provenit din să păturile efectuate pc terasele Bistriţei (Ceahlău): 1, dăltiţă
neolitică; 2, 3, vîruri retuşate abrupt pe ambele latuti; 4, 5, 7, 8, vîrfuri de tip « Gravette)); 6, stră
pungător (per~oir); 9-11, 13-15, răzuitoare; 12, 16, dăltiţe; 17, lamil.; 18, piesă bifacială foliaceB.
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Fig. 4. -Material litic (swiderian) provenit din să păturile de la Scaune-Ceahlău: 1-6, vîrfuri
pedunculate; 7-14, virfuri de tip « Gravette »; 15-24, răzuitoare; 25-29, dăltiţe.
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Aurignacianul mijlociu, slab reprezentat, a fost întîlnit numa1 m sondajele
de la Bistricioara în partea de început a depunerilor stadiului Wi.irm II.
Aurignacianul pregravettian se conturează mai bine prin rezultatele de la
Cetăţica. Săpăturile întinse de pe Podiş ne,au furnizat material bogat pentru
înţelegerea mai în amănunt a celor două etape de dezvoltare a gravettianului,
fără a schimba liniile mari ale concluziilor anterioare.
În ceea ce priveşte persistenţa formelor gravettiene şi asocierea lor cu un
neolitic timpuriu, anul acesta terasa Cetăţica ne,a furnizat material şi observaţii
stratigrafice care nu mai pot pune la îndoială această coexistenţă. A apărut şi o
unealtă de piatră şlefuită (fig. 3 /1).
Rezerva nejustificată faţă de primele descoperiri de acest gen de la Ceahlău,Dîrţu,
a căzut, admiţîndu,se în schema neoliticului timpuriu existenţa unei faze mai vechi
decît cultura Criş. Să păturile sectorului paleolitic arată nu numai că începuturile neoli,
ticului sînt mai vechi decît cultura Criş evaluată cunoscută, ci precizează chiar unele
faze de dezvoltare. După impresiile noastre de şantier, fără o prealabilă prelucrare a
materialului descoperit, putem vorbi de trei faze din care cea mai veche poate fi
considerată aceea de la Ceahlău,Dîrţu, a doua Ceahlău,Cetăţica şi a treia la Cremenea.
Pe baza unor informaţii mai vechi potrivit cărora la punctul Scaune în masivul
Ceahlău (la 1327 m altitudine), la mică adîncime, se găseşte cu uşurinţă foarte multă
cremene bună de scăpărat, de unde veacuri de,a rîndul păstorii din împrejurimi
se aprovizionau cu cremene, am procedat la executarea unui sondaj de foarte
mici proporţii, care a confirmat din plin aceste informaţii. Ţinînd seama că pre,
tutindeni pe valea Bistriţei depunerile interstadiului Wi.irm II -Wi.irm III sînt
aproape cu totul sterile s'a ajuns la concluzia că datorită unor schimbări climatice
populaţia a suit spre golul muntelui la loc deschis în urmărirea vînatului.
De aici a izvorît necesitatea unor săpături la Scaune. Spre surprinderea noastră
în loc de a afla aici pe gravettienii de pe valea Bistriţei am descoperit o nouă eul,
tură paleolitică de sfîrşit, care apare pentru prima dată pe teritoriul ţării noastre.
Avem în faţă o cultură nordică, binecunoscută în Polonia, în nordul Ucrainei
si bazinul superior al Volgăi.
'
În afară de persistenţa tehnicii lamelare, obişnuită în paleoliticul superior de
sfîrşit şi a unor forme obişnuite de muncă, apar dintr'o dată o serie de vîrfuri de săgeată
triunghiulare pedunculate (fig. 4/1-6), care ne îndreaptă privirile mult spre nord.
Avem de,a face cu una din fazele de dezvoltare ale swiderianului şi anume cu
faza mai tîrzie, chwalibogowiciană. O observaţie deosebit de importantă, pe care
o putem face cu prilejul acestei neaşteptate descoperiri, este că în toate săpăturile
noastre întinse de pe valea Bistriţei şi cercetările făcute în Moldova de nord,est, nu s'a
mai descoperit nicăieri vreo piesă caracteristică aparţinînd acestei culturi. Este,
deocamdată, o apariţie cu totul izolată, pe care aici ne mulţumim numai să o serrmalăm.
C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR

Il. NEOLITIC

(HANGU,CHIRIŢENI)*

În 1957 s'au continuat săpăturile arheologice din aşezarea neolitică din
faza Cucuteni A de pe terasa Chiriţeni, de lîngă confluenţa pîrăului Hangu cu
Bistriţa. Prin aceste săpături s'a urmărit să se determine limitele aşezării neolitice
• Colectivul şantierului a fost alcătuit din:
M. Petrescu-Dîmboviţa (responsabil), Ordendich Ivan

şi

Teodoru Dan (membri).
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şi să se completeze informaţiile anterioare cu privire la locuirea neolitică şi de
mai tîrziu de pe acest loc.
În acest scop s'a încadrat porţiunea de teren de circa 2000 m 2 cercetată
în 1955 şi 1956, cu 11 şanţuri perpendiculare pe marginea terasei. Prin aceste şanţuri,
late de cîte 1 m şi cu lungimea variind între 30 -7 5 m, s'a reuşit să se sondeze
o întindere mare de teren de
peste 1 hectar şi jumătate,
obţinîndu,se
prec1z1uni cu
privire la dispoziţia în plari
a ~resturilor de locuire de pe
acest loc, precum şi relativ la
1
întinderea asezării neolitice.
"
~
1 .
Astfel, în 'ceea ce priveşte
1~
planul
aşezării din faza Cucu,
1
1
teni A, s'au descoperit numai
~ două complexe mici de locu,
4
ire, lîngă marginea de nord,
est a săpăturii din 1956. În
afară de aceste complexe, care
erau în pantă uşoară de la
nord,vest la sud,est, în restul
suprafeţei cercetate s'au găsit
doar resturi sporadice de lo,
cuire neolitică, precum şi
cîteva fragmente ceramice lu,
crate cu mîna din La Tene.
În felul acesta, prin recen,
tele săpături de control de
pe terasa Chiriţeni s,a pre,
cizat că asezarea neolitică din
faza Cuc~teni A de pe acest
loc nu depăşeşte cu mult
2000 m 2 , fiind amplasată apro,
1
ximativ la mijlocul terasei
1
într'o porţiune de teren· din,
1 1
'
1
spre apa Hangului, care oferea,
~~.,·
1
1
1
probabil, condiţii mai priei,
1
1
nice de locuire. În afară !de
aceasta, prin descoperirea ce,
lor două complexe de locuire
neolitică în preajma celor
Fig. 5.- Hangu. Terasa Chiriţeni. Unelte din aşezarea neolitică.
peste 20 asemenea complexe
dezvelite în 1955 şi 1956, s'a adus o dovadă în plus la constatarea anterioară că
locuinţele din această aşezare au fost apropiate unele de altele ca în genere şi în
celelalte aşezări neolitice din Moldova din faza Cucuteni A.
Tot cu prilejul acestor cercetări, s'au mai descoperit pe capătul de sud,est
al terasei, la peste 150 m faţă de marginea de sud,vest a suprafeţei cercetate în
1955 şi 1956, şi alte resturi aparţinînd unui complex de locuire mai nou probabil
din epoca bronzului. În ceea ce priveşte resturile neolitice, cele două complexe
de locuire descoperite în 1957 sînt în general asemănătoare cu acelea dezvelite
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în campaniile anterioare. Din punct de vedere stratigrafic, s'a constatat că aceste
resturi de locuire zăceau în cea mai mare parte la baza solului vegetal, aflîndu,se
de obicei la o adîncime medie care varia între O, 17 şi 0,35 m faţă de suprafaţa
actuală a solului. Aproximativ la acelaşi nivel cu resturile de locuire neolitice 'erau
şi alte fragmente ceramice mai noi, din La Tene, descoperite în mod răzleţ in
cuprinsul suprafeţei cercetate în 1957. În genere, atît aici, cît şi în suprafaţa săpată
în 1955 şi 1956, mica adîncime la care se găseau aceste cioburi ca şi eventualitatea
deplasării lor prin şiroire, împiedicau separarea lor din punct de vedere strati,
grafic faţă de depunerea propriu,zisă, şi ea pe alocuri destul de firavă din faza
Cucuteni A.
Fragmentele de lipitură arsă din ambele complexe de locuire neolitică cerce,
tate în 1957, ca şi acelea din complexele contemporane descoperite anterior,
proveneau din pereţii locuinţelor şi nicio,
dată din podeaua ei. Din acest punct de
vedere, după cum s'a arătat şi în raportul
preliminar anterior, locuinţele cucuteniene
de pe terasa de la Chiriţeni nu fac parte
din categoria aşa,ziselor platforme (rmo,
Il\a)l;KH) tripoliene şi cucuteniene. După
resturile de lipituri arse păstrate, se pare
că erau locuinţe mici construite direct la
Fig. 6.- Hangu-Terasa Chiriţeni. Vas neolitic
suprafaţa solului, fără nici o amenajare a
Jin faza Cucuteni A descoperit in aşezarea neoterenului şi a pantei şi apoi risipite în mare
litică.
parte în urma şiroirilor si a intemperiilor.
În afară de lipituri!~ de perete, în cuprinsul celor două locuinţe neolitice
de la Chiriţeni cercetate recent, s'au mai găsit bucăţi din plăci de cuptor perfo,
rate parţial, fragmente ceramice, rîşniţe şi topoare plate de piatră (fig. 5/5 -6),
aşchii şi unelte de silex şi menilit (fig. 5/1--4 ), figurine antropomorfe de lut ars
şi bucăţi de cărbune.
Astfel, într,unul din aceste complexe (nr. 1/1957) pe lîngă mai multe frag,
mente ceramice, dintre care unele se întregeau, s'au găsit trei topoare plate de
piatră, un fragment de rîşniţă simplă de piatră, două bucăţi din plăci de cuptor perfo,
rate parţial, cîteva aşchii de silex şi un fragment de figurină antropomorfă de lut ars.
De asemenea în cel de al doilea complex (nr. 2/1957), cu mai puţine fragmente
ceramice decît cel anterior, s'au descoperit două topoare plate de piatră, dintre
care unul întreg şi altul fragmentar, o bucată din roca din care sînt lucrate topoa,
rele, cîteva aşchii din roca locală şi un fragment de idol antropomorf de lut ars.
În felul acesta, prin descoperirea resturilor din cele două complexe de locuire
neolitică de la Chiriţeni se completează informaţiile noastre cu privire la inven,
tarul obişnuit al neoliticilor din aşezarea de pe această terasă.
Din nefericire, fragmentele ceramice neolitice descoperite aici, ca de altfel
şi în restul aşezării, provin în majoritatea cazurilor din vase corodate din pastă
roşie şi mai rar din pastă neagră sau cenuşie. În genere în afară de un vas fragmentar
(fig. 6) şi resturi din vase suport, nu s'au păstrat decît cioburi atipice, mai mult
sau mai puţin grupate şi nepermiţînd decît rareori întregiri parţiale. Deşi ceramica
nu şi,a conservat pictura, totuşi după tehnica pastei şi formele de vase identifi,
eate, atît în 1957 cît şi în campaniile anterioare, se poate deduce în mod sigur
apartenenţa ei la faza Cucuteni A. Nepăstrîndu,se însă pictura, din cauza condi,
ţiilor speciale de zacere a ceramicei, nu se poate şti dacă motivele decorative
au fost cruţate din fondul alb sau roş al vasului.
4-c. 130
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Din această cauză nu se poate preciza dacă în cuprinsul acestei aşezări este
sau nu documentată şi specia ceramică pictată de tip Ariuşd. Prezenţa acestei
specii_ ceramice nu este însă deloc exclusă la Chiriţeni, avînd în vedere unele
forme de vase, precum şi poziţia geografică a aşezării pe drumul de legătură
dintre centrul Moldovei şi sud,estul Transilvaniei.
În orice caz, lăsînd la o parte această problemă, încă nelămurită, a legăturilor
cu cultura Ariuşd, descoperirile de pînă acum din cuprinsul aşezării neolitice
de pe terasa de la Chiriţeni sînt deosebit de importante, întrucît pe baza lor s'a
putut reconstitui felul de viaţă al oamenilor neolitici de pe această terasă a Bistriţei.
La fel, prezintă importanţă şi micul complex de locuire mai nou, probabil
din epoca bronzului, descoperit pe capătul de sud,vest al terasei Chiriţeni, la circa
12 cm adîncime. Resturile de locuire ale acestui complex constituite din frag,
mente ceramice, pietre plate arse şi pietriş, se aseamănă în genere cu acelea ale corn,
plexelor neolitice dinspre mijlocul terasei Chiriţeni. Din nefericire, fragmentele
ceramice din acest complex nefiind destul de caracteristice, nu au putut fi încadrate
decît în mod foarte vag, în epoca bronzului, fără de alte preciziuni. În afară de
acestea, s'au mai semnalat în cuprinsul acestui complex de locuire şi alte cioburi
brune,cenuşii care datează din La Tene, ca dealtfel şi unele resturi ceramice găsite
în mod sporadic cu prilejul sondării acestei terase. Aceste din urmă fragmente
ceramice s'ar putea să fie în legătură cu aşezarea geto,dacică din apropiere, de pe
terasa de sub înălţimea Cetăţuia.
Prin toate aceste descoperiri se atestă că depresiunea mai largă a Hangului
de pe valea Bistriţei a oferit condiţii prielnice de aşezare, nu numai în vremea
orînduirii feudale, de cînd datează aşezarea medievală de pe padinele de la Groză,
veşti, ci şi cu mult mai înainte, în neoliticul dezvoltat, epoca bronzului ( ?) şi
perioada geto,dacică. În ceea ce priveşte locuirea neolitică şi de mai tîrziu din
vremea orînduirii comunei primitive de pe terasa de la Chiriţeni, rezultatele obţi,
nute pînă în prezent impun continuarea şi terminarea lucrărilor în 1958. Numai
în felul acesta, pe de o parte, se vor putea încadra mai bine descoperirile făcute
pînă în prezent, iar pe de alta se vor salva cît mai multe resturi arheologice de pe
această terasă a Bistriţei, care urmează să fie inundată.
M. PETRESCU.DÎMBOVIŢA.

III. PERIOADA GETO-DACĂ (HANGU-CETĂŢUIA) •

Prin săpăturile din 1957, efectuate în aşezarea geto,dacică de pe terasa « Cetă,
ţuia » de la Hangu, s,a urmărit continuarea cercetării sectorului rămas nesăpat
din campaniile anilor 1955 şi 1956.
Cu toate că suprafaţa de cercetat este relativ mică, iar urmele civilizaţiei
geto,dacice sînt aici destul de sărăcăcioase, continuarea săpăturilor pe acest loc
s'a impus cu atît mai mult, cu cît aşezarea geto,dacică de pe Cetăţuia este singura
de acest fel identificată pînă în prezent în această regiune a văii Bistriţei, care
urmează să fie inundată prin crearea lacului de acumulare.
În campania de săpături din 1957 s'au săpat mai multe şanţuri şi casete,
însumînd în total o suprafaţă de 187 m 2 •
Cu prilejul acestor săpături s'au găsit destul de multe fragmente ceramice,
care par să nu fie izolate, ci, probabil, în legătură cu o locuinţă. Presupunerea
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aceasta este confirmată întrucîtva de faptul că printre aceste fragmente ceramice
se aflau bucăţi de lipitură de pereţi, ca şi de descoperirea în apropierea lor, la
aceeaşi adîncime (0,35 m), a unui vas aproape întreg, de mărime mijlocie, lucrat
cu mîna dintr'o pastă poroasă
brun,cărămizie,

frămîntată

grosolan şi amestecată cu
nisip şi pietricele (fig. 7 /5).
În ceea ce priveşte presu,
pusa locuinţă, avîndu,se în
vedere adîncimea la care zac
fragmentele ceramice (0,300,40 m), credem că este
vorba de o colibă de tipul
celor semnalate în această
aşezare în campaniile anilor
precedenţi.

t--- ~:-----_ ___,-/of--~

Fragmentele
ceramice
adunate în această campanie
provin în majoritate din vase
lucrate cu mîna din pastă
Lt
poroasă, brună sau cărămizie,
frămîntată grosolan şi amcs,
tecată cu nisip şi pietricele.
1'
Ceramica de factură bună,
1
1
lucrată la roată dintr'o pastă
1
1
densă de culoare cenuşie,
~'
apare într,un număr foarte ":>t
~·
redus faţă de anii precedenţi.
Cele cîteva fragmente desco,
perite în acest an sînt foarte
corodate şi nu prezintă nimic
deosebit.
Din categoria ceramicei
lucrate cu mîna menţionăm
două fragmente, dintre care
unul provine dintr,un borcan
5
cu buza răsfrîntă în afară şi
ornamentat pe umăr cu o
linie vălurită, iar altul dintr'o
cească dacică cu fundul sub, Fig. 7.- Hangu • «Cetăţuia>>. 1, ciob decorat cu val; 2, seqiunea
unui fragment de căţuie; 3, disc confecţionat dintr-un ciob din pastă
ţi re' (fig. 7/1 - 2 ). De aseme, cenuşie lucrat la roată; 4, cute din gresie; 5, fragmente din buza şi
fundul unui vas.
nea mai semnalăm un mic disc
dintr,un ciob de vas lucrat
la ro~tă, de culoare cenuşie, precum şi o cute de ascuţit din gresie locală(fig. 7/3 -4 ).
In afară de aceste resturi care aparţin epocii geto,dacice, tot în cuprinsul
acestei aşezări, sub stratul de cultură atribuit perioadei geto,dacice, s,a desco,
perit şi un vîrf de săgeată din silex, triunghiular şi cu baza concavă, care este în
legătură probabil cu aşezarea neolitică de pe terasa de la Chiriţeni.
Acesta este tot materialul mai deosebit, descoperit în sectorul în care s,a
efectuat săpătura.
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Lucrările

arheologice din anul acesta au dovedit că şi în această porţiune de
în campaniile anterioare, au existat urme de locuire umană.
În felul acesta s'a confirmat părerea emisă anterior că întreaga terasă a fost ocupată
de un mic sălaş de păstori.
Această aşezare geto,dacică din depresiunea Hangului nu este izolată, ci
în legătură, probabil, cu puternicul centru de locuire, din această epocă de la
terasă, necercetată

Piatra,~eamţ. 1
Pînă în prezent, nu cunoaştem,
alte aşezări geto,dacice, exceptînd cele
la Buhalniţa şi Fîrţigi.

în sectorul dintre Piatra,~eamţ şi Hangu,
cîteva urme sporadice de locuire semnalate

Din punct de vedere cronologic, aşezarea geto,dacică de pe Cetăţuia de la
Hangu, a fost datată, pe baza ceramicei, la sfîrşitul epocii provincial,romane,
tîrzii, adică în a doua jumătate a sec. III e.n. Desigur că în stadiul actual al cerce~
tărilor, problema încadrării cronologice a acestei aşezări mai comportă încă discuţii,
urmînd să se precizeze în cercetările viitoare.
Tot cu acest prilej, va trebui să se continue dezvelirea întregii aşezări. mai
ales că acest important obiectiv arheologic urmează să fie pierdut din punct de
vedere ştiinţific prin creerea lacului de acumulare.
DAN G. TEODORU

IV. EPOCA

FEUDALĂ

1. HANGU -GROZĂVEŞTI •

Punctul Grozăveşti se află la nord,est de comuna Hangu, în terenul mărgmlt
la nord,vest de vîrful Cioatcelor, spre nord şi nord,est cu Coasta Herlei şi Fun~
doaia, iar spre est cu vîrful ~etedul. Străbătut de pîrăul Grozăveşti şi de un mic
afluent al acestuia, pîrăul lui Gherman, terenul este destul de accidentat şi aco~
perit de o vegetaţie sărăcăcioasă.
În cursul anului 1955 s'au întreprins aici cîteva sondaje arheologice cu scopul
de a se stabili în ce măsură toponimicul Grozăveşti se poate identifica cu satul
cu acelaşi nume, devenit ulterior silişte şi menţionat în unele acte de cancelarie
din Moldova. Cercetările din 1955 au dus la descoperirea unui cuptor de ars
oale, datat în sec. XVI -XVII. De asemenea în urma sondajelor s'au găsit şi
fragmente ceramice din aceeaşi epocă -suficiente ca să se presupună o locuire
stabilă în aceste locuri.
Reluate abia în 1957, cercetările din punctul Grozăveşti s'au desfăşurat după
un plan prestabilit şi au durat timp de 14 zile, între 22 octombrie şi 6 noiembrie
1957 (fig. 8).
S,au executat 12 secţiuni arheologice şi o casetă, însumînd la un loc circa
500 m 2 de suprafaţă efectiv cercetată. S,a constatat cu acest prilej că avem de,a
face cu un singur nivel de locuire, datat pe baza ceramicei la sfîrşitul sec. XVI
şi în sec. XVII. Stratul respectiv are 0,15-0,27 m grosime şi constă dintr,un
pămînt măzăros de nuanţă neagră,cenuşie închisă, pigmentat uneori cu foarte
multe fragmente de pămînt ars la roşu şi cu cărbuni şi cenuşă. Această situaţie
1
Vezi raportul preliminar din anul
Materiale, V, p. 54.

1956, în

• Colectivul şantierului a fost alcătuit din: N. Con·
stantinescu (responsabU) şi A. Onofrei, studentă.
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este caracteristică în special sectoarelor A şi B şi mai puţin sectorului C (la nord,
vest de pîrăul lui Gherman).
În afară de două vetre descoperite în sectorul B (secţiunea II) şi de o a treia
din sectorul C (secţiunea 1), cercetările au permis să se tragă concluzia că urme
sigure de locuire feudală se găsesc în sectorul A, respectiv în regiunea cuptorului
cercetat în 1955. Aceste urme se rezumă la abundenţa în acest sector a pigmenţilor
de pămînt ars la roşu şi a cărbunilor (secţiunile V şi VI A) -lucru ce nu se
poate explica numai prin antrenarea lor de la cuptorul amintit, deoarece se
întind pe suprafeţe mai mari şi departe de locul unde a funcţionat cuptorul de
oale. Cum însă, din pricina faptului că lucrările au fost sistate tocmai cînd se
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încerca depistarea unei locuinţe, cercetările vor trebui să se bazeze aci pe o largă
reţea de secţiuni - această sarcină căzînd în seama lucrărilor viitoare.
Materialul arheologic descoperit în anul 1957 constă mai ales din ceramică.
Aceasta este arsă numai oxidant şi se prezintă sub variate tipuri. Înscrierea ei cronologică, pe bază tipologică şi stilistică, permite concluzia că ea aparţine cu precădere
sec. XVII; există totuşi fragmente ceramice care păstrează încă tradiţia ceramicei
moldoveneşti din sec. XVI. S,au mai găsit cîteva obiecte de fier, oase de animale
(oaie, cîine) şi de 'pasăre. După sistarea lucrărilor, la sud,est de terasa sectorului B,
s,a găsit şi o monedă de aramă de la regina Christina a Suediei, falsificată de
hănăria lui Istrate Dabija voievod (1661-1665). Moneda, în stare bună de conservare, deşi oxidată, prezintă legenda :
av. : CHRISTINA D(ei) G(ratia) RE(x), între două cercuri perlate; în mijloc
monograma reginei : C, cu o coroană deasupra ;
rev.: SOLIDVS CIVI(tatis) RIG(ensis), între două cercuri perlate, iar în
mijloc armele oraşului Riga (două chei încrucişate).
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În concluzie, cercetările de la punctul Grozăveşti prezintă interes documentar.
Stabilirea caracterului definitiv al aşezării feudale, ca şi datarea precisă a urmelor
de locuire, se află încă în stadiul ipotezelor. Fiind singura silişte cercetată pe cale
arheologică, în această regiune a Moldovei care urmează să fie afectată prin crearea
lacului de acumulare de la Bicaz, socotim obligatorie continuarea cercetărilor,
în vederea elucidării problemelor deja amintite. De asemenea, socotim că metoda
de lucru cea mai adecvată pentru atacarea unui obiectiv arheologic ca acela de la
Grozăveşti este reţeaua de secţiuni.
N. CONSTANTINESCU

2.

CEAHLĂU-SCHIT •

Rezultatele obţinute în 1955, în urma sondajului de la bisericuţa din Gura
Hangului, impuneau extinderea cercetărilor şi în alte puncte din apropiere, în
vederea unei încadrări cronologice mai precise a materialului descoperit.
În acest scop, s'a efectuat un sondaj la bisericuţa de lemn numită « Schitişor »
din satul Schit, raionul Ceahlău, situată pe una din falsele terase de pe partea
stîngă a pîrăului Schit, la 7 km depărtare de schitul Durău şi la circa jumătate de
km de Palatul Cnejilor.
O legendă locală relatează că actuala clădire a Schitişorului a fost ridicată
pe temeliile alteia mai vechi, care a ars. După aceeaşi tradiţie locală, cimitirul
din jurul Schitişorului are şi el aceeaşi vechime şi în trecut a deservit mai multe
sate apropiate de pe valea Bistriţei, iar numele lui a fost Schitul din Poiană.
Lucrările de sondare au început în anul 1956 şi au continuat în 1957, limitîn,
du,se la cercetarea suprafeţelor dinspre nordul, sudul şi estul Schitişorului, spaţiul
de la vest rămînînd necercetat, fiind ocupat de anexele gospodăriei parohiale.
Prin patru secţiuni, două pe direcţia axului longitudinal al bisericuţei şi alte două
perpendiculare pe acest ax, s'a urmărit încadrarea generală a obiectivului pe cele
trei laturi. În continuare, prin alte nouă secţiuni, s'au cercetat complexele de
locuire, gropile de morminte ca şi terenul dinafara cimitirului.
Observaţiile stratigrafice, precum şi materialul arheologic rezultat din sondaj
ne,au permis să precizăm două nivele de locuire. Astfel, la o mică adîncime, în
depunerea superioară de humus, s'a determinat existenţa ultimului nivel de locuire
din sec. XVIII -XIX, în cuprinsul căruia s'a găsit şi un fragment ceramic neolitic
a cărui prezenţă aici nu se poate explica decît printr'o alunecare. Sub această
depunere, în stratul de argile galbene cu prundiş, s'a stabilit primul nivel de locuire,
datat în sec. XVII prin fragmentele ceramice descoperite acolo.
În sectorul nordic, în secţiunea X, sub humusul actual, în solul galben,prăfos,
la adîncimea de 0,44 m, s'au descoperit două aşchii macrolitice de gresie meni,
litică, dintre care cea mai mare, de formă ovoidă, are dimensiunile de 94 x 67 x
16 cm. În secţiunea nr. IV a aceluiaşi sector, s'a găsit un răzuitor pe capăt de lamă
scurtă şi groasă, avînd retuşe abrupte pe trei din cele patru laturi. Această piesă,
lucrată dintr,un silex brun,roşcat de proastă calitate, prin lipsa patinei şi prin
lustrui obţinut datorită utilizării se clasează în neolitic.
În sfîrşit, sub nivelul argilelor galbene nisipoase zac pături de pietrişuri
nerulate, în care, în unele locuri, săpătura a mers pînă la adîncimea de 2 m.
Din nivelul de locuire din sec. XVII fac parte fragmente ceramice, lipituri
de perete, bucăţi de cahle, resturi de cărbuni, foarte puţine oase de animale, dintre
• Colectivul şantierului a fost alcătuit din: Em. Za·
hnria (responsabilă), Valeria Osoianu şi antropo·

logii N. Haas, C. Maximilian
membri.
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care unul provenind dintr,un corn de bovideu şi un vîrf de suliţă de fier. Tot
din acest nivel de locuire, în sectorul nordic al bisericuţei, s'au descoperit şi
resturile a două construcţii corespunzînd unei uşoare mamelonări actuale a terenului.
Dintre construcţiile descoperite în 1956 se distinge în deosebi una, în cuprinsul
căreia, zăceau numeroase cahle de la o sobă prăbuşită. Nu s,a putut preciza forma
şi suprafaţa acestei construcţii decît pe o mică porţiune de la sud,vest, suprafaţa
ei fiind deranjată spre est şi nord de gropile mai noi ale mormintelor. Resturile
de grinzi carbonizate, fragmentele de lipitură şi cărămizile cu urme de fum, ne
indică distrugerea acestei construcţii prin incendiu.
Pe baza observaţiilor făcute cu ocazia demontării complexului, rezultă că
tehnica de construcţie nu pare să fie mult deosebită de aceea practicată astăzi
în mediul rural local. Importantă este descoperirea în cuprinsul acestei construcţii
a unui complex provenind de la o sobă de cahle. Aceste cahle, întregi sau frag,
mentare, asociate cu bucăţi de lipitură şi cărămidă, zăceau prăbuşite pe un soclu
alcătuit din argilă, nisip şi pietriş. La acelaşi nivel cu complexul de cahle s'au des,
coperit resturile unui pavaj interior pe care au fost găsite două fragmente ceramice
din sec. XVII.
Peste nivelul de locuire din sec. XVII se suprapune un altul mai nou, din
sec. XVIII,XIX, reprezentat prin resturile unei construcţii precum şi urmele unui
pavaj exterior, identificat în sectorul nordic. Acestui nivel de locuire îi aparţine
si o conductă pentru apă, construită din olane îmbinate fără mortar.
'
În general, ceramica descoperită pînă în prezent la Schitişor este de tip sătesc
şi provine din oale pentru uz casnic, talere şi străchini. Fragmentele ceramice
corespunzătoare sec. XVII sînt lucrate dintr'o pastă brun,roşcată sau galbenă,
uneori din pastă albă, acoperite la interior cu smalţ brun sau verde, caracteristic
epocii, sau dintr'o pastă galbenă, aspră şi bine arsă, conţinînd în compoziţia ei
nisip fin şi fluturaşi de mică albă. Cîteva fragmente ceramice de vase din pastă
albă, acoperite la interior cu smalţ verde sau brun, iar la exterior decorate uneori
cu motive pictate cu humă brun,roşcată, atestă şi prezenţa unei ceramici mai fine.
Tot din inventarul sec. XVII face parte şi o lingură lucrată primitiv din os.
Ceramica sec. XVIII -XIX este reprezentată prin fragmente lucrate la roată,
din pastă fină, de culoare galbenă, care provin din oale cu smalţ alb la interior.
Alături de acestea se găsesc şi fragmente ceramice din pastă cenuşie,negricioasă,
decorate cu dungi sgîriate.
Cahlele de la soba locuinţei din sec. XVII sînt lucrate grosolan, dintr'o pastă
galben,roşcată, conţinînd mult nisip şi pietricele. Piesele sînt muiate cu mîna prin
apăsarea lutului în forme de lemn şi prezintă pe dos butoni proeminenţi pentru
fixarea în mortar. Ele sînt nesmălţuite şi în majoritatea cazurilor prezintă urme
puternice de fum. Din punct de vedere al formei se deosebesc exemplare dreptun,
ghiulare cu gardina joasă şi altele pătrate cu gardina înaltă, ultimele prezentînd
uneori pe partea exterioară urme de fum.
În ceea ce priveşte ornamentaţia, sînt caracteristice pentru aceste cahle
decorul în formă de disc solar şi motivele geometrice şi florale (fig. 12), care se
găsesc în cea mai mare parte şi în sculpturile în lemn de la vechea biserică de la
Răpciuni,Ceahlău.

În jurul Schitişorului, pe un teren în uşoară pantă de la nord la sud, se află
cimitirul vechi, în care, după cum spun localnicii, nu se mai fac înmormîntări
de vreo 60 -70 de ani. Cimitirul acesta trece dincolo de actuala curte a bisericuţei.
În porţiunea cercetată în 1956 şi 1957 din sectoarele dinspre nord, sud şi est, în
colaborare cu antropologii, au fost descoperite 46 morminte, dispuse în rînduri,
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cuprinzînd înhumări şi reînhumări. Scheletele erau în poziţie întinsă (est,vest)
şi aveau braţele aduse pe abdomen şi numai într,un singur caz pe piept. Starea
de conservare a scheletelor este potrivită si unele din ele au oasele braţelor alu,
necate pe lîngă corp. În două din mormin'te s'au putut observa resturi de sicriu,
iar într,un al treilea, părţile laterale ale sicriului erau aproape întregi.
În ceea ce priveşte inventarul mormintelor, acesta este foarte sărac, con,
ţinînd numai monede.
Pe lîngă aceste morminte mai vechi s'au descoperit şi altele mai noi, din
sec. XIX, dintre care cîteva sînt de monahi, după cum o dovedesc cărămizile de sub
cranii. Pe una din aceste cărămizi s,a sgîriat cu un vîrf ascuţit inscripţia « Monahia
Pavlida 1843 ». În mormintele călugăreşti nu s'au găsit monede şi nici un alt obiect.
Din cele expuse rezultă că cel mai vechi nivel de locuire de la Schitişor datează
în mod sigur din sec. XVII, fiind documentat prin cele două locuinţe din sectorul
nordic al să păturii.
Pătura subţire de depunere, surprinsă în sectorul nordic (caseta 2 vest a
şanţului IV), care părea să indice o locuire mai veche, din sec. XVI, nu a putut
fi urmărită decît fragmentar şi pe o suprafaţă foarte redusă, fiind deranjată atît
de construcţia locuinţei din sec. XVII, cît şi de gropile de morminte fără inventar.
Observaţia stratigrafică făcută în profilul gropii mormîntului nr. 42, în care
s'a găsit o monedă neperforată din anul 156 7, ar părea să indice un nivel inferior
celui din sec. XVII. Această ipoteză este însă prematură, întrucît groapa mormîn,
tului 42 a fost deranjată mult de un alt mormînt mai nou. De aceea problema
unui nivel de locuire mai vechi decît sec. XVII la Schitişor va trebui lămurită
prin săpăturile viitoare. Pentru moment nu sînt atestate în mod sigur decît cele
două nivele de locuire, corespunzătoare sec. XVII şi XVIII -XIX.
Majoritatea monedelor provenite din morminte sînt din sec. XVI. Una
singură poartă efigia regelui Matei Corvin (sec. XV) şi numai cîteva sînt din
sec. XVII, acestea din urmă prezentînd una sau două perforaţii 1 •
În jurul Schitişorului locuirea a continuat în secolele XVIII -XIX, fiind
atestată prin locuinţele descoperite în sectoarele nordic şi estic ale bisericuţei,
ca şi prin pavajul nordic.
Acestui nivel de locuire mai nou îi corespunde al doilea grup de morminte
aparţinînd sec. XVIII -XIX, dintre care unele sînt mormintele monahilor, care
au deservit Schitişorul în sec. XIX.
În cursul celor două sondaje de la Schitişor din 1956 şi 1957, s'au putut pre,
ciza limitele cimitirului spre sud şi spre nord, rămînînd ca în viitor să se stabi,
lească şi marginea de est a acestui cimitir. De asemenea, tot cu prilejul cercetărilor
viitoare va trebui să se identifice şi siliştea, care probabil trebuie să fi existat în
apropierea Schitişorului.
EMILIA ZAHARIA

3.

BUHALNIŢ A •

Între monumentele mat Importante ale orînduirii feudale, existente în zona
viitorului lac de acumulare, se află şi actuala biserică din satul Buhalniţa.
Un zid înalt de 2,75-3 m şi gros de 0,90-1,10 m, construit din piatră cu
mortar, înconjură biserica de jur împrejur, alcătuind o incintă perfect rectan,
1
Monedele au fost determinate la Cabinetul
numismatic al lnstitutului dr arheologie de c:ătrf
}3. Mitre:J.

· Colectivul şantierului a fost alcătuit din:
AJrian C. Florescu (responsabil), Marilena Florescu
~i Maria-Luiza Diaconescu (membri).
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gulară cu laturile de 64
68 m. Lipsa turnurilor şi a crenelurilor la acest zid de
incintă îi diminuează cu mult caracterul său strategic, dîndu,i aspectul unui adevărat

gard de împrejmuire. În interiorul acestei incinte biserica ocupă un loc oarecum
excentric, fiind aşezată în sectorul de nord,vest şi avînd orientarea vest,nord,vestest,sud,est, pe direcţie oblică faţă de laturile zidului de incintă. La începutul seco,
lului nostru, în 1901, forma sa iniţială (de corabie) a fost modificată întrucîtva
prin adăugarea unui pridvor rectangular la intrare.
În literatura de specialitate datele referitoare la trecutul bisericii din Buhai,
niţa sînt destul de sărace. La aceasta a contribuit desigur faptul că cea mai mare
parte a documentelor istorice în legătură cu acest aşezămînt nu se găsesc în
momentul de faţă în ţară.
În 1931 într'o schiţă istorică, dealtfel singurul studiu consacrat trecutului
acestei biserici, Gh. Ungureanu, pe baza documentelor istorice şi a tradiţiei locale,
a identificat actuala biserică din satul Buhalniţa cu « Mănăstirea Hangului ».
ctitoria lui Miron Barnovschi, ridicată în prima jumătate a secolului XVII (16271635) 1 • De asemenea, cu aceeaşi ocazie cercetătorul amintit localiza tot aici şi
«Mănăstirea Hangului », pomenită într,un document de la Ştefan cel Mare din
13 februarie 1458, ceea ce,} făcea pe autor să tragă concluzia că ctitoria lui Bar,
novschi Vodă s,ar fi ridicat pe locul unei aşezări mănăstireşti mai vechi, datînd
cel puţin din prima jumătate a sec. XV 2 •
Astfel, în lumina celor arătate ar rezulta că aici la Buhalniţa am avea de a
face cu o succesiune de asezări mănăstiresti, din care cea mai veche ar data cel
puţin de la începutul sec.' XV.
'
Totuşi ipoteza emisă de Gh. Ungureanu acum 25 de ani, bazîndu,se numai
pe documente de ordin istoric şi pe tradiţie locală, era insuficient susţinută. Pentru
argumentarea acestei ipoteze erau necesare, pe lîngă documentele de mai sus, şi
dovezi de ordin arheologic, fapt care impunea iniţierea unor campanii de săpături
la Buhalniţa. Prilejul s,a ivit cu ocazia lucrărilor din zona viitorului lac de acumulare
al hidrocentralei «V. 1. Lenin», Bicaz.
Primele cercetări în sectorul bisericii din Buhalniţa au început în octombrie
1954, ele fiind apoi continuare în anul 1955-1957.
Scopul celor 4 campanii de săpături, cu ocazia cărora s,a săpat o suprafaţă
de aproximativ 1000 m 2 , a fost acela de a cerceta vechimea resturilor arheologice
şi implicit a bisericii din Buhalniţa. În acest sens planul de săpături (fig. 9) a fost
axat pe două obiective: incinta bisericii (sectorul A) şi terenul din imediata veci,
nătate a incintei, acolo unde cu prilejul cercetărilor din 1954 semnalasem urme
de locuire din sec. XVIII (sectorul B).
Prezentăm mai jos cîteva din principalele rezultate ale săpăturilor noastre.
Sectorul A (incinta bisericii). Sub solul vegetal s'au descoperit în 1954 urmele
unui pavaj din prundiş de rîu şi pietre de dimensiuni mijlocii bătute cu nisip,
care se întindea în special în jumătatea de vest a incintei sub forma unor complexe,
cu goluri între ele. Materialele descoperite în nivelul acestui pavaj sînt foarte
recente (cele mai vechi datînd din a doua jumătate a sec. XIX). Sub acest pavaj
modern, urmează un strat de pămînt de culoare neagră, de 0,12-0,15 m grosime,
la baza căruia s'au semnalat urmele unui al doilea pavaj, care stă pe un sol de
pădure de culoare brun,roşcat, lipsit de resturi arheologice. La nivelul pavajului
s'au găsit fragmente ceramice şi teracote din sec. XVII, precum şi două monede
1

Gh. Ungureanu, Mănăstirea Hangului sau Buhalextras din Arhi••a, XXXVIII, 1931.

otiţa; .<chiţă istOTică,

" Ibidem, p.
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cu efi.gia reginei Cristina a II,a a Suediei, falsificate la bănăria lui Dabija Vodă
de la Suceava.
În colţul de nord al incintei, cu ocazia lucrărilor din 1956, au fost scoase
la iveală temeliile din piatră ale unei construcţii dreptunghiulare, cu dimensiunile
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5
Fig. 10. -- Buhalnip1. Fragmente ceramice din sec. XVII-XVIII.

exterioare de 22 m x 5,40 m, lipită de laturile de nord,vest şi nord,est ale zidului
de incintă. Această construcţie se compunea din cinci încăperi, dintre care primele
două, din capătul de vest, erau prevăzute cu un « demi,sol » alcătuit la rîndul
său din două încăperi despărţite printr,un perete gros de 1 m.
În faţa acestui complex au fost descoperite resturile unui pavaj din rrundiş
bătut cu nisip, la nivelul căruia s'au găsit fragmente ceramice din sec. XVII -XVIII.
În sectorul de sud,vest al incintei s,au descoperit în 1957 urmele unei alte
construcţii cu temelie tot din piatră, lată de 6 m, din care nu s,a putut degaja
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de nord,vest este acoperit de o

şură

a bisericii.

Această construcţie se compunea dintr'o singură încăpere. În interiorul ei erau

dispuse, într,un şir paralel cu latura de sud.-vest, şase temelii de piatră de formă
rectangulară, de 0,60 m x 0,95 m şi 1,20 m x 0,85 m, a căror întrebuinţare nu
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Fig. Il.

-

Buhalniţa.

Fragmente de

teracotă

din sec. XVII.

am putut.-o preciza. La nivelul celor şase temelii şi în pămîntul de umplutură din
interiorul construcţiei s'au găsit bucăţi de teracotă şi fragmente ceramice din
sec. XVII. Latura de nord a construcţiei şi două din temeliile ei interioare au fost
deteriorare de fundaţia unei alte construcţii cu temelie tot din piatră, datînd,
după materialul ceramic găsit în interiorul ei de la sfîrşitul sec. XVIII şi începutul
sec. XIX. În legătură cu această construcţie trebuie puse şi resturile descoperite
în capătul de vest al construcţiei din sec. XVII, care constau din cărămizi întregi
şi fragmentare, teracote cu decor specific sec. XVIII, pari de stejar şi mortar.
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Cele două construcţii din curtea bisericii din Buhalniţa sînt zidite din piatr~1
de gresie originară din partea locului, legată cu mortar din var fierbinte, procedeu
tehnic identic cu acela al zidului de incintă şi al pereţilor bisericii însăşi. Obser~
vaţiile stratigrafi.ce făcute în timpul cercetărilor noastre ne,au dus la concluzia
că şanţurile necesare construirii temeliilor bisericii şi a celor două construcţii
au fost săpate la acelaşi nivel, nivelul pavajului din sec. XVII, ceea ce ne indică
un relath· raport de contemporaneitate între ele, fiind ridicate aproximativ în
acelaşi timp. Evident că o dovadă care
pledează pentru contemporaneitatea vre~
mii de zidire atît a bisericii si zidului
de incintă cît şi a celor două c~nstrucţii
o constituie şi identitatea procesului
tehnic, fiind vorba în toate cele patru
cazuri de aceeaşi zidărie de piatră legată
cu mortar de « var fierbinte ».
Pentru a încheia prezentarea desco~
peririlor din curtea bisericii de la Buhai,
niţa, trebuie menţionate şi cele cîteva
morminte de înhumaţie, din prima jumă,
tate a sec. XIX, semnalate în spatele
bisericii, cu ocazia săpăturilor din 1954.
Sectorul B. Cercetările efectuate asupra
celui de al doilea obiectiv al planului
nostru de lucru, sectorul din imediata
vecinătate de nord,est a incintei, dincolo
de zid, au dus la rezultate destul de pre,
ţioase, reuşind să ne ofere cîteva date în
legătură cu şantierul de construcţie al
bisericii. Astfel, în acest loc au fost
descoperite cu ocazia săpăturilor din
1955-1957 cinci complexe din pietre de
Fig. 12. - Schitişor. Cahlă decoratii cu motive florale.
formă neregulată, Însumînd O suprafaţă de
circa 500 m 2 • Pietrele care alcătuiesc
aceste complexe sînt identice ca rocă cu acelea utilizate la construcţia bisericii a celor
două construcţii şi a zidului de incintă şi prezintă dimensiuni variind între O, 10 ,
0,05 ~<0,10 m si 0,60 x0,30 x0,50 rn.
Din punct 'de vedere stratigrafi.c, complexele sînt aşezate pe acelaşi sol de
pădure brun,roşcat ca şi al doilea pavaj din curtea bisericii. Printre pietrele corn,
plexelor s'au găsit fragmente ceramice, bucăţi de teracote şi cărămizi, precum şi
o monedă poloneză de argint din 1620 de la Sigismund III. Majoritatea pietrelor
se prezentau în stare brută şi numai puţine aveau urme de prelucrare, unele fiind
chiar ecarisate. În intervalele ce separă complexele s'au găsit bucăţi mari de mortar,
precum şi aşchii mari de piatră care provin probabil de la ecarisaj. Aceste
observaţii arată că aici au avut loc anumite operaţiuni de prelucrare a materialelor,
ca ecarisarea pietrelor, prepararea rnortarului etc. Avînd în vedere condiţiile de
găsire ale resturilor respective, credem că în acest loc, în vecinătatea de nord,est
a incintei ne aflăm în faţa urmelor atelierului de prelucrare a materialelor necesare
construcţiei bisericii şi a anexelor ei. Ipoteza noastră pare a fi. confirmată şi de o
altă descoperire. Astfel, în apropierea acestor resturi, la numai 10 rn spre nord,est.
s'a găsit un cuptor de ars cărămida. El constă din două gropi săpate 1n pămînt,
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adînci de 2,10 m, de formă aproape rectangulară cu colţurile rotunjite şi separate
intre ele printr,un perete gros de 1,50 m. Una din ele era destinată camerei de
ardere, iar cealaltă camerei de foc, comunicarea făcîndu,se prin două «tunele >>
de secţiune ovoidală.
Pe fundul camerei de ardere pornesc din dreptul celor două tunele către
peretele opus, două şanţuri paralele de secţiune trapezoidală şi adînci de circa
l ,30 m. Cărămizile erau aranjate pe două planuri, perpendiculare unul pe celălalt,
lăsîndu,se un spaţiu între ele de unu pînă la cinci cm. Ele erau dispuse în aşa fel
in cît deasupra fiecăruia dintre cele două şanţuri formau cîte o « boltă ogivală >>.
Rolul şanţurilor şi al bolţilor era, probabil, acela de a asigura întreţinerea în hune
condiţiuni a focului şi de a repartiza uniform temperatura.
Capacitatea cuptorului era de circa 10 QOO cărămizi. Ele erau confecţionatL'
dintr'o argilă de calitate inferioară, găsită la faţa locului, prost frămîntată şi cu
impurităţi.

Deşi datarea acestui cuptor constituia oarecum o problemă dificilă, totuşi ea
a fost rezolvată pe cale indirectă. Astfel, cărămizile descoperite în cuptor sînt
identice, din toate punctele de vedere, cu acelea întrebuinţate la construirea bolţii
hisericii. De asemenea, între pietrele celor două complexe din apropierea cupto,
rului s'au găsit, împreună cu fragmente ceramice şi de teracotă din sec. XVII,
bucăţi de cărămidă cu aceleaşi caracteristici. Aceste fapte ne indică oarecum

contemporaneitatea cuptorului cu perioada de construire a bisericii .{sec. XVII).
Prin urmare nu este exclus ca în cazul de faţă să avem de,a face cu un cuptor
în care s'a ars cărămida necesară construirii bolţii bisericii, el încadrîndu,se în
grupul de complexe care în totalitatea lor alcătuiesc resturile « şantierului de pre,
lucrare» a materialelor necesare zidirii bisericii şi a dependinţelor ei. Cu ocazia
săpăturilor s'au mai descoperit şi patru gropi, dintre care una cu un bogat şi
variat material ceramic ; din lipsă de mijloace materiale ea nu a fost săpată în între,
gime. Din aceleaşi motive nu au fost săpate nici cele două morminte găsite în
imediata apropiere a zidului de incintă.
În ceea ce priveşte ceramica, în afară de cea moldovenească, în general de
calitate bună şi variată ca forme şi decor (fig. 10), s'au găsit şi cîteva fragmente
din caolin provenind de la Kutachia şi Rhodos 1 • Nu mai puţin interesante sînt
~i fragmentele de teracote din sec. XVII şi XVIII cu motive florale stilizate, aco,
perit<: la exterior cu un smalţ verzui, bronz, portocaliu sau galben (fig. 11 ).
In afară de resturile prezentate mai sus, toate exclusiv legate de trecutul bise,
ricii din Buhalniţa, cu prilejul cercetărilor pe locul din vecinătatea de nord,est
a incintei, la piciorul pantei Brădiţelului, s'au găsit în mod sporadic, un număr
restrîns de fragmente ceramice, datînd, probabil, de la începutul celei de a doua
epoci a fierului. Deoarece ele au fost descoperite în solul galben aluvionar este
probabil că ne aflăm în faţa unor viituri aduse la vale, pe panta Brădiţelului, dintr'o
aşezare distrusă de torenţi sau de alunecări de straturi. Locul lor de provenienţă
urmează a fi precizat mai bine în cursul cercetărilor viitoare.
Încheind această scurtă trecere în revistă a rezultatelor cercetărilor de la
Buhalniţa, să vedem în ce măsură datele obţinute în urma săpăturilor noastre con,
firmă sau nu ipoteza emisă de Gh. Ungureanu.
Datele arheologice de care dispunem în urma cercetărilor din 1954-1957 ne
permit să localizăm pe locul care a format obiectivul cercetărilor noastre numai
mănăstirea Hangului, ctitoria lui Miron Barnovschi, deoarece cele mai vechi urme
1

Informaţii

verbale de la tov. Corina Nicolescu.
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feudale descoperite la Buhalniţa datează din sec. XVII. Observaţiile stratigrafi.ce
obţinute dovedesc că atît biserica cît şi cele două construcţii din interiorul
incintei, precum şi cel mai vechi pavaj s'au construit în această vreme.
Prin urmare, în lumina datelor de care dispunem, la Buhalniţa nu poate fi.
vorba de o locuire anterioară sec. XVII şi în consecinţă este cu totul exclusă
ipoteza localizării aici a mănăstirii Hangului, menţionată în documentul de la
Ştefan cel Mare din 13 februarie 1458, aceasta urmînd a fi. identificată în cadrul
viitoarelor cercetări în altă parte a regiunii. De asemenea în cadrul unei campanii
viitoare ne vom completa datele necesare reconstituirii întregului ansamblu de
dependinţe al acestui monument istoric de pe valea Bistriţei, precum şi relativ
la mormintele din afara zidului de incintă, a căror vechime nu este încă precizată.
ADRIAN FLORESCU

4.

şi

MARILENA FLORESCU

CEAHLĂU -PALATUL CNE)ILOR *

Săpăturile

arheologice de la Palatul Cnejilor, începute în anul 1956 au fost
continuate si în toamna anului 1957.
Datele ~bţinute din săpături dovedesc că cele mai vechi urme de viaţă din
epoca medievală aparţin sec. XVII. În acest veac pe teritoriul palatului s'au făcut
o serie de lucrări, precum: ridicarea bisericii, amenajarea unor chilii din lemn
şi pămînt pe laturile de est şi sud, construirea zidului de incintă, săparea pivniţelor
pe laturile de nord şi de vest şi paralel cu aceasta ridicarea deasupra lor a con,
strucţiilor existente si azi.
În secolele XVIII -XIX au fost făcute unele reamenajări la construcţiile mai
vechi şi au fost ridicate altele noi, însă de data aceasta de proporţii mai reduse.
Astfel atît pe latura de est cît şi pe cea de sud, a fost ridicată cîte o clădire de piatră
de formă rectangulară, al căror rol nu s'a putut încă defini. În sec. XIX, pe latura
de vest au fost construite două turnuri de formă patrulateră. Cu acelaşi prilej
a fost reamenajată şi latura de vest a incintei.
Printre materialele arheologice descoperite la Palatul Cnejilor menţionăm în
primul rînd uneltele şi obiectele din fier, precum: cuţite de diferite tipuri şi mărimi,
cuie, descoperite mai ales în chilii şi în morminte, ciocane, dălţi, ş.a. În palat
şi în afara lui au fost găsite bucăţi de zgură de fier, care trebuie să provină neîn,
doielnic de la un cuptor de redus minereu, încă nedescoperit.
În afara materialului arheologic obişnuit, au fost descoperite vertebre de
morun şi somn, specii de peşti care puteau fi. aduse numai de la Dunăre.
Ceramica de la Palatul Cnejilor se împarte în trei mari categorii. În prima
categorie intră ceramica de uz comun, lucrată la roata de picior şi arsă fie la roşu,
fie la negru. Formele cele mai caracteristice sînt : oala,borcan, strachina şi ulciorul.
Majoritatea acestei ceramici a fost executată la faţa locului. La circa 80 m nord,est
de palat, au fost descoperite două cuptoare de ars oale din sec. XVII. În cel
de-al doilea cuptor a fost găsită si ceramica smălţuită.
În a doua categorie intră cer~mica de import, venită aci fie din Orient, fie
din Apus. Ceramica orientală a fost adusă pe drumul Marea Neagră - Dunăre,Siret,
iar cea de tip apusean din centrele ardelene.
• Colectivul şantierului a fost format din: Gh. Diaconu (responsabil), Em. Armeanu, N. Constanti-

nescu, S. Iacob, Eug. Neamţu, S. Vincenz
pologul C. Rişcuţia, membri.
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A treia grupă cuprinde ceramica decorativă, reprezentată prin cahle de sobă.
ornament, se deosebesc patru tipuri de plăci de sobă şi anume: a) cahle
avînd în centru motivul solar şi la colţuri cîte o floare de lalea ; b) cahle avînd
ca motiv decorativ o cupă cu flori şi frunze; c) cahle ornamentate cu cercuri
tăiate de rectangule; d) cahle cu inscripţii în limba latină.
În cuprinsul necropolei medievale din preajma bisericii au fost descoperite
peste 30 de schelete din sec. XVII -XIX. Dintre acestea o serie aparţin unor
călugări şi călugăriţe. Cum este şi firesc, sub craniile scheletelor de călugări şi
călugăriţe se găseşte de fiecare dată cîte o cărămidă pe care este sgîriat numele
mortului şi data morţii.
Materialele arheologice descoperite la Palatul Cnejilor, coroborate cu celelalte
date obţinute din săpături, oglindesc pe de o parte nivelul de viaţă scăzut al păturii
nevoiaşe, iar pe de altă parte, viaţa de curte boierească.
Deşi cercetările sînt încă în faza de început, totuşi au fost obţinute cîteva
date care permit stabilirea rolului monumentului în veacurile XVII -XIX. La
început, pe teritoriul palatului a funcţionat o biserică înconjurată de chilii. După
un incendiu puternic a urmat o vreme în care palatul a fost folosit ca reşedinţă
a unei familii de boieri. În acelaşi timp în jurul bisericii a fost făcut un brîu de ziduri
cu turnuri. La sfîrşitul sec. XVIII şi la începutul sec. XIX pe teritoriul palatului
îşi exercitau autoritatea cîţiva călugări care au transformat palatul în mănăstire.
La mijlocul sec. XIX palatul este preluat în stăpînire de o familie de boieri.
După

GH. DIACONU

APXEOJJOri14ECKHE PACKOIIKH B EHKA3E

KPATKOE CO,UEP)KAHHE

1. IJaneOJUiT. IJaneOJIHTH'.JeCKHe HCCJie~OBaHHH 19 57 r. Ha l.JaxJI3Y RMeJIH B BH.Izy HCCJie,n;oBaHHe rnecru CTOHHOK: Eucrpuquoapa, KpeMeHnrn, CKa)'He, 4eT3QHKa, EoclJy, Ilo,n;urn.
B qeTbipex H3 3THX rryHKTOB- EoclJy, 4eT3QHKa, Ilo,n;urn, Eucrpuquoapa- HMeiOTC.II ocraTKH
cpe,n;Hux Teppac EucrpHQhi, B 6oJiblliHHCTBe HaMbiBHhiX, o6pa3oaaarnuxc.11 B Me>KJie,n;HHKOBhiH
rrepuo,n; MnH,n;eJII.-Pucc u HaHeceHHhiX ao apeMH puccKoro ne,n;HHKOBoro rrepuo,n;a. IlpHCYTCTBHe
Jie,n;.HHbiX KJIHHbeB H Me»me,n;HHKOBbiX HBJieHirn: IIOCJie,n;Hero Jie,ll;HHKOBOl'O rrepuo,n;a 6hiJIO OTMeqeHO
rroqTH BO BCeX YIIOMHHYTbiX OTJIO)I(eHHHX.
06HapymeHa 6oraTaH I<OJIJieKI.\IDI KaMeHHhiX opy,n;Hif aepxHero naneonuTa, ,n;aTupoaaHHhiX
CeJieTCKHM nepHO,ll;OM (l.JeT3QHKa), cpe,n;HHM OpHHbHKCKRM (Eucrpuquoapa), rrpe,n;rpaBeTTCKHM
opHHbHKCKHM (4eT3QHKa), rpaBeTTCKHM 1 u II (Ilo,n;urn).
CTpantrpaclJuqecKHMH Ha6nro,n;eHH.IIMH ycraHOBJieHo rrpucyTcraue B 4eT3QHKe paHHeHeonuTnqecKoii KepaMHKH, 6onee ,n;peaHeii, qeM KYJibTypa Kpurn, coaMecrHo c rpaBeTTCKHMH KaMeHHbiMH
opy,ll;H.IIMH IIaJieOJIHTHqecKOH Tpa,n;HQHH.
B rryHKTe CKayHe, pacrronomeHHOM Ha ropHOM Maccuae 4axn3y, anepBbie Ha TeppHTopuu
PyMhiHHH 6hiJIH Haii,n;eHbl ocraTKH cau,n;epcKoii KYJILTyphi KOHQa rraneoJIHTa, H3BeCTHoii B Ilonbrne,
Ha cesepe YKpaHHhi u Ha BepxHeM IlosonmLe.
Il. XaHry- KnpHQeHH. Ha KHpHQeHcKoii Teppace B 1957 r. rrpo,n;onmanucb pacKOIIJ<H
HeOJIHTnqecKoro rroceneHH.II Tuna KyKyTeHH A. 3THMH pacKOIIKaMH ycraHOBJieHo, ~o 3TO HeOJIHTHqecKoe rroceneHue ne Ha MHoro rrpeBhirnaeT 2 000 M2 u pacrronomeHo rrocepe,n;uHe Teppachi, Ha yqacrKe, HaXO,ll;HI.l.{eMCH 6JIHme 1< BO,ll;aM XaHry; TaKOH yqacrOK, IIO-BH,ll;RMOMY, HBJIHJIC.II 6onee 6JiarOrrpHHTHbiM ,ll;JIH IIOCeJieHHH.
B6JIH3H paCKOIIaHHbiX B 1955 H 1956 rr. B 3TOM IIOCeJieHHH CBbiWe 20 KOMIIJiei<COB, B 1957 l'.
6I.mo BKpbiTO acero JIHWb 2 He6oJibrnux »<HJihiX KOMIIJieKca. Cy,n;H rro coxpaHHBlllRMCH ocraTKaM
06Ma3KH, OHH CB.II3aHbl C He60JiblllHMH Ha3eMHbiMH )I(HJIHI.l.{aMH, 6e3 K3J<Ol'O-JIH60 3eMJieycrpOHCTBa,
BCJie)l;CTBHe qero 60JiblliHHCTBO H3 HHX OKa3aJIOCb IIOBpe)l()l;eHHbiMH ,ll;O)I(,ll;eBbiMH IIOTOKaMH H
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HCllOrO,Il;OH. CJic)J;OBaTcJihHO, »<liJilii.I.Ia 3Tli, Hai< 6biJIO )')f(C OTMC4CHO paHhWC,

HC OTHOCHTCH I< TaK

na3biBacMbiM TplinOJihCI<liM li I<yi<yTcHCI<liM nJIOI.Qa)J;I<aM.
K

CO»<aJICHliiO, cpparMcHTbl I<cpaMlii<li IIOBpc»<)J;CHbl I<Opp03licH, Tai< 4T.) HCB03MO»<HO )"C.."Ta-

HOBliTh, liMceTCH Jili B 3TOM noccJicHliH pacnlicHan I<cpaMlii<a Tlina Apliyrn,ll;.
KpoMe 3TliX ,ll;B)'X HcOJiliTli4cCI<liX I<OMnJici<con, Ha ocrarrhHOH nJioi.Qa,ll;li, liCCJic,ll;OBaHHOH B

1957

r.,

Ha6JIIO,Il;aJiliCb

cnopa,ll;wicCI<lic

CJic)J;bi HcOJiliTliLJcci<oro o6liTaHliH nma Kyi<yTcHli

HC3Ha4HTCJihHblH )f(HITOH I<OMllJICI<C 3IIOXli 6pOii3bi (
Tcppacbr,

li HcCI<OJihi<O

<l:>parMcHTOB

I<cpaMliHH

?),

A-

pacnOJIO»<CHHbiH Ha IOr0-3aUa,ll;HO.\\ I<OHQC

py4HOH Bbipa6oTI<H Tlina

JlaTcH,

csn3aHHhiX,

BcpOHTHO, C rcTO-)J;ai<liHCI<HM llOCCJICHliCM B6Jili3li TcppaCbl )' B03BbiWCHHOCTH lJeT3Q)'H.

1957

III. XaHry- lJeT3Qyn. Ilpoli3Bc)J;cHHbic B
Ha Tcppace lJeT3Q)'H y
npOWJiblC 3I<CllC,Il;HQlili

XaHry ,ll;OJI»<Hbl

r. paci<omm s rcTO-,Il;ai<liHCI<OM noce.TrcHlili

6biJIH npO,Il;OJI»<HTh

liCCJIC,Il;OBaHHC CI.QC HCBCI<pblTbiX B

IlpH ::>TOM 6biJIO HaH;\CHO ~1HOrO <l:>parMCHTOB I<cpaMlii<H, OTHC-

)'4aCTI<OB.

CCHHblX I< »<HJIHI.Q)', C)'I.I.ICCTBOBaHHC I<OTOporo llO,Il;TBcp»<J.{aeTCH HaXO,Il;I<OH MHOr04HCJICHHbiX I<VCI<OH
CTCHHOH o6Ma3I<H.

.

EoJihWHHCTBO I<cpar.mLJeCI<HX cpparMCHTOI:I

npoHCXO,Il;liT oT

cocy,11;oB

py4HOH

Bhipa60TI<n H3

IIOpUCTOH MaCCbl 6yporo Jili60 I<lipiiH4HOrO QBeTa, rpy6o OTM)'4CHHOH, C IIpHMCChiO llCCI<a li rpaBHfl.
EbiJIO Tai<»<C Hail:)J;CHO HCCI<OJihl<O 4CpClli<OB, cpa60TaHHblX Ha I<pyry COC)',Il;OB, H:l cepOH MaCCbl. Il0,1.1
reTO-,Il;ai<HHCI<HM

CJIOCM

6biJI HaH,Il;CH

Tai<»<C

I<pCMHCBblH

Hai<OHC4IUII< CTpCJibl,

TpexrpaHHbliÎ:,

BOrHyTblM OCHOBaHHeM, llpHcyTCTBHe I<OTOporo llOCTaBJICHO B CBH3h C HCOJII1TH4CCI<HM

C

llOCeJieHliC.\1

B KHpHQCHH.
HcxO,Il;H li3 I<epaMlii<rt, HBJIHIDI.I.Ieiîcn noi<a e)J;HHCTBCHHbiM ::>JieMeHTOM ,ll;JIH )..laTlipOBI<li, noceJieHliC

y

4eT3QYH MOmHo OTHCCTli I< I<OHI.IY n03/lHeil: pHMCI<OH npoBHHQliaJihHOH 3noxn, TO ecTh I< I I I B.H.3.
IV.

1.

rpo33BCWTH.

Bo306HOBJICHHbie

1957

B

r. apxeoJIOrH4CCI<liC

HCCJIC)..IOBaHHH

nyHI<Ta

rpo33BCWTli Ha TeppHTOplili CCJia XaHry liMCJIH CBOliM 3a)J;aHHCM IIOllO.TIHCHliC CBC,Il;CHliH O CCJIHI.I.IC
B ::>TOM ll)'HKTC.
EhiJili

nail:,ll;cHbi I<epaMHLJcCI<lie

cpparMcHTbi XVI-XVIII BB., meJic3Hhic

npC,Il;MeThi,

OLJai·

li ,l.lp. IlpH 6y,ll;)'I.I.IHX o6CJIC,Il;OBaHHHX Hc06XO)..IliMO BblHBHTh HaxO)J;HI.I.IHCCH TaM )f(liJIHI.I.Ia 6biBWcro
cpcJJ:HCBci<osoro ceJia, B LJaCTHOCTH B cci<Tope
XVI-XVII

2.

A.

r,11;e B

1955

r. 6bma o6napy}I<cna roHLJapuaH neLJh

BB.

CI<liTHrnop.

Pa6oTaMli,

Qcpi<OBI<li, Ha3biBacMOH

1956-1957

npoH3Bc)..lcHHhiMli B

CI<HTHrnop,

rr. B ce,,e CI<liT

y

,1.1epeBHHHOH

ycraHOB.Ticno HaJIHLJHc J.\Byx »<liJibiX ropli30HTOII -

nepBbiH

XVII B. H BTopo:H XVIII-XIX BB.
Cpc,ll;H pacrmnanHbiX Ha ,l.lpcBHcM I<Jra,1.16mue

46

norpe6eHliH, Hci<OTOpbic OTHOCHTCH I< XV II B.

H HHOr)J;a co)J;ep>I<aT BcHrepci<ne .'l.OHeTbl XVI B .• a B O,ll;HOM c,,yqae ,11;ame MOHeTy XV B. 6c3 I<ai<oro-Jili60

HHO!'O

HHBCHTapn.

Hei<OTOpbre MOrHJibi XVIII-XIX BB. npnHa,uJiemaT MOHaxaM li3 CI<liTHrnoapa n

ue HMCIOT

IIHI<ai<Ol'O HHBCtJTapH.
I104Tli IIOJIHOC OTC)'TCTBHC I<ai<OrO 6LI TO Hli 6blJIO llOrpe6aJihHOrO HHBCHTapH H OCTaTI<H BCChMa
npocToil: I<epaMHI<H, uail:)J;eHHhiC BOI<pyr· CI<HTHrnopa, yi<a3biBaiOT na npocryiO ,ll;epeseHci<yiO mH3Hh.
npOTCI<aBW)'lO BOI<pyr 3TOJ'O naMHTHHI<a. O,uua Jllilllh HC4h H3 HCrJia3ypoBaHHOrO H3pa3Qa, )'I<paIUCHHaH pacTHTCJibHhiM y3opoM, Hail:)J;cHHan B O,ll;HOM H3 »<HJliUI~ XVII s., CBH,Il;eTCJihCTsycr o HatJaJie
oo.11ee I<OMcpopTa6eJihHOH )f<H:lHH BOI<pyr MOHaCTblpH.

3.

EyxaJihHHQa. IlpoH:lBe;~eHHbii\m n

1954-1957

rr. B EyxaJihHHQC paci<OIIKaMH 6blJIH o6Ha-

PY}KCHbi sa»<Hbie apxeoJIOrHLJeci<ne naMHTHHKn. Tai<, B Qepi<OBHOM JJ:BOpe o6Hapy»<cHbi <l:>YH,Il;a.'lleHTbi ,ll;B)'X KaMCHHblX CTpOCHliH: O,ll;HOI'O, COCTOHI.QCI'O 113 HHTll IIOMCIQCHHH H HOJI)'HO,Il;BaJia, pa3,ll;CJICHHOrO Ha,ll;BOC, H ,ll;pyroro TblpCI<HMH npHcTpoil:KaMH. TaM

li3 O,ll;HOrO JlHWh HOMCI.QCHHH; o6a CTpOCHHH HBJIHIOTCH MOHaC-

me 6bmli

OTKpbiThi CJie,ll;bi .LIBYX MOCTOBhix- 6oJiee crapo:H, XVII s ..

11 6oJiee Hosoil:, XIX B.
Ha COCC,Il;HCM C QCpKOBHbiM )..IBOpOM )'43<-"TI<e 6b1JIH HaH,Il;CHbl C.TIC)..Ibl MOHaCTblpCKOH

<<

CTpOH-

TCJihHOH llJIOI.I.Ia,ll;Kli )), COCTOHI.QCH H3 HHTli I<OMllJICI<COB He06TeCaHHOrO H o6TeCaHHOrO I<aMHH, Bblpbi-
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TaH B 3CMJIC IIC4h ,ll;Jlfl 06}I<Hra I<HpiiHlia, eMI<OCTbKl Ha

I<HpllliLJeH, H l!eTbipe HMbi C I<epaMH-

I<OH, CTpOHTCJlhHblM paCTBOpOM li I.Qe6HeM. KepaliUiliCCI<HH MaTepn:aJI BCCh,\la o6HJICH H OTHOCHTCH
I< XVII H XV I I I BB. 3,uech »<e 6hiJin Haif)..leHhi 11 cnopa]lnLJeci<n:e CJIC,Il;bl cpparMCHTOB I<epaMni<n
BToporo

nep:uo)..la

»<eJie3a.

IlOJI)'4CHHbiC apxeoJIOI'H4CCI<HC

tlaHHhiC

~~alOT

llll:JMO»<HOCTJ,

C yaepeHHOCThlO

)'CTaHOBHTh,

LJTO EyxaJihHHQI<HH MOHacTbiph 6bLTI BbiCTpoeu r·ocnoi~ape.l\1. BapHOBCI<n H Haxo)J;HJICH no,11; ero noi<poBHTeJihCTBOM; llOCTpOeH OH 6biJl B

1627-1635

IT. li )'110.'\\IUJaeTCH 8

HCTOpH4CCI<HX )..IOI<)'MeHTaX.

Ilpe,ll;noJiaraTb »<e, LJTO Ha o6cJie)J;oBaHHOM MCCTe .uor Haxo)..lnThCH n MOHaCTbiph XaHry, ynoMHHyTbiH a O,ll;HOM H3 ,ll;OI<yMeHTOB CTe<t>ana BeJIHI<oro
JlYeT

HCK8Tb

B

I<ai<OM-JIH6o

,ll;pyroM

1458

r., HeJih3H; ocraTI<H 3Toro MOHaCThipH cJie-

MeCTe.
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4. IlanaTy n-KHemHnop. HaH60Jiee ~peBHHe cne~bl mH3HH Ha TeppHTOpHH 3Toro ~Bop~a
llTHOCHTCH K XVII B. B TOM me seKe Ha TeppHTOpHH ~Bop~a 6Lm npoH3Be~eH pH~ pa6oT, KaK To:
llOCTpOHKa QepKBH, ycrpOHCTBO ~epeBHHHbiX H 3eMJIHHbiX KeJIHH Ha BOCTO•IHOH H IO>KHOH CTOpOHe,
nocrpoiiKa oKpymaroiQeii ~Bop creHbi, nocrpoiiKa Ha ceBepHoii H 3ana~Hoii cropoHe norpe6oD H
nepeKpbiBaiOIQHX HX H HbiHe crpoeHHH. B XVIII-XIX BB. 6biJIH npoH3Be~eHbl HeKOTOpbie nepe~eJIKH 6onee crapbiX crpoeHHii.
Cpe~H apxeOJIOntlleCKHX HaxO~OK B IlanaTyJI-KHe>KHIIop B nepByiO Ollepe~b CJie~yeT OTMeTHTb >KeJie3Hble opy~HH H >KeJie3Hbie H3~eJIHH- HO>KH, 1B03~H, MOJIOTKH, ~OJIOTa H T.~.
KepaMHKa H3 IlanaTy n-KHe>KHnop ~eJIHTCH Ha TpH 6oJibume rpynnLI, a HMeHHo: KepaMHKa
)~OMaUIHero 06HXO~a, ~eKopaTHBHaH H npHB03HaH.
OE'b.HCHEHI1E Pl1CYHKOB
P11c. 1. - )J.oJmua peKH oHCTpm..\a. KapTa paiî:oua oHKa:i.
P11c. 2. - CxeMaTHt~ecKHH pa3pe3 6HCTPHI.\KHX Teppac.
P11c. 3. - KaMeHHbie o6"beKThi, o6HapymeHHbie pacKonKaMH ua 6HCTPHQKHX Teppacax (tlaXJI3y). 1, HeoJIHTH'IccKoe HOJIOTO; 2-3, peTylllHpOBaHHbie C ):{BYX CTOpOH HlKOHe'IHHKH; 4-5, 7-8, H lKOHe'IHHKH r"paBeTTCKOro THna; 6, CBepJio; 9-11, 13- 15, CKpe6KH; 12, 16, pe3eQ; 17, OJiaCTHHKa; 18, JIHCTOBH):{Hblif ):{ByCTopOHHI-IH npe):{MeT.
PHc. 4. - KaMeHHbie Haxo):{KH (cBH):{epcKHe) H3 pacKonoK CKayHe-tlaXJIJy. 1-6, HaKoHe'IHHKH c qepelllI<OM; 7-14, HaKOHe'IHHKH rpaBeTTCKOr"O THna; 15-24, CKpe6KH; 25-29, pe3Qhl.
PHc. 5. -- XaHry. KHpHQeHcKaH Teppaca. Opy):{HH H3 HeOJIHTHt~eci<oro noceJieHHH.
PHc. 6. - XaHry. KHpHQeHci<aH Teppaca. HeomiTH'IeCKHH cocyLt THna Kyi<yTeHH A, uaiî:):{eHHhiH B ueoJIHTH4eCKOM llOCeJieHHH.
PHc. 7. - Xaury. tleTJQyH. 1, t~epenoK c BOJIHHCTbiM opHaMeHToM; 2, pa3pe3 !lJparMeHTa KypHJibHHQhr;
3, ):{HCK, C):{eJiaHHbiH Ha I<pyry H3 ceporo qepenKa; 4, TO'IHJibHblif KaMeHio; 5, !lJpar-MeHTbl BeH'IHKa H ):{Ha COCy):{a.
PHc. 8. - TIJiaH pacKOllOK B XaHr-y, rpo33BelllTH.
PHc. 9. - TIJiaH pacHonoK B EyxaJibHHQe.
PHc. 10. - Eyxa.JlbHHQa. <l>parMeHTbi KepaMHKH XVII-XVIII BB.
PHc. Il. - EyxaJibHHQa. <l>parMeHTbi H3pa3QOB XVII B.
Puc. 12. - CKliTHillOp. .l13pa3el.\, yKpallleHHbiH pacrnTeJI&HbiMH MOTHBaMH.

LE CHANTJER ARCHEOLOGIQUE DE BICAZ
RESUME

I. Paleolithique. Pendant la campagne de l'annee 1957, les recherches paleolithiques de
ont eu pour objectif six stations: Bistricioara, Cremeniş, Scaune, Cetăţica, Bofu et Podiş.
Dans quatre d'entre elles
Bofu, Cetăţica, Podiş et Bistricioara
on est en presence de
vestiges de terrasses moyennes de la Bistriţa, pour la plupart des terrasses de confluence, sculptees
pendant l'interglaciation Mindel~Riss et qui se sant accumulees durant la glaciation Riss. La
presence de glaces en forme de cain et d'autres phenomenes periglaciaires appartenant au
dernier stade glaciaire ont ete constates dans presque tous les depâts geologiques des etablissements mentionnes ci~dessus.
On a decouvert un abondant materiei lithique, appartenant au paleolithique superieur et
attribue au szeletien (Cetăţica), a l'aurignacien moyen (Bistricioara), a l'aurignacien pregravettien (Cetăţica) et au gravettien I et II (Podiş).
Les observations stratigraphiques ont permis de constater a Cetăţica l'association de la eera~
mique de la premiere periode du neolithique - d'un aspect plus ancien que la civilisation de
Criş- et d'elements lithiques gravettiens, de tradition paleolithique.
A Scaune, dans le massif de Ceahlău, on a decouvert, pour la premiere fois sur le territoire de la Roumanie, des vestiges appartenant a la civilisation swiderienne de la fin du
paleolithique, civilisation deja rencontree en Pologne, dans le Nord de l'Ukraine et dans le bassin
superieur de la Volga.
II. Hangu-Chiriţeni. L'annee 1957 a amene la continuation des fouilles dans l'etablissement
neolithique de la phase Cucuteni A, sis sur la terrasse de Chiriţeni. Ces fouilles ont permis d'etablir
que cet etablissement neolithique ne depassait guere 2 000 m 2 , etant situe approximativement au
centre de la terrasse, sur une portion de terrain proche du cours d'eau de Hangu, qui offrait des
conditions d'habitation plus avantageuses.
En 1957, on n'a decouvert dans cette statiGn que deux petits complexes d'habitations, au
voisinage de plus de vingt complexes de ce genre, decouverts en 1955 et 1956. D'apres les fragments
Ceahlău
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de bousillage qui subsistent, ces complexes se rattachent a de petites habitations, construites
a meme le sol, sans aucun amenagement du terrain et de la pente; ils ont ete ensuite detruits
en grande partie par l'erosion des eaux et les intemperies. Par consequent, ainsi que l'a deja
montre un rapport anterieur, ces habitations n'appartiennent pas a la categorie de ce qu'on appelle
des plates,formes - nJIOI.QaAKH - tripoljiennes et cucuteniennes.
Les debris ceramiques etant corrodes, on ne peut malheureusement pas preciser
si, sur l'etendue de cette station est egalement attestee ou non la ceramique peinte du
type Ariuşd.
Outre ces deux complexes neolithiques, on a trouve, dans le reste de la surface examinee
en 1957, des vestiges sporadiques d'habitation neolithique de la phase Cucuteni A, un petit
complexe d'habitation datant de l'âge du bronze ( ?), situe a l'extremite Sud,Ouest de la terrasse,
et quelques tessons La Tene, travailles a la main, qui se rattachent probablement a l'etablissement
geto,dace, proche de la terrasse situee sous 1' eminence de Cetăţuia.
III. Hangu,Cetăţuia. Les fouilles pratiquees en 1957 dans l'etablissement geto,dace de la
terrasse de la Cetăţuia, de Hangu, se proposaient de continuer les recherches dans le secteur qui
n'avait pas ete fouille lors des campagnes precedentes. On a recolte a cette occasion plusieurs
fragments ceramiques, qui ont ete attribues a une habitation, dont 1' existence est egalement con,
firmee, entre autres, par de nombreux fragments de bousillage.
La majorite des fragments ceramiques proviennent de vases faits a la main et dont la pâte
poreuse, brune ou rouge brique, a ete grossierement malaxee et melee de sabie et de gravier. On
y a encore trouve quelques tessons de vases faits au tour, dont la pâte est couleur de cendre. On
a egalement trouve, sous la couche appartenant a la periode geto,dace, une pointe de fleche en
silex, triangulaire et a base concave, qui a ete mise en rapport avec la station neolithique de
Chiriţeni.

D'apres sa ceramique- qui est actuellement le seul element de datation --· l'etablissement
de Cetăţuia peut etre date de la fin de l'epoque provinciale romaine, c'est,a,dire du Ilie siecle
de notre ere.
IV. 1. Grozăveşti. Reprises en 1957, les recherches archeologiques entreprises au lieudit
« Grozăveşti », situe sur le territoire du village de Hangu, se proposaient de completer les infor,
mations relatives a 1' emplacement d'un ancien village qui se trouvait a cet endroit.
On y a trouve des fragments de ceramique des XVI" ,XV Ilie siecles, des objets en fer, un
âtre, etc. Les futures recherches devront depister aussi les habitations eventuelles situees sur le
territoire de l'ancien village medieval, plus particulierement dans le secteur A, ou l'on a trouve
en 1955 un four de potier (XVIe-XVIIe s.).
2. Le sondage de Schitişor. Les travaux effectues en 1956 et 1957 autour de la petite eglise
de bois dite Schitişor, et appartenant au village de Schit, ont etabli l'existence de deux niveaux
d'habitation autour de ce monument, dont l'un date du XVIIe siecle et l'autre des XVIIIe ,XJXe
siecles.
Des 46 tombes fouillees sur l'etendue de l'ancien cimetiere, les unes datent du XVIIc siecle
et contiennent parfois des monnaies hongroises du XVI' siecle et, dans un seul cas, du XV", sans
aucun autre inventaire.
Parmi les tombes appartenant aux XVIII"- XIXc siecles, certaines sont des tombes de
moines et ne renfermaient aucune piece d'inventaire.
L'absence presque totale d'inventaire dans les tombes, de meme que les restes d'une eera,
mique grossiere, decouverts autour du Schitişor, font ressortir la simplicite de la vie paysanne
qui se poursuivait aux environs de ce monument. Seul un poele en carreaux de terre cuite non
emailles et decores de motifs floraux, decouvert dans une habitation du XVIIe siecle, indique un
debut de vie plus confortable autour de ce petit monastere.
3. Buhalniţa. Les campagnes de fouilles poursuivies a Buhalniţa, de 1954 a 1957, ont ramene
au jour d'importants vestiges archeologiques. C'est ainsi qu'on a decouvert, dans l'enceinte de
1' eglise, les fondations de deux constructions en pierre, l'une possedant cinq pieces et un sous,sol
de deux pieces, tandis que l'autre n'en a qu'une seule; toutes deux sont des dependances du mona,
stere. On y a decouvert encore les traces de deux pavages, dont l'un, plus ancien, du XVIIe siecle
et l'autre, plus recent, du XIXC.
Dans le terrain immediatement voisin de 1' enceinte, on a decouvert les traces du « chantier
de construction » du monastere, consistant en cinq complexes de pierre brute ou equarrie, un
four a briques, creuse dans la terre et pouvant contenir 10 000 briques, et quatre excavations ren,
fermant de la ceramique, du mortier et des debris de pierre. Le materiei ceramique est abondant
et date des XVIIe et XVIII" siecles. On y a egalement trouve quelques vestiges sporadiques de
fragments ceramiques datant de la seconde periode de l'âge du fer.
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Les donnees archeologiques recueillies perm.ettent de localiser avec certitude a Buhalniţa
une fondation pieuse du voi:vode Barnovschi, construite entre 1627 et 1635 et mentionnee par
les documents historiques. Mais, sur l'emplacement qui a fait l'objet deces recherches, on ne peut
pas localiser egalement le monastere de Hangu, mentionne dans un document d'Etienne le Grand
en 1458. Les vestiges de ce monastere devront dane etre recherches ailleurs, lors d'une campagne
future de fouilles.
4. Le palais des cnezes. Les plus anciennes traces de vie trouvees sur le territoire de ce palais
appartiennent au XVIIe siecle. Au cours de ce siecle, une serie de travaux y ont ete effectues:
la construction de l'eglise, l'amenagement de cellules monacales faites de bois et de terre, sur les
câtes Nord et Ouest et, en meme temps, l'edification au-dessus d'elles des constructions qui
existent encore aujourd'hui. Les constructions plus anciennes ont subi des modifications du
XVIr au XIXe siecles.
Parmi les materiaux archeologiques, decouverts au palais des cnezes, nous devons mentionner en premier lieu des outils et des objets en fer: couteaux, clous, marteaux, ciseaux a
froid, etc.
La ceramique du palais des cnezes rentre dans trois grandes categories: celle d'usage courant,
celle d'importation et celle de la ceramique decorative.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. l . - Vallee de la Bistriţa. Carte de la region de Bicaz.
Fig. 2. - Section schematique des terrasses de la Bistriţa.
Fig. 3. - Materiei lithique provenant des fouilles effectuees sur les terrasses de la Bistriţa (Ceahlău):
l, petit ciseau neolithique; 2, 3, pointes retouchees grossierement sur les deux cotes; 4, 5, 7 et 8, pointes
du type ((Gravette»; 6, per~oir; 9-ll et 13-15, racloirs; 12 et 16, petits ciseaux; 17, lame; 18, piece
foliacee bifaciale.
Fig. 4.- Materiaux lithiques (swideriens) provenant des fouilles de Scaune-Ceahlău: l-6, pointes
pedonculees; 7-14, pointes du type (( Gravette >>; 15-24, grattoirs; 25-29, petits ciseaux.
Fig. 5.- Hangu. Terrasse de Chiriţeni. Outils provenant de la station neolithique.
Fig. 6. - Hangu. Terrasse de Chiriţeni. Vase neolithique appartenant a la phase Cucuteni A,
decouvert dans la station neolithique.
Fig. 7 - Hangu. << Cetăţuia »: l, tesson a decoration synusoidale; 2, section a travers un fragment de
cassolette; 3, disque fait d'un tesson en pâte grisâtre travaille au tour; 4, pierre a aiguiser en gres;
5, fragments du bord et du fond d'un vase.
·
Fig. 8. -Plan des fouilles de Hangu-Gro:ăveşti.
Fig. 9. -Plan des fouilles de Buhalniţa.
Fig. 10. - Buhalniţa. Fragments ceramiques des XVllc - XVIIIe siecles.
Fig. Il. - Buhalniţa. Fragments de terre-cuite du XVIIe siecle.
Fig. 12.- Schitişor. Carreau emaille, decore de motifs floraux.
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SĂPĂTURILE DE LA VERBIŢA
(r.

Pleniţa,

reg. Craiova)

S

ĂPĂTURILE din 1957 1 au fost efectuate în continuarea celor din anii precedenţi 2
şi au avut drept scop principal de a verifica stratigrafia din aşezarea « dela
heleşteu», iar în subsidiar de a delimita întinderea locuirii prefeudale. Cerce~
tările au început la 6 septembrie şi s~au încheiat la 24 septembrie 1957.

În vederea atingerii acestui dublu scop au fost trasate zece sondaje~secţiuni
în diferite puncte ale aşezării, dar în strînsă legătură cu săpăturile anterioare
şi cu terenul (vezi planul general, fig. 1). Secţiunile au fost numerotate în con~
tinuare (VII a, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV si XVI).
În majoritatea cazurilor, stratele de cultură au fost 'aproape complet răvăşite
de lucrările grădinii de zarzavat. Pe alocuri aceste lucrări nu au atins stratul de
cultură Criş, pe care însă l~au perforat gropile prefeudale şi feudale timpurii.
Observaţii interesante, care au confirmat pe cele din 1956, s~au făcut în cursul
săpăturii din şanţul VII a, numerotat astfel pentru a arăta legătura lui şi mai
strînsă cu şanţul VII /1956, unde se întîlnise un strat de cultură Criş destul de
bogat. Au fost determinate două nivele Criş, pe care le~am numit Criş I şi Criş II.
În nivelul Criş I s~a descoperit groapa unui bordei, de o formă rotundă, neregulată,
similară celor întîlnite în săpăturile din 1956. Printre fragmentele şi vasele întregi~
bile caracteristice culturii Criş, a fost descoperit şi un fragment pictat cu motive
albe pe fond roşu (fig. 2/2). Un fragment similar fusese descoperit încă din 1951,
într~un bordei aparţinînd tot nivelului Criş I. Semnalăm de asemenea prezenţa
în acelaşi nivel a unui fragment de altar cu picioruşe şi ornamente incizate 3 ,
precum şi un cuier lucrat din os (fig. 2/1). Nivelul Criş II suprapune direct nivelul
I şi este caracterizat prin locuinţe de suprafaţă (colibe) şi o ceramică de factură
grosolană. Pînă în prezent nu s~a descoperit în acest nivel de la Verbiţa nici un
fragment ceramic pictat.
În săpăturile din 1957 au fost dobîndite şi unele date noi referitoare la cultura
Verbicioara III, care este o cultură a epocii mijlocii a bronzului.
Trei sînt constatările care merită a fi menţionate aici: 1) faza timpurie a
culturii Verbicioara III se documentează acum printr~un material mult mai bogat
decît cel din 1956 şi prin observaţii stratigrafice corespunzătoare în totul celor
făcute la Verbicioara 4 ; 2) locuirea Verbicioara din faza tîrzie se dovedeşte a fi
mai întensă decît cea precedentă; 3) prezenţa unor fragmente ceramice de tip
Gîrla Mare, de un aspect care dezvăluie o legătură genetică cu ceramica Verbi~
1
Colectivul a fost format din: O. Berciu (res·
ponsabil), Gabriel Mihăescu şi Petre Roman (studenţi).
2
Pentru raportul anterior, vezi: O. Berciu, în
Materiale, V, 1959, p. 75.
~ Frecvent în cultura Criş: !da Kutzian, A Kori:is

Kultura, 1944, pl. XXXIV /14-16 şi pl. XXXV; 1-11.
4 O. Berciu şi colaboratori, Şantierul arheologic
Verbicioara. în Materiale, TII, 1957, p. 182--18~
şi fig. 4.
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cioara III, arată că în regiunea respectivă cultura Verbicioara III evoluează spre
o contaminare cu cultura Gîrla Mare.
Cultura hallstattiană a fost documentată şi în 1957 prin numeroase produse
ceramice, dintre care unele corespund aspectului descoperit de noi în 1956
la Balta Verde (la « Gura Blahniţei ») 1 . A fost descoperită în şanţul VII a o vatră
rituală, dar deranjată. Printre dărîmături s'au găsit fragmente ceramice aparţinînd
mai multor vase, care au fost sfărîmate potrivit unui anume ritual. Unele dintre
vase au putut fi reconstituite. Printre acestea amintim o cupă cu picior gol în
interior şi ornamentată în teh,
nică si cu motive caracteristice
aspectului « Gura Blahniţei »
de la Balta Verde, care repre,
zintă o etapă timpurie a corn,
plexului Vînjuleţ,Basarabi din
Oltenia, sincronică unei serii
întregi de descoperiri hallstat,
tiene de la sfîrşitul perioadei
4
Hallstatt B 2 • Celelalte fragmente
ceramice se încadrează în aceeasi
perioadă, indicînd, totuşi, Şi
unele elemente ce se leagă de
începutul perioadei Hallstatt C.
Descoperirile hallstattiene
de la Verbiţa, cît şi cele de la
Balta Verde din 1956, subliniază
şi mai mult concluzia la care
ne oprisem anterior, că aspectul
Vînjuleţ,Basarabi se dezvoltă pe
5
fondul cu ceramică lustruită şi
canelată de aspect Lechinţa,
Fig. 2. - Materiale aparţinînd culturii Criş. Nivelul Criş 1:
Ranta (în Transilvania) şi că el Bordeiul
nr. 1 din şanţul VII a; 1, cîrlig de os (cuier);
rşr începe evoluţia încă din
2, fragment ceramic pictat (fond roşu, motive decorative
], fragment eera mic (fond roşu); 4, fragment ceramic
perioada Hallstatt B tîrzie, tre, albe);
(cu barbotină şi decor «cu unghia»); nivelul Criş Il: 5, topor
cînd printr'o evoluţie organică
de piatră.
spre perioada Hallstatt C.
O observaţie stratigrafică importantă s'a putut face în şanţul XIV care a fost
săpat la nord de şoseaua Pleniţa,Verbiţa, într,un teren nederanjat de lucrările
grădinii de zarzavat (vezi planul general, fig. 1). În săpăturile anterioare nu se
dăduse nicăeri peste o situaţie clară, care să permită stabilirea raportului strati,
grafic dintre materialul prefeudal timpuriu (sfîrşitul sec. III şi sec. IV e.n.) faţă
de fragmentele ceramice ornamentate în majoritate « cu valuri » dintr'o epocă
mai tîrzie. De data aceasta s'a întîlnit, la capătul de sud al şanţului XIV, o porţi,
une din stratul prefeudal nederanjată. Stratul acesta se împarte în două nivele
distincte (fig. 3 ). La baza nivelului II se găseşte o vatră, identificată în caseta
XIV a de pe latura de est a şanţului. Vatra avea o formă rotundă. Din ea se păstrează
mai multe porţiuni in situ. Sub vatră, pămîntul dobîndise o culoare roşie,cără,
mizie, datorită focului. Nivelul I suprapune direct solul viu de pădure de culoare
1
D. Berciu, Săpăturile de la Balta Verde (1956)
în Materiale, V, 1959, p. 529.
2
Vezi, de pildă, mormîntul «a pozzo » de la

Blejeşti,

r. Videle; O. 6erci\l. \n Materiale, II, 1956,
p. 54 7 şi 562,
.

www.cimec.ro

cr

.:y:,

a

c

Proftlul pere telul de est al şanţului .XIV

Porţiune

din profilul peretelui de est al şanţului XIII

rn.r.r.l S'o! actual
l.l.lUil1W H um u s

~Nivel III

()=

1

Z

~ "
~ "

3m

Fig. 3. -

Profilele

][

I

~ P.imi'nt vru
şanţurilor

Xlll

www.cimec.ro

şi

XIV.

@ Croap.i
Gr.

Croapă

animal
#J Cioburf

~Pietre

A Os

de

SĂPĂTURILE

DE LA VERBIŢA

89

brună deschis. Baza acestui nivel se găseşte la adîncimea de 0,90-1,20 m, după
înclinarea pantei, dar el nu este uniform. Conţinutul nivelului I este mai bogat
în primele trei careuri. În acest sector se afla o groapă cu pereţii drepţi si .:·undul
uşor albiat. Lărgimea gurii (pe profil) este de 1,40 m (fig. 3). În păm'întul de
umplutură s'au descoperit fragmente ceramice romane tîrzii, bucăţi de tegule şi
olane, în general fiind vorba de un material arheologic întîlnit şi în restul nivelului l.
Nivelul II se delimitează foarte clar de primul, nu numai prin vatra amintită mai
sus, care marchează un nou orizont, dar şi prin întreaga sa structură, deşi materialul
arheologic este asemănător celui din nivelul inferior, dar mai evoluat din punct
de vedere tipologie. Peste cele
două nivele se găseşte un strat
de locuire sporadică, în care se
întîlnesc deopotrivă fragmente
ceramice din nivelul II pre,
feudal şi dintr'o epocă mai
recentă, care a fost documen,
tată bo~at în nivelul 1 din şanţul
XIII. In stratul de sol actual
gros de 0,25 - 0,20 m mai
tipar fragmente ceramicc răzleţe,
dintre care unele datează din
sec. XII -XIII.
Desi materialul din cele
două nivele ale stratului pre,
feudal timpuriu nu este definitiv
studiat, se poate spune totuşi
că, din punct de vedere cro, Fig. 4. ~Vatra şi porţiune din podina pietruită a locuinţei ,lin
nologic, el aparţine sfîrşitului
nivelul I, şanţul XIII (săpat în campania din 1957).
sec. III e.n., secolului IV şi
probabil începutului sec. V e.n. Materiale similare au fost descoperite şi în
celelalte şanţuri,secţiuni, precum şi în săpăturile din 1951 şi 1956. Unele dintre
cuptoarele gospodăreşti descoperite pînă acum stau în legătură cu orizontul
documentat de cele două nivele, care din punct de vedere cultural reprezintă
o dezvoltare, în condiţii noi, a culturii provincial,romane din regiune. Şanţul
XIII, care a fost trasat între şanţul XII şi şanţul XV a avut o lungime
de 50 m şi o lăţime de 1 m. Prin trasarea acestui şanţ s'a urmărit a se
vedea dacă locuirile din epoca preistorică şi din cea prefeudală se mai întind
şi în această parte a aşezării. Dacă în cea mai mare parte a lungimii sale nu au
fost descoperite decît materiale sporadice, în schimb în careurile 21 -26 s'a
dat peste o situaţie stratigrafică n<?uă şi importantă. Aici au fost întîlnite două
nivele de locuire prefeudală tîrzie. In nivelul 1 (inferior) se afla o locuinţă de supra,
faţă care avea podina puternic bătătorită şi « pavată » cu pietre de rîu, buc~ţi
de o]ane, tegule şi fragmente ceramice romane (vezi profilul, fig. 3 şi fig. 4). In
partea de vest se afla o vatră de formă rotundă săpată la adîncimea de 0,25 m
faţă de nivelul podinei. În jurul vetrei se aflau pietre de rîu, lespezi mai mari, o
rişniţă romană şi _o rîşniţă de mînă aşezată cu faţa în jos. Pietrele purtau puternice
urme de arsură. In cuprinsul locuinţei şi printre pietre au fost descoperite nume,
roase fragmente ceramice ornamentate cu «valuri» sau în striuri paralele precum
şi cîteva fragmente lucrate la roată dintr'o pastă cenuşie închisă şi dată cu un slir
negru ,cenuşiu lustruit (fig. 5/2).
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Nivelul I este suprapus de nivelul II, a cărui bază prezintă o albiere în careul
25 (fig. 3), care nu se mai observă în partea de sud. Materialul ceramic este foarte
bogat (fig. 5) şi documentează o dezvoltare organică din cel din nivelul inferior.
De asemenea, din punct de vedere stratigrafic, nivelul II continuă nemijlocit
nivelul I. În nivelul II a fost descoperită şi o «turtă» de fier de baltă (fig. 6/6).

11

12

Fig. 5. -- Fragmente ceramice: 1-7 din nivelul I (locuinţa 1), şanţul XIII; 8-13, cuptorul din
14, nivelul III al şanţului XIV, care corespunde nivelului I din şanţul XIII.

ş:mţul

XV;

Unele fragmente ceramice descoperite în nivelurile superioare ale nivelului II
nu aparţin cultural acestuia, ele fiind mai recente.
Un orizont corespunzător din punct de vedere cultural şi cronologic nivelului 1
din şanţul XIII a fost identificat şi în şanţul XV, care a fost trasat cu scopul de
a continua cercetările în punctul X/1956, unde descoperisem -spre sfîrşitul
campaniei de săpături din anul trecut - cupola unui cuptor gospodăresc, în
genul numeroaselor cuptoare găsite pînă acum în aşezarea de la «heleşteu», dar
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de dimensiuni mai mari. În 1956 nu s'a putut săpa cuptorul aci menţionat. Cup,
torul se afla în careurile 24-25 ale şanţului XV. El a fost săpat în pămîntul stratului
de cultură Verbicioara III şi prefeudal timpurie. În parte a intrat şi în pămîntul
viu, de culoare galbenă. Cupola a fost feţuită în interior şi prevăzută cu deschiderea
pentru tiraj (horn). Forma vetrei (şi a cu polei, desigur) este aproape rotundă ,

Fig. 6.- 1-5,

7-9,

frag mente

cera mice din Bordeiul 1 (nivelul Il), şanţul XIII; 6, o bucată de
« fier de baltă ».

cu diametru! de 1,50 m x 1,40 m (fig. 8). Gura se află spre est,nord,est, lărgimea
ei fiind de 0,42 m. În faţa cuptorului se găseşte obişnuita «cameră de foc» lungă
de 1,10 m şi lată de 1 m, dar fiind săpată numai la 0,05 m faţă de nivelul vetrei.
În gura cuptorului, în interiorul său şi în faţa cuptorului au fost descoperite frag,
mente ceramice similare ornamentate cu « valuri » (fig. 5/8 -13 ; fig. 7/3) pe care
le~am întîlnit şi în locuinţa din nivelul I al şanţului XIII.
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Pe baza analogiilor cu descoperirile anterioare făcute pe teritoriul ţării noastre,
în special cele din cîmpia Munteniei şi din Dobrogea, complexul nivelului l
din şanţul XIII şi descoperirile similare din restul aşezării, provenind din săpături
sau de la suprafaţa solului, aparţin sec. IX -X, iar cel din nivelul II al aceluiaşi
şanţ - şi descoperirile similare de la « heleşteu » - sec. X -XI. Alte desco,
periri sporadice aparţin sec. XI -XII şi în parte sec. XIII. Trebuie să amintim că
unele fragmente de la Verbiţa se leagă strîns de cele descoperite de noi în 1956
în bordeiele de la Balta Verde, la punctul « Branişte »1 .
Deşi stratigrafi.c nu se constată nici o întrerupere între orizontul prefeudal
(sec. IV sau poate începutul sec. V e.n.) şi între orizontul reprezentat de complexul
nivelului I din şanţul XIII, totuşi, sporadicele descoperiri de pînă acum par a
indica o continuitate şi în sec. VI-VIII, dar ele nu pot oferi încă o documentare
arheologică, asupra c~reia să nu stăruie o oarecare nesiguranţă.
şi

D BERCIU

PACKOTIKI1 B BEPEI1UE

KPATKOE CO.UEP)I{AHHE
PacKonKH 1956 r. H Bep6m.(e 6hiJIH npo~omKeHbi H H 1957 r. 0HH HMCJIH <.:BOHM Ha3Ha4eHHeM
YTO'llHHTh crpanrrpa<Pmo UOCCJICHHH B nyHKTC, Ha3biBaCMOM (< Jla-XeJIClllT3Y 1), Ha WOCCC TIJICHHI.(a Bep6Hl.(a, H onpe~eJIHTh ero rpamtl.(hl. KaK H B npownoM ro~y, paccne~osaHHH npoEo~HJIHCh c
60JihiUHMH TPY~HOCTHMH, TaK KaK pa6oTaMH oropo~a, nepei<pbiBaiOll.(ero ~peBHee noceneHHe, KYJihTYPHhie enoH 6biJIH no'I.ITH noJIHOCThiO HapymeHbi.
Bce me B 1957 r. 6hiJIH ~o6biThi HeKoTopbie BamHhre cBe~eHHH. YcTaHOBJieHo H ell.(e pa3
npoBepeHo, '-ITO enoH: KpHIUCKOH KYJihTYPhi HMeeT ~Ba ropH30HTa: KpHm I H Kpmu II. B nepBOM
ropH30HTe 6bma Haii~eHa KepaMHKa, pacnHcaHHaH 6eJibiM no KpacHoMy. Bo BTopoM pacmtcHaH
KepaMHKa OTCYTCTBYeT.
B Bep6Hl.(e 6bma ~ocroBepHo ycTaHOBJieHa ~peBHHH cpa3a r<yJILTyphi Bep6H'-IHOapa III 3DOXH
cpe)..(HCH 6pOH3bl.
0THOCHTCJihHO MHOI'O'-IHCJICHHbiC I'aJihiUTaTCKHC naMHTHHKH IIOKa3biBaiOT, '-ITO paHHHH 3Tan
KOMUJICKCa BbiHlliYJICI.(-nacapa6H B 0JITCHHH Ha'-IHHae-r CBOC pa3BHTJIC Cll.(C B KOHI.(C raJibiUTaTCKOrO
uepHo~a B.
BamHoe crpaTHrpaclm'-Ie<.:Koe Ha6JIIO~eHJie 6biJIO npOH3Be~eHo B TpaHmee XIV (pHc. 3). ~-3~e<.:h
6hrno ycTaHOBJieHo, '-ITO B pamreM, ~ocpeo~aJihHOM KYJihTYPHOM cnoe (KoHel.( III H IV BB., B03MOlliHO,
Ha'tlaJIO V B. H.3.) HMCIOTCH )..(Ba ropH30HTa.
B TpaHwee pa3pe3a XIII ~JIHHOH B 50 M 6I.IJia BhiHBJieHa HOBaH, seci.Ma QCHHaH c.•·paTHrpacf>H'-IecKaH H KYJihTypHaH CHTyaQHH. 3~CCh 6hiJIJI yTO'-IHCHbl ~Ba lliliJlbiX ropii30HTa (pHC. 3), O~HH IX-X BB. (Ha:1eMHoe lliHJIHU.(e c KaMCHHhiM oqaroM), a ~pyroii, BepxHHH, X-XI BB. (pHc. 5-7).
06HapymeHHaH B TpaHmee XV (piic. 8) ne'-Ih, BHYTPH H BOKpyr rmTopoii Haii~eHo MHoro KepaMHqecKJIX !f>parMeHTOB, no~o6HbiX Haii~eHHhiM R HHlliHCM ropii30HTe TpamueJI XIII, ,l..(aTHpyeTcH
IX-X BB.
KpoMe o6HapymeHHhiX cnopa)..(H'-IecKHx ~aHHhiX, ell.(e He Haii~eHbi 6eccnopHbre )..(OKa3aTCJihcTsa, MOryll.(HC OKOH'-IaTC.'lhHO IIOJ..(TBCp~HTh HCIIpepbiBHOCTh cyll.(CCTBOBaHHH 3TOrO IIOCCJICHHH C Y
~o IX BB.

OE'b.R:CHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1. - 06!lliiH nnaH pacKonoH.
Puc. 2.
HaXOJ]KII, OTHOCll!lllleCH K I<YJibType Kpmrr. rupH:J<lHT Kpnrn 1. 3eMJJHHKa 1 B TpaHUie.: VIIa.
1, l<UCTliHOH Hp!O'IOK; 2, <ÎJparMeHT pacnUCHOll KeplMIH<H (<ÎJ:ln KplCnbifi, pl3BOJ]bl 6eJJble); J, <ÎJplrMeHT
KepaMUKII (<ÎJOH KpaCHblH); 4, rpparMeHT l<epaMIIKII (c o6JJI!f.IOBKOH u ((HOITeBblMI) opHaMeHTOM). ropH30HT Kpnm Il'
5, KaMeHHbiH ronop.

1

Vezi nota 6.
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PHc. 3. - Tipoqmm1 TpaHrneii XIII H XIV.
PHc. 4. - Qqar H qacTH KaMeHHOI"O nona >HHJIIU.Qa B ropH30HTe 1, TpalillleH XIII (BcKpbiTbie a 1957 r.).
PHc. 5.- <l>parMeHTbi KepaMHKH. 1-7, H3 ropH30HTa I (>HHJIHII.le 1), TpaHrneH XIII; 8-13, neqb H3
TpalillleH XV; 14, ropH30HT III a TpaHrnee XIV, cooTBeTCTBYIOillHH rcpH30HTY 1 TpaHrneH XIII.
PHc. 6. - 1-5, 7-9, 4JparMeHTbi KepaMHKH H3 3eMJIHHKH 1 (ropH30HT II), TpalillleH XIII; 6, Kycot<
<< 6oJIOTHOI"O >HeJie3a ».
PHc. 7. - <l>parMeHTbi KepaMHKH. 1, 4, H3 ropH30HTa I; 2, 5, H3 ropH30HTa Il, TpaHrneH XIII; 3, <tJparMeHT KepaMHKH, HaH.QeHHbiH y OTBepCTHH neqH B TpaHmee XV.
PHc. 8. - Tieqb a TpaHrnee XV (pacKonKH 3Kcne.QH.QHH 1957 r.).

LES FOUILLES DE

VERBIŢ A

RESUME

Les fouilles pratiquees en 1957 a Verbiţa representent la continuation de celles de 1956.
heleşteu », qui
se trouve sur la route de Pleniţa-Verbiţa, et de determiner aussi les limites de cet etablissement.
Les recherches se sont heurtees a des difficultes tout aussi serieuses que les annees precedentes,
par suite du bouleversement presque complet des couches de civilisation, provoque par les
travaux executes dans le potager cree sur l'emplacement de l'ancien etablissement.
L'auteur a cependant reussi a recueillir des donnees importantes. Il a etabli et verifie
une fois de plus que la couche de civilisation Criş, qui s'y trouve, possede deux niveaux, notes
Criş I et Criş II. Il a decouvert dans le premier niveau de la ceramique peinte en blanc sur
fond rouge. La ceramique peinte fait defaut dans le niveau II.
Il a prouve d'une maniere concluante la presence a Verbiţa aussi, de la phase ancienne
de la civilisation de Verbicioara III, qui date de la deuxieme peri ode de 1' âge du bronze.
Les materiaux hallstattiens, relativement nombreux, montrent que la premiere etape du
complexe Vînjuleţ-Basarabi, en Oltenie, commence son evolution des la fin de la periode
Hallstatt B.
L'auteur fait une observation stratigraphique importante dans le fosse XIV (fig. 3) en etablissant que la couche de civilisation datant de la premiere periode de l'epoque feodale (fin
du Ilie siecle et IVe siecle, peut-etre meme le debut du v· siecle de notre ere) possede deux
niveaux d'habitation.
Dans la tranchee-section no XIII, longue de .50 m, les travaux ont rencontre une situation
stratigraphique et culturelle nouvelle, tout particulierement precieuse. On a pu y preciser deux
niveaux d'habitation (fig. 3), l'un datant du Ix· -· x· siecle (habitation en surface, avec âtre
en pierre), tandis que le niveau superieur remonte au x• - XI• siecle (fig. 5 -7). Un four
decouvert dans la tranchee no XV (fig. 8) a l'interieur et autour duquel on a trouve des
fragment sceramiques semblables a ceux du niveau inferieur de la tranchee no XIII, date du
IX• - x• siecle.
On manque encore de preuves concluantes (certaines, sporadiques, ont d'ailleurs deja
fait leur apparition) pour etablir la continuite indubitable, a partir du v· au Ix· siecle, dans
cette station.

Il s'agissait de preciser la stratigraphie de l'etablissement situe au lieu-dit «la

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Plan general des fouilles.
Fig. 2.- Materiaux appartenant a la civilisation Criş. Niveau Criş I: fond de cabane n° 1, tranchee VII a:
1, crochet en os (porte·manteau); 2, fragment ceramique peint (fond rouge, motifs decoratifs blancs); 3, fragment
ceramique (fond rouge); 4, fragment ceramique (avec de la barbotine et un decor trace avec l'ongle). Niveau Criş Il:
5, hache en pierre.
Fig. 3. - Profils des tranchees n° XIII et XIV.
Fig. 4. - L'âtre et la portion du plancher empierre de l'habitation du niveau I, tranchee n° XIII (creusee
en 1957).
Fig. 5.- Fragments ceramiques: 1-7, du niveau 1 (habitation n° 1), tranchee no XIII; 8-13, le four
de la tranchee no XV; 14 niveau III de la tranchee no XIV, qui correspond au niveau 1 de la tranchee no XIII.
Fig. 6. - 1-5, 7-9, fragments ceramiques provenant de la cabane n° 1 (niveau Il), tranchee n° XIII;
6, morceau de « fer de tourbiere ».
Fig. 7.- Fragments ceramiques: 1 et 4, du niveau 1; 2 et 5, du niveau Il, tranchee no XIII; 3, fragment
ceramique trouve devant l'entree du four de la tranchee no XV.
Fig. 8. - Four de la tranchee no XV (fouille en 1957).
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1957 au fost continuate cercetările în cimitirul neolitic din sectorul
« .Colu~bia D », prec~~ şi în aşe:z:are~ dep~;..« Dealul Sofia» care da.tea~ă __
dm penoada de tranziţie de la epoca neohtica la epoca de bronz 1 ŞI dm
primele faze ale acesteia.
_ -~---~-~ --~~ ~~··:_~~~~--~--- -~- __
Săpăturile din « Columbia » au avut- ca scop verificarea şi completarea obser,
vaţiilor obţinute în campaniile anterioare, precizarealimitelor de sud,vest şi nord,
est ale cimitirului, obţinerea unor noi dat~_ G:;ţ)::"ţ __să ~n~ p~ţrtiită urmărirea evoluţiei
culturii Hamangia. Totodată au fost continuate -săpăturile în zona prăbuşită din
partea de vest a cimitirului, acestea avînd un adevărat caracter de salvare.
În cuprinsul cimitirului au fost săpate două suprafeţe: D2 şi B, iar în zona
prăbuşită a fost săpată secţiunea A2; Suprafaţa~,I)2, este -de~fapt o extindere către
vest a suprafeţei D1 săpată în 1956~ Ea are:.forma ~unui trapez cu înălţimea de
10 m pe o direcţie aproximativă est,vest şi cu cele două baze de respectiv 10 m
şi 10,60 m pe direcţia aproximativă nord,sud. În cuprinsul suprafeţei D2 a putut
fi precizată limita sud,vestică a cimitirului_. Au fost descoperite în total 13 mor,
minte care se grupează mai mult în partea·nord,estică. În colţul sud,vestic nu s'au
găsit materiale arheologice şi osteologice;
_____ . ___ __
__ _ _
Mormintele din suprafaţa D2 se află .la -adîncimi diferite, care variază între
0,90 şi O, 15 m (materiale- răzleţe găsindlJ.,se chiar la 0,06 m), fapt care arată în mod
clar că relieful solului din perioada înmormîntărilor a fost diferit de acela de astăzi.
Terenul actual coboară în pantă de la est Ia~vest, pe cînd în perioada înmormîn,
tărilor panta cobora aproximativ de la sud 1~ ·fiord. Lipsa mormintelor în partea
sud,vestică a suprafeţei D2 se explică prin roaderea solului în această parte şi
deplasarea lui pe direcţia vechii pante. La· formarea reliefului actual au mai con,
tribuit şi deplasări de pămînt de pe înălţimea- din est~ (aceasta într'o vreme mai
nouă; fenomen ce se continuă si astăzi).·
-· ·- .,- · · Orientarea mormintelor est~ aceea cunoscui:'ă.,'·capul la sud,est, picioarele la
nord,vest, cu oscilaţii către direcţia est,vest. Scheletele sînt în general foarte prost
păstrate. Numai cinci,şase se prezintă mai bine; păstrînd resturi din craniu şi
oasele lungi, şi anume acelea găsite la adîncimi mai mari (0,50 -0,90 m). În celelalte
morminte scheletele se păstrează numai parţial, astfel încît unele morminte au
putut fi identificate numai pe baza cîtorva _oase lungi găsite în poziţie primară.
Au fost găsite de asemenea şi resturi de: scheletec-deranjate.-, În ciuda proastei stări
de conservare a scheletelor, s'au putut face,c-totuşi, .. observaţii asupra poziţiei
originare a scheletelor, constatîndu,se astfel o înclinare a întregului corp spre
N

• Colectivul a fost format din: D. Berciu (res·
ponsabil), Sebastian Morintz (membru), Petru Roman,
Gh. Cantacuzino (studenţi).

1
. - Vezi rapoartele anterioare, în SCIV, VI, 1-2,
1955, p. 151-163; Materiale, Ill, 1957, p. 83-92;
ibidem, IV, 1958, p. 281-317.
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dreapta, mîna stîngă în majoritatea cazurilor flind îndoită spre bazin. În cazuri
foarte rare, ambele mîini sînt îndoite.
În ceea ce priveşte inventarul, s,a văzut că fiecare mormînt conţine cîte un
topor de piatră, văscioare, colţi, maxilare sau chiar cranii de mistreţ. În unele
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LFig. L - Cernavoda-Columbia D. Vase descoperite In morminte
culturii Hamangia.
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morminte găsim pietre plate de culoare albă sau cîte un idol antropomorf repre,
zentat aşezat. Ca forme de vase găsite în morminte distingem tipul de vas cu corp
globular şi gît înalt şi cilindric (fig. 1 /5), paharul scund cu silueta sveltă şi foarte
rar strachina.
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Suprafaţa B se află la 2 m spre nord de şanţul X/1955 şi paralel cu acesta, pe
o direcţie aproximativă est,vest. Ea are forma dreptunghiulară, cu laturile de
18,65 m x 4 m. Prin săparea acestei suprafeţe a fost precizată limita nord,estică a
cimitirului. Au fost descoperite aci 20 de morminte, în afară de cîteva resturi nesigure
ale altor morminte. Majoritatea mormintelor se grupează în partea sud,vestică
a suprafeţei B, iar în partea nord,vestică se răresc, ca apoi să nu mai apară deloc.
Între nivelul solului actual şi adîncimea de 0,60 (0, 70 m) se întîlnesc rare resturi
arheologice şi osteologice. Aproape toate mormintele din această suprafaţă s'au
găsit între adîncimile de 0,80-1,10 m. Starea de conservare a scheletelor este destul
de rea, dar în orice caz mai bună decît a celor descoperite în suprafaţa D2.
Orientarea şi poziţia scheletelor sînt în general cele obişnuite în cimitirul
din «Columbia D ». Devierea mai accentuată a orientării unor schelete către
direcţia nord,est - sud,vest (în loc de sud,est -nord,vest), se explică prin dep la,
sările de teren. Scheletele care şi,au modificat orientarea sînt mai mult sau mai
puţin deşirate.

În numeroase cazuri s'a constatat că gropile unor morminte mai noi au
deranjat parţial morminte mai vechi şi le,au distrus, aşa încît găsim în unele cazuri
numai partea superioară a scheletului. Trebue să amintim de asemenea descope,
rirea unor gropi de oase omenesti în poziţie secundară, aparţinînd mai multor
schelete. Într,una din aceste gr~pi au apărut două cranii suprapuse. Oasele
gropilor respective au fost adunate cu ocazia reînhumării de către oamenii neo,
litici, din morminte mai vechi, cu prilejul unor înmormîntări mai noi, cînd
acestea au deranjat morminte anterioare. În cazurile cînd gropile mormintelor
mai noi n'au atins adîncimea celor vechi, se întîlnesc schelete suprapuse. Din
păcate însă, aproape întotdeauna mormintele suprapuse nu conţin nici un
inventar.
Inventarul mormintelor din suprafaţa B este asemănător aceluia al mormin,
telor din suprafaţa D/1956, D2 şi R/1956. Aproape în toate mormintele s'au
găsit topoare de piatră, vase, colţi de porc mistreţ şi numai la unele cîte un idol
sau cîte o piatră albă, plată şi de o formă triunghiulară sau semilunară.
Ceramica prezintă mai multe forme (fig. 1/1,2,4,6). Pe lîngă vasele cu corp
globular şi gît înalt aproape cilindric şi paharele scunde cu siluetă sveltă, s'au
găsit şi două vase cu etaj. Asemenea formă am mai întîlnit,o în 1956 în suprafaţa R.
De asemenea în suprafaţa B, apare cupa cu picior (fig. 1/2) şi un pahar de formă
tronconică de o formă caracteristică culturii Boian 1 (fig. 1/6). Un vas în formă
de pahar ornamentat cu decor incizat aminteşte exemplarul de la Mangalia, la care
se constată evidente tradiţii « Tisa ». Idolii descoperiţi în suprafaţa B aparţin
tipului şezînd (timpul B, după clasificarea noastră făcută anterior). Caracteristicile
inventarului mormintelor din suprafaţa B integrează acest grup în zona cimitirului
« de sus » 1 •
În 1957 au fost continuate săpăturile în suprafaţa prăbuşită situată în partea
vestică a cimitirului din « Columbia D ». Aci a fost săpată o secţiune paralelă
cu aceea din 1956. De la suprafaţa actuală şi pînă la adîncimea de 0,80 m predomină
cantitativ ceramica şi în mai mică măsură bucăţi de chirpic ars şi cîteva oase de
animale. S,au găsit şi cîteva bucăţi de oase omeneşti împrăştiate. Ceramica este·
asemănătoare aceleia găsită în punctul« Columbia C », reprezentînd cea mai veche
fază a culturii Hamangia cunoscută pînă acum. Între adîncimile de 0,80-1,10 m,
s'a găsit aceeaşi ceramică în cantitate mai mică în amestec cu oase omeneşti. La
1

Raportul asupra

i-c.13C
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de la Cernavoda din 1955, în Materiale, III, 1957, p. 83
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adîncimea de 1,10 m în apropierea unui schelet s'a dat peste un grup de oase de
animale depuse ritual : şase cranii de cîine, două maxilare de porc şi un craniu
de ştiucă sau de şarpe ( ?). Între adîncimile de 1,20 şi 2 m, într,un strat de pămînt
galben, s'au găsit aproape exclusiv oase omeneşti mult mai bine păstrate decît
în restul cimitirului. Aproape în toate cazurile oasele nu mai păstrează poziţia
primară. Alunecările solului au răvăşit oasele, încît rareori se mai păstrau rapor,
turile anatomice (găsim schelete deşirate precum şi schelete total răvăşite).
La adîncimea de 1,60 m s'a găsit un schelet bine păstrat culcat pe dreapta.
Ca exemplu de deşirare cel mai caracteristic amintim un craniu desfăcut din sudu,
rile sale, fragmentele fiind găsite pe o distanţă de cîteva zeci de centimetri. Lîngă
un craniu s'a găsit un vas de formă relativ bitronconică, avînd pe linia diame,
trului maxim un şir de crestături (fig. 1 /3 ).
Materialul arheologic descoperit pe lîngă scheletele din suprafaţa prăbuşită
este deosebit de acela din cimitirul «de sus». Idolii, podoabele şi ceramica pre,
zintă în acest punct forme specifice. Mormintele sau resturile mormintelor din
prăbuşire sînt mai noi decît mormintele de sus. Ele aparţin unei faze tîrzii a culturii
Hamangia.
Faptul că aceste resturi de morminte se găsesc între 1,10-2 m, iar deasupra,
între O--0,80 m, găsim mai mult ceramică dintr'o fază mai veche a culturii
Hamangia, arată că în acest loc s'au produs alunecări şi suprapuneri din direcţii şi
în momente diferite. Pămîntul purtînd scheletele omeneşti a alunecat aproximativ
dinspre est sau sud,vest. Ceramica si alte resturi de asezare au alunecat dinspre
vest. În vest credem că a existat o ~şezare (azi dispărută), situată pe vechiul mal
al Dunării. Din această aşezare făceau parte şi resturile din «Columbia C ».
Ulterior între «Columbia C» şi «Columbia D» s'a format o viroagă. Partea cea
mai înaintată către Dunăre a sectorului « Columbia D » a fost secţionată de drumul
Cernavoda,Seimeni; o altă parte a fost evacuată pentru construirea unui dig.
În urma acestei lucrări s'au produs deplasări masive pe verticală şi orizontală,
cu antrenarea straturilor de cultură şi a mormintelor.
Săpăturile efectuate în 1957 în «Columbia D » au îmbogăţit prin noi mate,
riale, conţinutul culturii Hamangia, s'au făcut precizări asupra ritului de înmor,
mîntare şi asupra limitelor cimitirului. Au fost făcute de asemenea observaţii
importante asupra modificărilor pe care le,a suferit relieful terenului pe care se
află cimitirul. Săpăturile făcute în suprafaţa prăbuşită au dat noi materiale, care
alături de cde descoperite în 1956 definesc o fază mai nouă a cimitirului. Studiul
materialelor descoperite în cimitirul neolitic de la Cernavoda ne va da posibili,
tatea să urmărim evoluţia culturii Hamangia, evoluţie care în prezent ne este mai
bine cunoscută prin conţinutul aşezărilor. Ceea ce rezultă clar din cele constatate
pînă acum, cu toată deranjarea stratelor de cultură şi a mormintelor, este faptul
că în punctele «Columbia C », «Columbia D » şi «Valea Dobrescu » din apro,
piere, a existat o îndelungată locuire Hamangia, cu părăsiri şi reveniri după un
răstimp relativ scurt. Materiale disparate, dar totuşi concludente, documentează
la Cernavoda cea mai veche fază a culturii Hamangia, care se situează încă de la
începuturile sale în marele cerc circum,mediteranean cu ceramica nepictată, de
tip cardial (decorată cu Cardium). Descoperirile din Balcani (Tesalia 1 şi mai
recent din Muntenegru 2 şi Dalmaţia 3 ) integrează şi mai clar cultura Hamangia
1 VI. Miloj(ic, în AA, 1954, p. 17-18, fig. 16;
AA, 1955, p. 105-168, fig. 4/3-8.
2
A. Benac,
p. 19-50.
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3
Informaţie de la J. Koro8ec, profesor la Uni·
versitatea din Ljubljana.
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în această mare arie de cultură, care, în ultima vreme începe a fi identificată şi
în Bulgaria. Pe de altă parte, documentarea privind cultura Hamangia de la Cerna,
voda înlesneşte o periodizare mai clară a acesteia şi sincronizarea ei cu cultu,
rile pregumelniţene şi precucuteniene. Se constată iarăşi că purtătorii culturii
Hamangia din Dobrogea rămîn în legătură strînsă cu Tesalia neolitică şi cu aria
egeo,microasiatică. Plastica reprezintă în această privinţă cea mai bună dovadă, în
afară de unelte. Din punct de vedere arheologic, comunitatea de la Cernavoda
se leagă de lumea neolitică,tesaliană. Nu lipsesc însă nici elemente de caracter
bandceramic.
În prezent nu putem-, şi mai ales în cadrul unor rapoarte preliminare- să
spunem dacă într,adevăr cultura Hamangia suprapune un orizont mezolitic local şi,
dacă, în acest caz, are o dezvoltare iniţială paralelă cu cultura Proto,Criş şi Criş 1 •
Săpăturile din 1957 de pe «Dealul Sofia» au avut drept scop să precizeze
mai de aproape caracterul culturii care apăruse în urma unor cercetări de salvare
făcute în 1956. Pe de altă parte s'a avut în vedere deopotrivă întinderea aşezării
de pe «Dealul Sofia» şi raportul culturii de aci cu locuirea din apropierea tell,ului
gumelniţean săpat în timpul primului război mondial de C. Schuchhardt şi apoi
de 1. Nestor în 1936.
Pentru atingerea acestui scop au fost trasate mai multe secţiuni în trei puncte
diferite: 1) pe marginea de vest a «Dealului Sofia», la aproximativ 400 m mai
spre sud de tell,ul amintit ; acest ţunct a fost notat cu litera a, iar tell,ul cu b;
2) la o distanţă de circa 150 m mai spre sud,est de punctul a, deasupra fabricii
de ciment: acesta e punctul d; 3) în interiorul platoului, la aproximativ 350 m
depărtare de punctul b şi la circa 200 m spre nord de punctul d: acesta este punctul c.
Prin săpăturile din punctul a s'a dovedit că în această parte a înălţimii a
existat o aşezare întinsă, cu un foarte gros strat de cultură, dar care în prezent
a fost distrusă aproape în întregime. Săpăturile noastre au atins aci adîncimea de
5 m, cu prilejul urmăririi unor gropi. Grosimea stratului de cultură propriu,zis
variază între 1 -2 m. Ceramica descoperită în şanţurile din acest punct conţine
în pastă, ca degresant, un procent mare de scoici pisate (fig. 2/1 2 şi 5), ceea ce dă
vaselor un aspect foarte poros. Atît în tehnica pastei, cît şi în aceea a decoraţiunii
şi ca motive, o parte a~ ceramicii din punctul a, îşi găseşte analogii în grupa C a
ceramicii cucuteniene. In nivelurile mijlocii ale stratului de cultură au fost desco,
perite cîteva fragmente ornamentate cu şnurul înfăşurat (fig. 2/5).
Deşi această specie dovedeşte o pătrundere, cel puţin culturală, dinspre nord,
est şi est, totuşi alte elemente, cum este de pildă o toartă ascuţită, prezintă o legă,
tură cu cultura Sălcuţa din Oltenia.
Deşi săpăturile executate în punctul a au avut numai caracterul unor cerce,
tări de informare şi parţial de salvare, iar materialul nu a putut fi încă definitiv
studiat, totuşi se poate afirma că de data aceasta a fost sezisat la Cernavoda un
element străin, considerat în general ca nord,estic, intrus într,un moment cînd
evoluţia culturii Gumelniţa nu se încheiase încă. Rămîne să se precizeze în viitor
dacă mai există în Dobrogea şi alte aşezări cu un aspect cultural similar celui
identificat în punctul a.
O grupă ceramică asemănătoare se întîlneşte şi în punctul b (tell), unde apar
de asemenea şi fragmente ceramice deosebite: A fost descoperită şi în punctul b
1 Discuţii mai ample la: D. Berciu, Cu PTiviTe la
unele pTobleme ale neoliticului pTeceTamic din EuTopa
sud-esticd, in Sbomik-Chişindu (sub tipar); idem,

Neoliticul PTeceTamic in Balcani, în SCN, IX, 1-2,
1958, p. 91
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Fig. 2. - Cernavoda-Dealul Sofia. 1- 3 şi 5-6, fragmente cer amice de la sfîrşitul epocii
neolitice şi de la începutul epocii bronzului (cultura Cernavoda); 4. fragment de idol antropomorf (cultura Cernavoda).
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(azi complet distrus) o ceramtca în pasta căreia apare un mare procent de calcar
pisat. O formă caracteristică celor două puncte este strachina cu profil apropiat
de litera S şi cu umărul crestat, pe care, de altfel, îl întîlnim pretutindeni în ori~
zontul Gumelniţa IV şi Sălcuţa IV, precum şi în acela Horodiştea~Folteşti din
Moldova.
Săpăturile din punctul c au dovedit că aşezarea s'a întins într'o perioadă
ulterioară celei reprezentate de majoritatea materialelor din punctul a, 'peste
aproape întreaga înălţime.
În şanţul lA, săpat în acest punct, s~a dat peste un strat de cultură, a cărui
grosime atinge 2 m şi în inte,
riorul căruia se disting mai
multe nivele de locuire (fig. 3 ).
În unele nivele se găsea o can~
tita te enormă de oase de animale
domestice (fig. 4 ), dintre care
nu lipseau nici oase şi copite
de cal domestic (fig. 4/5). Au
fost precizate cîteva specii ce~
ramice. Între acestea apare şi
ceramica în amestec cu scoici
pisate (fig. 5/1, 3, 10), darîntr,un
procent mai mic decît cel întîlnit
în punctul a. Deosebit de inte,
resantă şi frecventă este grupa
neagră fină, cu un slip de aceeaşi
culoare şi lustruit puternic
(fig. 5/4-9, 11, 12). Formele cu,
rente sînt străchinile cu profil
dezvoltat din formele gumelni,
7
ţene tîrzii. În interior ele sînt
ornamentate cu caneluri fine.
Asemenea străchini, dar într'o
tehnică mai primitivă şi cu un
profil mai puţin evoluat, au
apărut şi în punctul b (tell). O
altă

grupă

ceramică

frecventă

Fig. 4. - Cernavoda-Dealul Sofia. Oase de animale găsite în
este aceea ornamentată cu brîuri aşezarea
de la sfîrşitul epocii neolitice şi începutul epocii bron ·
crestate (fig. 5/1,3), de obicei zului (cultura Cernavoda). 1, 4, 8, coarne de capră; 2, maxilar
cîine; J, maxilar de rumegător mic; 6, 7, copite de rumegător
unul singur, dar şi în sistem de de
mic; 9, maxilar de porc- toate găsite în punctul c; 5, copită
două sau trei brîuri paralele.
de cal găsită în punctul c.
Uneori asemenea benzi în relief
coboară vertical pe corpul vasului. Acest fel de ornamentare, care se întîlneşte
la vase lucrate dintr'o pastă grosolană şi prevăzute cu torţi, se cunoaşte în
ceramica Gumelniţa IV şi Sălcuţa IV, dar şi în cultura Coţofeni şi Glina III
-- Schneckenberg.
Săpăturile de pe latura de sud a înălţimii, adică cele din punctul d, au dovedit
că în această parte a aşezării se întîlneşte o locuire sincronică celei din punctul c,
dar de o intensitate mai mică. Au fost precizate aci două nivele de cultură, în con,
ţinutul cărora apare un material similar celui din punctul c, precum şi o plastică
antropomorfă asemănătoare. În această privinţă semnalăm descoperirea unei
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figurine antropomorfe reprezentînd un bărbat, care poartă incizată în partea
a pieptului forma unui pumnal.
În punctul d s~a descoperit un mormînt de înhumaţie în poziţie chircită.
Groapa avea o formă dreptunghiulară. Ea pornea din interiorul nivelului 1 (infe~
rior}, iar deasupra ei se găseau două gropi ce aparţin aceluiaşi nivel, peste care
venea nivelul II {superior}. Groapa mormîntului intra în pămîntul viu, de culoare
galbenă. Capul mortului era aşezat la vest (200°), iar picioarele la nord~est (20°).
Scheletul era culcat pe spate, cu o uşoară înclinare pe stînga. Mîna dreaptă era
îndoită din cot cu palma aşezată pe bazin, iar cea stîngă era adusă spre piept.
Picioarele erau chircite destul de pronunţat şi căzute pe stînga. Puţin mai sus
de umărul drept se aflau trei bulgări de ocru galben aşezaţi în linie dreaptă, iar
pe abdomen, în partea stîngă se găsea un alt bulgăre tot din ocru galben. Urme
de ocru au mai fost identificate şi pe partea superioară a corpului ca şi pe femure
şi tibii. Între cubitusul şi radiusul mîinii drepte se afla o aşchie de silex. În jurul
pieptului se aflau cîteva cochilii de melci Columbella neperforate. În pămîntul
din groapă au fost descoperite fragmente ceramice caracteristice nivelului 1, antre~
nate în timpul săpării gropii.
Mormîntul aparţine aceluiaşi orizont căruia i se poate atribui acum şi mor~
mîntui II, săpat în 1936 de 1. Nestor în punctul a 1 • Profile de vase cu o toartă în
bandă, în felul vasului nr. 1 din mormîntul II 2 cît şi profile similare vasului
nr. 2 3 , au fost descoperite în nivelul 1 din şanţul 111/1957, -în care s~a descoperit
mormîntul de mai sus -, cît şi în restul aşezării de pe« Dealul Sofia». Este vorba,
prin urmare, de prezenţa unor morminte în interiorul aşezării aceleiaşi comunităţi,
care nu mai este decît parţial gumelniţeană. Tot în conexiune cu acest curent venit
dinafară şi anume cu nivelele mijlocii ale sectorului a, credem că poate fi
explicat şi mormîntul de la Casimcea.
Săpăturile de pe « Dealul Sofia » au scos pentru prima dată la iveală un
complex cultural nou, în care se deosebeşte o componentă gumelniţeană {mai ales
în punctul a şi mai puţin în b; sporadic în c şi d), alături de elemente noi, intruse
din aria culturilor estice şi nord~estice. Nu lipsesc nici elementele sudice. Acest corn~
plex, pe care putem să~] numim cultura Cernavoda, se plasează, atît cultural cît şi
cronologic, spre mijlocul evoluţiei culturii Gumelniţa {faza III, cu care este în parte
sincronie) şi în perioada de tranziţie spre epoca bronzului, pătrunzînd în aceasta
destul de adînc. Se dovedeşte astfel, că în Dobrogea s~a răspîndit o cultură, care
prelungeşte, în parte, evoluţia culturii Gumelniţa mai mult decît la nord de Du~
năre, iar pe de altă parte, ea constituie aci chiar cultura fazei timpurii a bronzului.
Cîteva fragmente de tip Hamangia au fost descoperite în punctul a şi în punctul c.
De altfel încă din 1955 constatasem prezenţa pe marginea de vest a «Dealului
Sofia » sporadice locuiri neolitice din perioada culturii Hamangia. În aceleaşi
puncte au fost descoperite şi materiale arheologice aparţinînd culturii primei
epoci a fierului, de un aspect destul de timpuriu. Un vas cu două torţi supraînăl~
ţate, orientează nu numai spre aria hallstattiană tracică, dar şi spre Macedonia.
Resturi romane au fost descoperite aproape pretutindeni. Ele au apărut într~o
cantitate mai mare în punctul c, unde s~a dat peste o mare groapă romană, care
a tăiat stratul de cultură Cernavoda.
dreaptă

D. BERCIU, SEBASTIAN MORINTZ
1
1. Nestor, Cercetifri preistorice la Cernauoda,
extras din An. D., XVIII, 1937, p. 16-18 şi fig.
8-10.

2

Ibidem, fig. 9.
• Ibidem, fig. 10,
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PACKOTIK11 B t.IEPHABO.UE
KPATKOE CO).lEP)l(AHI1E

PacKonKH s t.IepHaso,ue npoH3BO.UHJIHCh s 1957 r. Ha ,usyx rJiaBHbiX Y'-IaCTKax: a) s HeonHTHt:IeCKOM MOrHnhHHI<e y nyHKTa << KonyM6HH D )), OTHOCHI.QeMCH K Kynhrype XaMaH,uH<HH H 6) Ha
rope << .ilHnyn-CoqmH )) (« Die alte Burg » no K. liiyKxap,uTy).
I. PacKonKH MOrHnhHHKa yTO'-IHHnH ero noJIOH<eHHe ua cesepo-3ana,ue H roro-3ana,ue. Ebim:l
npo,uonmeHbi pacKomm s 3ana,uHoM ceKTope nnoi.Qa.UH D (1956), KOTopyiO speMeHHO o6o3Hat:IHnH
D 2. 3,uech 6blnH pacKonaHbl ei.Qe 13 norpe6eHHH c TpynononomeHHCM. rny6HHa HX KOne6anach OT
O, 15 ,uo 0,90 M. TionomeHHe cKencros yme H3BCCTHO no npe>KHH.'" pacKOnKaM. OcHOBHbiMH THnaMH
COCy,UOB, HaxO,UHI.QHXCH B norpe6eHHHX, OCTaiOTCH rnapoo6pa3HbiH rOplllOK C QHJIHH,!l;pH'-ICCKHM ropnbilUI<OM, HH3KHii, not:ITH QHnHH,n;pHqecKHH crai<aH H MHCKa. Ha c.-B. cropoHe MOrHnhHHKa 6bma
BCKpbiTa miOI.Qa.n;h B (1957), pasmUI 18, 65 X 4 M. 3.n;ech 6bino OTKpbiTO 20 norpe6eHHH. HeKOTOpbie
H3 HHX llOBpe,n;HnH 6onee paHHHC norpe6eHHH. Y craHOBJICHbl H BTOpHqHhiC norpe6CHHH Ha TCX H<C
,'ICCTaX, TipOH3BC,!l;CHHbiC npH 6onee ll03,!l;HHX 3axOpOHCHHHX.
B 19 57 r. 6bmH npo.n;onmeHbi oxpaHHbie pa6oTbi Ha o6sa;msrneiicH tiaCTH '"orHnhHHKa.
HaiiJJ;eHo MHoro qenoseqecKHX KOCTeii, 6onhrneii qacThiO pa36pocaHHbiX so speMH o6sana nO'-IBbi.
3,ueCb 6bma Haif,n;eHa KepaMHKa TOrO H<e THna, I.JTO H B nyHKTe (< KonyM6HH C )), OTHOCHIIlaHCH K
HaH6onee .n;pesHeii H3 H3BeCTHbiX .n;o CHX nop Q:>a3 KynhTypbi XaMaH,n;H<HH .
.llpyrHe, Haii,n;eHHbie ei.Qe s npornnbie ro,n;bi Q:>parMeHTbi, noKa3biBaiOT, '-ITO KYJihTypa XaMaH.UH<HH C CaMOrO Haqana BKnJOqaeTCH B 6onhlll0H Cpe,n;H3eMHOMOpCKHH Kpyr OpHaMeHTHpOBaHHOH
paKyrnKoii Cardium KepaMHKH, H3BecrHoii Teneph H Ha EanKaHax (<t>ecCaJIHH, t.IepHoropHH, .UanMaQIUI). XCJTH nocne,n;HHe Haxo.n;KH BHecnH HOBbie ,n;aHHbie s nepHO.UH3aQHIO KynhTYPbi XaMaH,n;H<HH,
OHII BCC H<e He BblHCHHnH BOnpoca, nepeKpbiBaeT JIH OHa J"eCTHblH MC30nHT.
11. PacKonKH Ha rope .UHnyn-CoQ:>nH BbiHBHnH Hosyro KynhTypy, Ha3BaHHYIO Kynhrypa
t.IepHaso.n;a. rnaBHbiMH ee cocraBHbiMH KynhTypaMH HBnHIOTCH ,use: a) ryMenhHHQKaH, 6) 3aneceHHaH CIO,n;a cesepO-BOCTO'-IHaH, BOCTO'-IHaH H lO>KHaH KynhTypa. C XpOHOnOrHI.JeCKOH TO'-IKH 3peHHH
qepHaBO,!l;CKaH I<ynhrypa OXBaTbiBaeT npoMeH<yTOK speMeHH ryMenhHHQa IV H nepexo,n;HOH nepHO).l
BnJIOTh ,!l;O :mOXH paHHeH 6pOH3bi,B KOTOpbiH npOHHKaeT,,UOCTHraH MeCTHOro pa3BHTHH. 3neMeHTbl
Tai<OH I<ynhTypbl BCTpetiaiOTCH H K cesepy OT ,llyHaH, B cQ:>epe pacnpocrpaHeHHH KYni•TYP ryMenhHHQa H CmKyQa s HX nocne,n;HeM nepHo.n;e (IV) nocne :noro.
Ebmo OTKpbiTO norpe6eHHe c TpynononomeHHeM s cKoptieHHOM nonomeHHH c menToii oxpoii,
npHHa.n;nemai.Qee Toii me KynhType. C.n;enaHHbie Ha Met.'Te na6nro,n;eHHH, KaK H Hccne.n;osaHHH Haxo,uoK,
noKa3biBaroT, '-ITO H OTKpbtToe s 1936 r. 11. HecropoM norpe6eHHe (N!2 8-10) npHHa,n;neH<HT TOMY
H<e ropH30HTY.

OB'hRCHEHI1E PI1CYHKOB
PHc. 1. - l..J:epHaao.z:~a. KoJiyM6HR: D. Hatî,Z:ICHH&Ie a norpe6eHHHX cocy,Z:I&I KYJibTypbl XaMaH.z:lii<HJI.
PHC. 2. - l..J:epHaBO,Z:Ia. ).lR:JiyJI-Co4mH. ] , 2, 3, 5, 6, <iJparMeHTbl KepaMHI<J.I KOHI.Ia HeOJIHTa H Ha>.JaJia 6poH3b!
(KYJI&Typa l..J:epHaao.r~a); 4, <iJparMeHT aHTponoMop<iJHoro H.z:IOJia (KyJI&Typa l..J:epHaao.r~a).
Pnc. 3. - l..J:epHaao.z:~a. ).lnnyn-Co<iJHfl. l..J:acT& npo<tJnnn JOro-3ana,Z:IHOH CTeHbi TpaHwen JA.
Pnc. 4. - l..J:epHaBO,Z:Ia. ).lf!JIYJI-Co<Pnfl. Kocrn )f(HBOTHbiX, Haii.r~eHHbie a noce.'leHHH KOHI.Ia HeOJIHTa n Ha>.JaJia
6pOH3bl (KYJibTypa l..J:epHaBO,Z:Ia). 1, 4, 8, 1<03bH para ; 2, >.JeJIJOCTb co6aKH ; 3, >.JeJIJOCTb MeJIKOI"O )f(Ba'UIOI"<'
)f(HBOTHOI"O; 6, 7, KOilb!Ta MeJIKOI"O )f(Ba'IHOI"O )f(HBOTHOI"O; 9, 'leJIJOCTb CBHHI>H; I!Ce HaH,Z:IeHbl B IIVHKTCC7 5, I<ORCKOe I<Ollb!TO HaH,Z:IeHO B Il}'HKTC C.
.
Pnc. 5. - l..J:epHaao.z:~a. ).lf!JIYJI-Co!pHfl. <t>parMeHTbT KepaMHKH KYJThTYPbi l..J:epHaao.ua.

LES FOUILLES DE CERNA VODA

RESUME

a

Les fouilles pratiquees
Cemavoda en 1957 ont interesse deux zones principales: a) le
cimetiere neolitique situe au lieu dit « Columbia D », qui appartient la civilisation de Harnangia:
b) la (( Colline de Sofia» (« die alte Burg >> cornme l'appelle C. Schuchhardt).
1. Les fouilles pratiquees dans le cimetiere ont permis de preciser son etendue dans la
direction Nord,Est et Sud,Ouest. On a continue
fouiller la surface D (1956) du secteur

a

ay
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Ouest, note provisoirement D 2. On y a encore dtcouvert 13 tombes a inhumation, situees
a des profondeurs allant de 0,15 a 0,90 m. L'orientation des squelettes est celle deja connue
par les fouilles anterieures. Comme types principaux de vases deposes dans les tombes, on
constate que le vase globulaire a col cylindrique, le verre de forme basse et presque cylindrique
et l'ecuelle subsistent toujours. Sur le flanc Nord~Est du cimetiere, on a fouille la surface B
(1957), qui a 18,65 sur 4 m. On y a decouvert 20 sepultures. Certaines avaient derange des
tombes plus anciennes et les avaient detruites. On a egalement constate des reinhumations faites
a l'occasion d'enterrements plus recents.
En 1957, on a continue aussi les fouilles de sauvegarde dans la partie eboulee du cimetiere.
On y a trouve des ossements humains eri abondance, mais ravages en grande partie par l'affais~
sement du terrain. Mais on y a egalement decouvert une ceramique qui ressemble a celle de
<<Columbia C », laquelle represente la phase la plus ancienne que l'on connaisse jusqu'a present
de la civilisation de Hamangia.
D'autres fragments, trouves les annees precedentes, montrent que des le debut la civilisa~
tion de Hamangia appartient au grand cercle circum~mediterranneen a ceramique decoree avec
des coquillages de l'espece Cardium, connue maintenant aussi dans les Balkans (Thessalie,
Montenegro, Dalmatie). D'autres decouvertes ont fourni de nouvelles donnees au sujet de la
division en periodes de la civilisation de Hamangia, mais elles n'ont pas encore permis de determiner si cette civilisation s'etait superposee a un fond mesolithique local.
II. Les fouilles de la « Colline de Sofia » ont permis de decouvrir une nouvelle civilisation,
que l'auteur appelle civilisation de Cernavoda. Ses composantes~ci sont au nombre de deux:
a) une composante gumelnitzienne et b) une composante intruse, provenant du Nord~Est, de
l'Est et du Sud. Au point de vue chronologique, la civilisation de Cernavoda couvre !'intervalle
de la periode Gumelnitza IV, la periode de transition proprement dite, et s'etend jusqu'a la premiere periode de l'âge du bronze, dans laquelle elle s'infiltre et se developpe localement. Des
elements de cette civilisation se rencontrent aussi au Nord du Danube, dans l'aire de la civilisation de Gumelnitza et de Sălcuţa, pendant leur periode finale (IV) et apres cela.
On a egalement decouvert une tombe a inhumation, a squelette accroupi, saupoudre
d'ocre rouge, qui appartient a cette civilisation. Les observation faites sur les lieux, sur les mate~
riaux obtenus, demontrent que la tombe n° II, decouverte par 1. Nestor en 1956 (n°" 8-10)
appartient elle aussi a cet horizon.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Cernavoda-Columbia D. Vases trouves dans des tombes appartenant a la civilisation de Hamangia.
Fig. 2. - Cernavoda-Dealul Sofia. 1, 2, 3, 5,6, fragments ceramiques de la fin du neolithique et du debut
de l'âge du bronze (civilisation de Cernavoda); 4, fragment d'idole antropomorphe (civilisation de Cernavoda).
Fig. 3. - Cernavoda-Dealul Sofia. Partie du profil de la paroi Sud-Ouest de la tranchee 1 A.
Fig. 4. - Cernavoda-Dealul Sofia. Ossements d'animaux trouves dans la station de la fin du neolithique
et du debut de l'âge du bronze (civilisation de Cernavoda). 1, 4, 8, cornes de chevre; 2, maxillaire de chien; 3, maxillaire de petit ruminant; 6, 7, sabots de petit ruminant; 9, maxillaire de porc (trouves a l'endroit designe parc);
5, sabot de cheval (trouve au point c).
Fig. 5. - Cernavoda-Dealul Sofia. Fragments ceramiques appartenant â la civilisation de Cernavoda.
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de pe Măgura Fetelor şi Dealul Cişmelei de la Vădastra 1
a fost lămurită în linii mari prin săpăturile din anii 1946 şi 1948 2 • Lipsa
datelor suficiente a împiedicat însă şi lămurirea altor probleme.
Prin reluarea săpăturilor în 1956 căutăm în primul rînd deosebirea unei
stratigrafii mai amănunţite, cercetarea locuirii pe terasă, completarea observaţiilor
asupra faunei paleolitice, originea culturii Vădastra, legăturile neoliticilor de pe
Dealul Cişmelei cu triburile învecinate. Urmărirea acestor obiective impune
cercetări minuţioase şi săpături de proporţii mai mari.
Săpăturile efectuate în 1957 au fost deschise în prelungirea săpăturilor din
1956, pe o suprafaţă lungă de 16 m şi lată de 4,50 m (pl. 1) 3 • Lucrările au început
la 7 august şi au durat pînă la 23 octombrie 4 • Pentru cunoaşterea terenului de bază
am făcut, în colţul de nord,est al suprafeţei săpate, un sondaj. Cercetarea solurilor
în legătură cu formarea diferitelor straturi de cultură se datoreşte profesorului
Em. Protopopescu,Pake.
TRATIGRAFIA aşezării

S

In profilul sondajului (pl. II/1) se observă de la adîncimea de 3 m pma
la circa 1,60 m un teren format dintr,un praf cu nisip fin şi puţină argilă de culoare
galbenă deschisă,albicioasă, mai întărit în partea de sus din cauza concreţiunilor
calcare, cu numeroase pete datorită gangurilor de rozătoare şi căsuţelor de rîme.
În general, e un material de depunere eoliană asemănător nisipului loessoid.
Deasupra se află alt material de culoare gălbuie ce ajunge cam pînă la nivelul
limitei superioare a pămîntului viu, deosebindu,se de materialul loessoid de la
bază prin culoare şi printr'o nisipozitate mai mare. În partea superioară, de la
circa 1,40-1,20 m, are nuanţă închisă şi din punct de vedere granulometric
materialul nisipos,prăfos,argilos e mai legat de cît materialul loessoid de jos;
cantitatea de nisip grosolan creşte, iar argila are însuşiri mai coloidale. În acest
material e cuprins şi stratul paleolitic.

Stratul paleolitic, aflat la adîncimea de 1, 75 -1,00 m, are culoare galbenă
deschisă,murdară. Pămîntul este un loess foarte nisipos cu concreţiuni mici, în
care pe lîngă prafuri veneau şi nisipuri de dune. Limita de sus a stratului e cam
la nivelul unde începe o îndesire a concreţiunilor calcare bine formate. Mai gros
în partea de sud, se subţiază treptat ajungînd să se împreune şi să se confunde cu
stratul intermediar. Stratul paleolitic e străbătut de mai multe gropi aparţinînd
1
Satul se află la 14 km nord-vest de Corabia.
La marginea de vest, pe o terasă a Dunării (cf. Petre
Coteţ, Cîmpia Olteniei, Bucureşti, 1957, p. 92) numită de locuitori Dealul Cişmelei, se ridică, puţin
deasupra terenului înconjurător, Măgura Fetelor.

2

Corneliu N. Mateescu, Săpături arheologice la
in Materiale, V, p. 62.
Ridicare topografică de ing. Silviu Comănescu.
Ca şi anul trecut a asistat o lună, pentru pracstudenta Elisabeta Năucu.

Vădastra,
3
4

tică,
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straturilor de cultură de deasupra (pl. II/2) Şl, pe toată întinderea, de
numeroase ganguri de animale pe care au pătruns adînc, în pămîntul viu, frag~
mente ceramice şi tot felul de resturi arheologice.
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Pe terasă, conţinutul cultural al stratului paleolitic apare mai sărăcăcios de
cît pe Nlăgură. Silexurile, în majoritate calcedonii, provin din platforma prebal~
canică. De culoare cenuşie sau cafenie, acestea sînt acoperite de patină albă,
limonie, galbenă, castanie, roz cu diferite nuanţe. Cîteva păstrează resturi din
cortex sau cretă ; altele urme de foc.
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Vădastra.' Dealul Cişmelei. Săpăturile arheologice din anul 1957. 1, profilul peretelui de est. 2, planul săpăturii.
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Aproape toate silexurile găsite sînt deşeuri şi printre ele cîteva unelte: un
percutor fragmentar, puţin întrebuinţat, provenit din cuarţit de şisturi cristaline,
un răzui tor (fig. 1)1 şi trei fragmente de lame, din calcedonie.
Fauna e reprezentată printr~un mic fragment din metacarpul unui rumegător
mărunt şi printr~un număr relativ mare de gasteropode - specii de stepă şi de
silvo~stepă

2

•

Fauna ca şi uneltele găsite nu îngăduie formularea unor concluzii precise;
totuşi, ţinînd seama de complexul din care fac parte, aparţin aurignacianului mijlo~
ciu~prelungit.

Stratul paleolitic e suprapus de stratul intermediar, cu grosime maximă de O, 25 m,
lipsit de resturi arheologice şi format într~un climat puţin mai uscat. În acest strat,
caracterele de coloraţie net gălbuie a materialului se pierd treptat, observîndu~se o
nuanţă cenuşie, o frecvenţă mare a concreţiunilor mici
calcare şi a gangurilor de rozătoare cu tendinţă de a
merge spre adînc. Pămîntul începe a deveni glome~
rular şi mai afînat. Humusul creşte, iar în profilul să~
păturii poate fi urmărită o linie cu ondulaţiuni
{datorită mai mult intervenţiei gangurilor decît unei
infiltraţii propriu~zise a humusului), care ar separa
zona superioară cenuşie a stratului Vădastra I de zona
inferioară gălbuie a stratului paleolitic +intermediar.
O dată cu începerea mai accentuată a pantei
terenului, cele două straturi se subţiază şi se con~
fundă, astfel că nu se mai poate face o separare
~- p.P.
netă între ele.
Deasupra stratului intermediar se află stratul
neolitic V ădastra I. Gros de 0,20-0,15 m, e de
culoare cenuşie deschisă~gălbuie datorită, în parte, cenuşii, carbonatului de
calciu {în afara celui concentrat în concreţiuni) şi acoperirii nuanţei galbene a
materialului loessoid de prezenţa humusului negru~brun. Pămîntul are structură
Fig. 1. -

Răzuitor

( l/ 1).

de calcedonie

glomerulară.

Materialul arheologic provine din strat şi din gropi, iar primul loc îl deţine
ceramica, găsită numai în stare fragmentară. Se deosebesc fragmente de vase lucrate
din pastă mai puţin îngrijită, cu nisip grosolan şi pleavă, muiate pentru astuparea
porozităţilor în barbotină şi fragmente de vase din pastă de calitate, bine frămîn~
tată şi lustruită. Vasele arse în general în tehnica reducătoare au culori de la negru
pînă la cenuşiu; nuanţele brune se datoresc -după cum accentuează etnograful
FI. Bobu Florescu -şi imperfecţiunii condiţiunilor de ardere reducătoare.
Formele principale se reduc la vase bitronconice şi castroane adînci (din
pastă comună); vase bitronconice cu gîtul înalt şi patru proeminenţe pe rotund,
străchini şi castroane adînci, vase cu picior tronconic gol pe dinăuntru, cupe,
ceşti cu două străpungeri verticale pe rotund ce presupun tortiţa şi tăviţe dreptun~
ghiular~ovale (din pastă de calitate).
Vasele din pastă comună au ornamente simple: crestături sub buză, rar pe
rotund şi dungi trase de sus în jos. Vasele din pastă de calitate au ornamente
1

rariu.

Desenele se datoresc maestrului Dionisie Pecu-

2 Helicella stTiata Mull., }aminia tTidens Mull.,
ZebTina detTita Miill.
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din combinaţii de caneluri fine « plisseuri » şi din benzi cu puncte umplute
cu alb (fig. 2 ), cunoscute mai demult în regiunile de la Dunărea mijlocie prin
săpăturile de la Vinca 1 • Pe cîteva fragmente se întîlnesc alveole de unghie -motive
ornamentale caracteristice culturii Cris,Starcevo.
Între puţinele fragmente de figurlne, un picior, realist modelat, păstrează
pete de culoare roşie,crudă (fig. 3 ).
Uneltele de silex, de piatră şi os s,au găsit în număr mic. Cîteva răzuitoare
şi lame cioplite din calcedonie cenuşie, a cărei origine trebuie căutată în platforma
prebalcanică, sînt îngrijit prelucrate. Un ac din tibie de carnasier (mai probabil
canin) are lustrui accentuat din cauza unei îndelungate întrebuinţări (fig. 4 ).

Fig. 2. - Fragment de vas cu ornamente din caneluri şi din benzi cu
puncte umplute cu alb (2/3).

Fig. 3. -Picior de
(1 11).

figurină

Fig. 4.- Ac
de os (2/3).

Oasele de animale domestice (bou, oaie, porc), fragmentele de rîşniţă şi pleava
principalele ocupaţii ale locuitorilor: creşterea vitelor şi cultivarea plantelor.

indică

Stratul V ădastra II are pe

toată

grosimea sa de 0,45 -0,30 m, culoarea cafenie

'închisă,negricioasă a solului de cernoziom slab degradat, cu aproape aceeaşi stare
glomerulară ca şi stratul Vădastra
mai închisă şi conţin numeroase

I. Gropile au pămîntul de umplutură de culoare
resturi arheologice.
În sectorul de nord al săpăturii, la 0,44 m adîncime, s,au găsit in situ resturi
dintr'o locuinţă construită din pari împletiţi cu nuiele lipite cu lut amestecat
cu pleavă şi paie tocate, ridicată, în parte, deasupra unor gropi Vădastra II nivelate
(pl. II/2 ). Fiind aşezată în pantă, cu timpul, apele de şiroire de pe Măgură şi
arăturile adînci au distrus cea mai mare parte din locuinţă, împrăştiind bucăţi
din lipitura pereţilor şi din vatră.
Ceramica, aflată în strat şi gropi în foarte mare cantitate, e lucrată dintr'o
pastă argiloasă bine frămîntată, adesea cu adaos de pleavă, nisip grosolan şi pietri,
cele pentru a evita deformarea vaselor mari. Arsă la temperaturi joase, ea are
culoare neagră, brună. Sînt şi excepţii: vase bine arse care au duritate şi tenacitate.
1

M. M. Vasic, flpeucmopucKa BuH'la l, Belgrad, 1932, p. VIII
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Mai multe forme sînt asemănătoare celor din stratul Vădastra I. Spre deose~
bire, se întîlnesc însă şi vase cu dimensiuni mari şi pereţi groşi.
Ceramica, în mare parte, ca şi în aşezarea de la Cruşovu 1 , e ornamentată.
Decorul împodobeşte exteriorul vaselor şi foarte rar interiorul. Motivele decora~
tive (formate din asocieri de spirale, meandri, romburi, dreptunghiuri) rezultate
prin crestare, precum şi lustrui, incrustaţia cu alb şi culoarea roşie~crudă dau
vaselor splendoarea neîntîlnită pînă acum în mediul neolitic de la Dunărea de jos

Fig. 5. -Vas cu picior decorat cu ornamente incrustate cu alb (2/3).

(fig. 5). Cîteva fragmente au decorul în combinaţie cu elemente întîlnite în eul~.
tura Boian (:fig. 6) 2 •
Fragmentele de figurine ornamentate au aceleaşi motive decorative ca şi
vasele. Greutăţile de lut, întregi şi fragmentare, provin de la războaiele de ţesut.
Uneltele se deosebesc, de asemenea, prin tehnică îngrijită. Lamele de silex
au fost detaşate şi prelucrate cu îndemînare. O mică lamă de obsidiană neagră
brună~cenuşie foarte transparentă provine, probabil, din Munţii Apuseni. Un
toporaş dintr~o rocă eruptivă~porfirică, de culoare cenuşie~verzuie, a cărei origine
- după prof. Protopopescu~Pake -pare a se găsi în dreapta Dunării, a fost mult
întrebuinţat (fig. 7). Unele dăltiţe şi suie din os au putut servi şi la ornamentarea
ceramicii, iar dinţii de cerb găuriţi au fost purtaţi ca podoabe.
Ocupaţiile principale au rămas, ca în tot timpul neoliticului de pe Dealul
Cişmelei, creşterea vitelor şi cultivarea plantelor. Oasele de bovine aparţin unor
1

Corneliu N. Mateescu, Săpdturi arheologice la

Crufovu, în Materiale, III, p. 107.

2 După Eug. Comşa,
cercetătorul mai nou a.i
acestei culturi, faza Giuleşti.
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animale atît de talie mare cît şi de talie mică; cele de porc, unor indivizi cu rîtul
lung. În ordine descrescîndă urmează oasele de oaie, capră şi cîine.
Un cep osos e, probabil, de capră neagră; cîteva scoici (Unio batavus) puteau
fi aduse din balta şi din pîrăul Obîrşiei.
Numărul mic al oaselor de animale săl,
batice şi lipsa celor de peşte, denotă că
vînătoarea şi pescuitul îşi pierduseră mai
de mult din importanţă.

Stratul Sălcuţa, gros de 0,35-0,12 m,
se deosebeşte de stratul Vădastra II prin cu,
loarea mai închisă cafenie negricioasă, brună.
Din punct de vedere glomerular, între solu,
rile celor două straturi nu e deosebire. O
linie oarecum distinctivă poate fi însă urmă,
rită, datorită culorii mai închise a stratului
Sălcuţa şi întrucîtva rarefierii concreţiunilor
mici calcare. În sectorul de sud, partea su,
perioară a stratului are nuanţă mai gălbuie.
Fig. 6. - Fragment de vas decorat cu ele·
mente întîlnite în cultura Boian (2/3).
Faţă de celelalte straturi neolitice,
stratul Sălcuţa apare sărăcăcios. Ceramica
e lucrată dintr'o argilă vînătă, uneori cu pleavă, bine frămîntată. Vasele au culori
cu nuanţe de la roşu,brun pînă la negru,cenuşiu închis.
Ca forme des întîlnite : străchini cu buza usor arcuită în interior si cesti cu
tortiţe, de dimensiuni mici şi mijlocii.
'
'
'
Motivele decorative sînt incizate, formate din simple linii, «paranteze »,
linii punctate (fig. 8) sau pictate cu grafit. Vasele de calitate au decor
şi pe suprafaţa interioară; părţile nepictate sînt frumos lustruite.

Fig. 8. Fig. 7.- Toporaş de piatră şlefuită (2/3).

Fragment de vas ornamentat
( i/ 1).

Alături de cupru - a cărui întrebuinţare creşte - silexul şi piatra continuă
a fi prelucrate ca şi înainte. Mai multe răzuitoare se deosebesc prin cioplire îngri,
jită. Un percutor din sienit, a cărui rocă pare a proveni din sudul Dunării, e
rupt _din cauza întrebuinţării.
In afară de creşterea vitelor şi cultivarea plantelor, se practica restrîns şi
vînătoarea. O mandibulă de cerb (Cervus capreolus) e de la un individ tînăr;
o tibie de căprioară, de la un animal delicat, înalt în picioare 1 •
1

8 - r.

Cum precizează prof. Vasile Gheţie, care a cercetat o parte a mat~rialului osteologie.

1:~u
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În pămîntul de la suprafaţă, răscolit şi purtat de plug, se află împreună cu
resturile arheologice din stratul Sălcuţa cîteva fragmente ceramice Coţofeni şi
vechi romîneşti.
La sud, săpăturile au tăiat un sanţ (pl. II/1-2) ce pare a fi. sanţul de înconjur
al unui bordei de pe Dealul Cişmeiei. În umplutura şanţului, de ~uloare mai închisă
de cît pămîntul stratului Sălcuţa, s~a găsit între cioburile neolitice unul ce poate
fi. datat în sec. XVII -XVIII.
Prin reluarea săpăturilor de pe Dealul Cişmelei s~au confirmat ipoteze vechi
şi s'au înregistrat observaţii noi.
Cercetarea solurilor contribuie la formularea concluziilor referitoare la struc,
tura terasei, iar gasteropodele la determinarea climei. Astăzi, climatul regiunii e
de stepă ; în trecut a fost de stepă şi de silvo,stepă, mai uscat în timpul depunerii
stratului intermediar şi mai umed la începutul depunerii stratului Vădastra I,
cum pare a indica şi nuanţa brună a solului de pădure.
Ca şi Măgura Fetelor, Dealul Cişmelei a fost locuit 1 -dar cu mai puţină
intensitate. Săpăturile, fiind de proporţii reduse, n'au oferit elemente necesare
deosebirii nivelurilor de locuire, sezisate prin diferenţa de soiuri şi întrucîtva
prin materialul arheologic.
Fragmentele ceramice cu ornamente caracteristice altor culturi mai vechi
şi contemporane, contribuie la lămurirea originii culturii Vădastra, formată în
valea Dunării de jos şi legăturilor populaţiilor de pe Dealul Cişmelei cu triburile
învecinate 2 • Unele roci întrebuinţate la prelucrarea uneltelor, sau chiar unelte
{ale căror deşeuri de prelucrare lipsesc), au putut fi. aduse şi pe calea schimbului
din regiunile de la vest ~i sud.
Fauna, foarte săracă în stratul paleolitic, e bine reprezentată în straturile
neolitice. Oasele de bovine, în stratul Vădastra I, sînt de la indivizi tineri şi bătrîni,
de talie mare şi de talie mică. Selecţia lor pare să fi. fost grijă permanentă. Un
metacarp enorm, găsit în stratul Vădastra II, indică un animal robust, necastrat.
După concluziile profesorului Gheţie, nici un rest osteologie din cele cercetate nu
arată animale folosite la tracţiune. Un humerus de rumegător mic aparţine unui
animal care nu fugea şi, din cauza numeroşilor duşmani, a dispărut.
În măsura extinderii săpăturilor, rezultatele obţinute pe teren şi adîncirea
problemelor prin analize de laborator deschid noi perspective cercetărilor arheo~
logice din valea Dunării de jos.
CORNELIU N. MATEESCU

APXEOJIOrlf4ECKHE PACKOIIKH B B3,UACTPE

KPATKOE CO.UEP)KAHI1E
ApxeoJiorHtJeCI<He paci<oni<H 1957 r. HBJIHIOTCH npo.n;oJimeHHeM paci<onoi< Ha Teppace (Ta6JI. I)
1956 r. Kai< H Ha M3rYr a-<l>~TeJiop, CTţ:aTHq~acl>HH npe.n;cTaBJieHa B cJie.n;yrol.lleM BH.n;e: Ha MaTepHI<e
HaXC,[IHTCH naJieOJIHTHtJeCI<P.H CJICH, nepei<fbllbJH npOMOKyTOL!HbiM, Ha.n; KOTOpblM llO.ll;CTHJiaiOTCH
CJIOH B3.n;acTpa 1, B3.n;acTpa II, C3JIKyQa (Ta6JI. 11/1). B cJioe C3JIKyQa Ha.ii:.n;eHo MHoro cMernaHHbiX
l<OQCcPeHCKHX H .n;peBHepyMbiHCKHX qepenKOB.
1 În urma săpăturilor sale, Vasile Christescu n·a
putut deosebi straturi de cultură nici pe Măgura
Fetelor, nici pe terasă (cf. Les stations prehistoriques
de Vădastra, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 167).
2
La est, pe valea Jantrei, s-au găsit fragmente
ceramice cu ornamente cunoscute în stratul Vădas·

tra II (cf. James Harvey Gaul, The neolithic period
16, 1948, p. 213). În vest,
cultura Boian (faza Giuleşti) e documentată la Slatina
(cf. C. S. Nicolăescu-Plopşor şi Corneliu N. Mateescu,

in Bulgaria, în BASPR,
Şantierul

arheologic Cerna-Olt, în SCN, VI, 3-4,
1955, p. 401).
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Hccne.r~osaHHe

notiBbi o6'bRCHHeT <PopMnposamie Teppacbi H HacnoeHnii:, a Hamlt~He racrpocnoco6cTsosano onpe.r~eneHnro HnHMaTa- s ocHOBHOM crenHoro H necocrenHoro.
HecHOnbKO <PparMeHTOB HepaMHHH c xapaHTepP.biM opHaMeHTOM .r~nR Hpnw-crapqescHoii: n
60RHCl<OH HynbTypbi Yl<a3biBalOT Ha npOHCXOlli,[leHne HynbTypbi B3.[1aCTpa H Ha CBR3H HeOnHTHtieCHHX o6nTaTeneii: noceneHHR .URnyn-qHrnMeneii: c coce.[IHHMH nneMeHaMH.
Kocrn HpynHoro poraToro CHOTa, cpe.r~n HOToporo 6onbrnoe Honnt~ecrso ceneHQHOHHposaHHoro,
yHa3biBa:EOT, tiTO 3THMH H<HBOTPbiMH He nonb30BanHCb ,[lnR THrna.
Pe3ynbTaTbi pacHonoH B B3.z:~acTpe OTHpbmaroT HOBbie nepcneHTHBbi .[lnR apxeonornt~eci<Hx
nccne.r~osaHHii: Ha HHH<HeM .UyHae.
no.r~os

OE'b.HCHEHI1E Pl1CYHKOB
Ta6mu.ta
Ta6n~~:ua

1. B3.[1acTpa . .Us:IJlyn-l..J:HwMeneii: H M3rypa-<l>eTenop. IlnaH pacKonoK.
Il. B3.[1acrpa . .UHnyn-l..J:HwMeneii:. Apxeonoml!eCKHe pacKonKH 1957 r. 1, npocpHnb BOCTOl!Hoii

neHbi; 2, nnaH pacKonoK.
PHc. l. - CKpe6oK H3 xanue.[loHa (1/1).
PHc. 2. - <l>parMeHThl cocy.[la c opHaMeHTOM H3 KaHHemop H nonoc, 3anonHeHHbiX 6enoii KpacKoii (2/3).
P11c. 3. - Hmm<a crary3TKH (1/l).
P11c. 4. - KocrHHaH Hrna (2/3).
PHc. 5. - Ho)f(Ka cocy.[la c HHKpycrHpoaaHHbiM 6enbiM opHaMeHToM (2/3).
P~~:c. 6. - <l>parMeHT cocy.[la c opHaMeHTOM THna EoHH (2/3).
PHc. 7. - lllnHcpoaaHHoe KaMeHHoe py6m1o (2/3).
PHc. 8. - <l>parMeHT opHaMeHTHpoaaHHoro cocy.[la (1/l).

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE VĂDASTRA
RESUME

Les fouilles archeologiques de 1957 ont continue celles de 1956, sur la terrasse (pl. 1).
T out comme sur la Măgura Fetelor, la stratigraphie se presente de la maniere sui van te: au dessus
du sol vierge se trouve la couche paleolithique, puis la couche intermediaire. Au,dessus de cette
derniere, se trouvent les couches Vădastra 1, Vădastra II et Sălcuţa (pl. 11/1). Dans cette derniere
couche, on a trouve melanges plusieurs tessons du type Coţofeni et roumains anciens.
L'etude du sol a fourni des donnees expliquant la formation de la terrasse et des
couches de la station, tandis que les gasteropodes ont permis de determiner le climat,
qui est en general celui de steppe et d'avant,steppe.
Quelques fragments ceramiques a decor caracteristique pour les civilisations de Criş,
Starcevo et de Boian ont fourni d(s eclaircissements sur !'origine de la civilisation de Vădastra
et celle des relations que l'homme du neolithique, qui habitait le «Dealul Cişmelei», entretenait
avec les tribus voisines.
Les ossements de bovides - dont beaucoup proviennent d'animaux selectionnes - indi,
quent qu'il s'agit de betes qui n'etaient pas utilisees pour la traction.
Les resultats des fouilles de Vădastra ouvrent des perspectives nouvelles aux recherches
archeologiques dans la vallee du Bas,Danube.
EXPLICATION DES FIGURES
Planche l. - Vădastra. «Dealul Cişmelei» et ((Măgura Fetelor)). Plan des fouilles.
Planche Il.- Vădastra. ((Dealul Cişmelei». Fouilles archeologiques de 1957. 1, profil de la paroi Est; 2,
plan des fouilles.
Fig. 1. - Racloir en calcedoine (1 / 1).
Fig. 2. - Fragment de vase a ornements formes de cannelures et de bandes a points blancs (2/3).
Fig. 3. - Pied de figurine (1/1).
Fig. 4.- Aiguille en os (2/3).
Fig. 5.- Vase a pied decore d'ornements incrustes de blanc (2/3).
Fig. 6. - Fragment de vase decore d'elements rencontres dans la civilisation de Boian (2/3).
Fig. 7.- Petite hache en pierre polie (2/3).
Fig. 8. - Fragment de vase decore (l/1).
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SĂPĂTURILE DE LA ANDRIEŞENI
( r.

şi

reg.

Iaşi)

•

ĂPĂTURILE arheologice din

1957 de la Andrieşeni, efectuate între 4 şi
29 noiembrie, însumînd o suprafaţă de circa 120 m 2 , au avut ca scop lăr,
girea şi totodată încheierea lucrărilor începute aici în campania anului pre,
cedent, întrerupte atunci din cauza timpului nefavorabil.
Prin sondajul din iarna anului 1956, se precizase în centrul satului Andrieşeni,
pe proprietatea şcolii elementare, existenţa unor numeroase urme de locuire
precucuteniene, precum şi acelea ale unei aşezări de tip « cenuşar », aparţinînd
culturii Noua. De asemenea, cu aceeaşi ocazie, fuseseră identificate şi resturile
unei staţiuni din prima epocă a fierului datînd din faza imediat ulterioară eul,
turii Noua.
Observaţiile obţinute în cursul săpăturilor din 1956 păreau să ne dovedească
faptul că în sectorul corespunzător capătului de vest al şanţului L, locuirea din
faza post,Noua ar fi mai intensă. Deoarece obiectivul principal al cercetărilor noastre
de la Andrieşeni îl constituia tocmai această din urmă aşezare, am căutat ca în
campania anului 1957 să concentrăm lucrările în sectorul amintit. În acest scop,
şanţul L a fost prelungit spre vest cu o porţiune (L.a.) de 30 m. După săparea
porţiunii L.a. urma ca, printr'o serie de şanţuri perpendiculare pe aceasta, să
cuprindem în cîmpul cercetărilor o suprafaţă cît mai mare.
Contrar asteptărilor însă, în sectorul corespunzător porţiunii L.a., locuirea
hallstattiană s,~ dovedit a fi destul de săracă. În schimb, aici au fost semnalate
resturi bogate ale aşezării precucuteniene. Acest din urmă fapt ne,a determinat
să renunţăm la planul iniţial, cercetarea urmelor de locuire din prima epocă a
fierului, şi să acordăm atenţia cuvenită resturilor precucuteniene.
Paralel cu lucrările din acest sector, s'a terminat săparea gropii nr. 4, cu
resturi precucuteniene, precum şi a gropilor nr. 2 şi 3, din vremea aşezării post,
Noua, toate trei descoperite şi cercetate parţial în 1956. De asemenea, în dreptul
gropii nr. 2 şi perpendicular pe peretele de nord al şanţului L, s'a trasat şanţul
II, de 33 x 1 m. Cu acest prilej a fost secţionată zona periferică a unui « cenuşar»,
fără a dobîndi însă date mai importante în legătură cu aşezarea aparţinînd culturii
Noua de aici.
Cu prilejul săpării porţiunii L.a. s'au obţinut următoarele date stratigrafice
{fig. 1/B):
Sub solul cu humus, gros de 0,30-0,65 m, de unde provin în mod sporadic
fragmente ceramice din epoca feudală {sec. XVII -XVIII), urmează o depunere
cenuşie,negricioasă, de O, 15-0,30 m, cu slabe urme hallstattiene datînd din faza
imedi2.t ulterioară culturii Noua. Aceasta din urmă stă pe un sol de culoare cenuşie

S

• Colec.:tivul a fost format
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deschisă, cu grosimea maximă de 0,25 m, cu resturi de locuire tipice culturii
Noua, care se subţiază spre capătul de est al porţiunii L.a., pînă dispare, şi cores,
punde zonei periferice a unui « cenuşar ». De la baza acestei depuneri s,a săpat
o groapă (nr. 6), ovală în plan şi cu profilul în formă de pîlnie, a cărei umplutură
constă dintr,un procentaj foarte mare de cenuşă şi cîteva fragmente ceramice.
Depunerea cenuşie deschisă - iar în capătul de est al porţiunii L.a. depunerea
cenuşie,negricioasă -suprapun un strat brun,cenuşiu, gros de 0,30-0,55 m,
bogat în fragmente ceramice cucuteniene, la baza căruia s,au. identificat resturile
calcinate a trei locuinţe. De asemenea, în legătură cu acest nivel de locuire mai

r----~

L~2

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

1

1

L-~~;..;.::;.::.::.::o::=~

Fig. 2. -

Fragmente ceramice din vremea culturii

Criş.

trebuie puse două gropi (nr. 7 şi 8), asupra cărora vom reveni mai jos. În sfîrşit, sub
stratul cu resturi precucuteniene urmează un sol brun,gălbui, la partea superioară
a căruia au fost semnalate cîteva fragmente ceramice din vremea culturii Criş.
Faţă de campania precedentă, săpăturile din 1957 din grădina şcolii elementare
a satului Andrieşeni au adus unele date noi, documentînd pe locul respectiv
existenţa unor urme sporadice aparţinînd culturii Criş. Este vorba de cîteva frag,
mente ceramice, dintr'o pastă moale, preparată cu pleavă, de culoare roşie,cărămizie
sau brună,cenuşie la exterior (fig. 2 ). Unele din ele prezintă pe faţa superioară
urme de pictură cu alb diluat, dispusă sub forma unui « smear ».
Cele mai bogate resturi aparţin însă aşezării precucuteniene, ele formînd de
fapt subiectul principal al raportului nostru.
În jumătatea de est a porţiunii L.a., la baza solului brun,cenuşiu, au fost
identificate resturile unei locuinţe (1), constînd dintr,un complex de chirpic ars,
cu suprafaţa de circa 7 m 2 , orientat est,nord,est-vest,sud,vest. Masa de chirpic
se afla într'o pantă orientată de la sud,vest spre nord,est, la adîncimea de 0,801,20 m faţă de actuala suprafaţă a solului (fig. 1/A). Bucăţile de chirpic sînt dintr'o
pastă amestecată cu pleavă, paie, frunze de arbori şi cioburi şi prezintă pe una
din feţe urme de nuiele sau pari. Calcinarea lor este neuniformă, fiind mai accen,
tuată în imediata apropiere de suprafaţa cu amprente de nuiele sau pari şi dimi,
nuîndu,se treptat pe măsură ce ne depărtăm de această zonă. Uneori, pe faţa

www.cimec.ro

't>o
!~-/~

Jl

-n

o6
•

0.0

oG-

<=

~~~:i4·~

A

~~~!~~~
~ ----"·~-'~0
-•ţd?ol
i ţ;llc'.-"1 ~
•.

8

& •
"'~~! ''*'""~~&;
.
&. w:.c'<:> ~~
-.iq -r~

"

a0

1

••'!.rf

•

0

0

&,6

Şantu./

La

:o

~>[llJ.
(J 'OQoo
:>.: ~eP7

locutn.f• 11

' •

~ ·~~-=~·~: ~ ~
l·~~~~~-~~cf~~;:·
'(ţ:"S'~""
r

.

oQ

11'n '.

-?'"'

g

•;..

*'Di,L~.fihc:- ~ -Jm. ·-·-·'
, f,p
~/ti -;, "'--U'--' & "'h 0

;<O

A

.w~

_.".±:

~

•

~ ..------....::~~--=-~·

L---~ .P""'~I:l~;, a··.o~ .----.. ţl.;"..."

~~

~<4f.J

<!'.

8

Le9enda
lllJ!J Sol

m

SI/

II:D s.J

~~grlll

&.

&1..1 supor.' fr"!Jhl~nldr

(hlfp1C

&.

1/.rs lronUJnic

•

A
-Arst~r4

A
&
•

V..- suporl

JII11

!'ldlrd
i'ltJburi

(tnfi!IU inthtS

f".ZZl J11/ brun. ("'~11

Fig. !. -

g<~~n

0

~ Sol anuS/fi d#SCIHI

Jq/ Jmm sJiblli

Andrieşeni. Porţiunea

,.,..,9mPnf ~un to\lf rJr pt'OIIÎII~
T~t~gm~nl dr- ""''oi

li

I.SI

La.: plan (A) şi profilul peretelui de SSE (B).

www.cimec.ro

f

2-

'

~e= ""' u ·

SĂPĂTURILE

3

DE LA ANDRIEŞENI

119

opusă aceleia cu urme de nuiele, chirpicul prezintă o culoare brună,gălbuie sau
cenuşie,negricioasă, fapt care dovedeşte aici o ardere incompletă.
Toate bucăţile de chirpic ars, care alcătuiesc complexul de resturi al locuinţei
1, provin exclusiv de la pereţi. Nu s'a constatat nici într,un caz prezenţa vreunui
fragment tipic care ar putea să indice existenţa unei eventuale platforme la această
locuinţă. La nivelul şi printre bucăţile de chirpic s'au găsit cîteva fragmente ceramice.
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Fig. 3.- 1, vas suport precucutenian găsit în locuinţa Il; 2, topor de piatră
perforat, găsit în groapa nr. 8 cu resturi precucuteniene; 3-8, fragmente ceramice
precucuteniene; 9, vas din locuinţa II.

În imediata vecinătate de nord,est a locuinţei 1 a fost identificată o groapă
(nr. 8), de formă probabil ovală, care nu s'a putut cerceta decît numai pe jumătate.
În umplutura acesteia s'au găsit multe fragmente ceramice, oase de animale,
cîteva bucăţi mici de chirpic ars, precum şi un topor fragmentar din piatră, per,
forat, utilizat, probabil, ca săpăligă (fig. 3/2). De asemenea, o altă groapă (nr. 7),
s'a semnalat în apropierea laturii de nord,vest a locuinţei, care a fost deranjată
însă, în mare parte, de o groapă (Pr. 6) din vremea culturii Noua, precum şi de
o săpătură modernă (fig. 1/A). În groapa nr. 7 s'au găsit cîteva fragmente ceramice,
iar pe fur:dul ei, numeroase bucăţi mari de chirpic ars.
La aproximativ 10 m vest de locuinţa 1 au fost descoperite resturile unei
alte locuinţe (Il), constînd din grupuri de chirpic ars, mai mult sau mai puţin

www.cimec.ro

120

4

ADHIAN C. FJ.OHESCU

compacte, separate între ele prin spaţii goale (fig. 1/A). Spre deosebire de locuinţa
1, complexul de resturi al locuinţei II se afla în poziţie perfect orizontală, la 1,10 m
adîncime faţă de actuala suprafaţă a solului. Din cauza risipirii acestor resturi
nu s'a putut preciza orientarea locuinţei. În tot cazul, dat fiind aria de răspîndire
a bucăţilor de chirpic ars, este probabil ca dimensiunile ei să fi fost cu mult mai

Fig. 4. -

Andrieşeni.

Fragmente

ceramicc

precucutcni~nc.

mari decît ale locuinţei 1, atingînd o suprafaţă de aproximativ 35--40 m 2 • Şi
aici, ca şi la locuinţa 1, bucăţile de chirpic au în pasta lor, în afară de pleavă şi
paie, frunze de arbori şi cioburi. De asemenea, nici în cazul locuinţei II nu s'a
semnalat prezenţa vreunui fragment de platformă, bucăţile de chirpic constituind
exclusiv resturi de la pereţi.
În sectorul de sud,est al locuinţei II a fost identificat un grup de fragmente
ceramice, din care distingem un vas suport fragmentar şi bucăţile incomplete de
la un vas mare de provizie, din pastă grosolană. Numeroase fragmente ceramice
s'au găsit şi in sectorul central al locuinţei; în această porţiune bucăţile de chirpic
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sînt foarte rare şi de dimensiuni cu totul reduse. De a1c1 mai provine şi o masă
de cult de lut ars, de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite şi cu patru picioruşe.
Pe latura de vest a locuinţei II a fost găsit un fragment de lipitură de lut
amestecată cu foarte mult nisip, arsă pînă la roşu, groasă de 2,5 cm, ceea ce ar
indica prezenţa unei eventuale vetre în acest sector. De asemenea, tot în legătură
cu inventarul acestei locuinţe trebuie pusă şi o rîşniţă din piatră de gresie, desco,
perită în apropierea laturii de est, cu un frecător, din aceeaşi rocă, calcinat.
La numai 3 m depărtare spre vest de locuinţa II s'au identificat urmele unei
a treia locuinţe care, din lipsă de posibilităţi, nu a putut fi degajată.
Ceramica aşezării precucuteniene de la Andrieşeni se caracterizează prin decor
incizat (fig. 3 şi 4 ). Locul predominant îl ocupă specia fină, din pastă bine pre,
parată, de culoare brună,cărămizie sau neagră şi cu luciu la exterior. Mult mai
puţin reprezentată este ceramica din pastă grosolană, din care sînt lucrate, în
general, vasele de dimensiuni mai mari, de provizii.
În ceea ce priveşte repertoriul de forme, remarcăm vase suport (fig. 3/1 ),
boluri (fig. 4/1,5 şi 11), ceşti cu corpul bombat şi cu marginea uşor evazată (fig.
3/3-8 şi fig. 4/3, 4, 8, 9, 13 şi 15), sau, mai rar, cupa tronconică cu fundul
prelung şi bine diferenţiat (fig. 3 /9).
Decorul întîlnit pe aceste forme constă din incizii fine. De asemenea, destul
de frecvente sînt şi motivele decorative realizate cu rotiţa dinţată sau în pliseuri.
Numeroase sînt motivele decorative spiralice, realizate uneori în stil negativ prin
haşurarea interspaţiilor cu ajutorul inciziilor. ~Pe un singur fragment ceramic
s'au identificat urmele unei picturi roşii crude. In schimb, deosebit de important
este faptul că pe unele vase şi cioburi precucuteniene de la Andrieşeni, din pastă
fină de culoare roşie,cărămizie, se observă urme de pictură cu alb, diluat, sub
forma unui « smear », aplicată înainte de arderea vasului. Destul de interesant
este· un vas, descoperit în sectorul central al locuinţei II, de formă tronconică
cu fundul prelung şi bine diferenţiat, prezentînd pe faţa exterioară urme de« smear »
alb şi decorat prin impresiuni de unghie (fig. 3 /9) 1 • Nu mai puţin interesant este
un vas suport din pastă brună,cărămizie, pictat cu alb diluat, pe faţa exterioară,
şi decorat prin incizii (fig. 3/1 ).
Mai puţin numeroase decît resturile precucuteniene sînt urmele aşezării din
vremea culturii Noua. Ca de obicei, şi la Andrieşeni, locul predominant în tota,
litatea resturilor acestei staţiuni îl ocupă oasele de animale domestice în proporţie
de circa 60-70%. Ceramica (fig. 5/1-8) nu aduce nimic nou faţă de ceea ce
:unoaştem pînă în prezent din aşezările, din aceeaşi vreme, din depresiunea Jijiei.
Menţionăm doar ca ceva mai deosebit, cîteva fragmente de ceşti cu corpul bombat,
..,]revăzute cu două torţi supraînălţa te şi caneluri pe dia metrul maxim (fig. 5/ t ),
erecum şi cîteva margini de străchini cu buza îngroşată la interior (fig. 5/1 şi 5).
In ceea ce priveşte obiectele, remarcăm prezenţa omoplaţilor crestaţi, unealtă de
întrebuinţare neprecizată, dar atît de caracteristică aşezărilor Noua (fig. 5 /9). De
asemenea, mai trebuie amintită aici şi o seceră de os (fig. 5/13 ), două topoare frag,
menta re de piatră, perforate (fig. 5/1 O-11) şi un buton de os decorat, pe faţa
superioară, cu un motiv cruciform şi patru cercuri între braţe incizate (fig. 5/12).
Locuirea hallstattiană din faza imediat ulterioară culturii Noua, după cum
am arătat la început, este foarte sporadică în sectorul cercetat cu ocazia săpăturilor
1
Forme similare sint comune inventarului aşe
::;irilor prccucutenicnc. De asemenea, decorul realizat
prin impresiuni de unghie este documentat, de exem·

plu, in aşezarea din aceeaşi vreme de la lz,·oare.
Pentru aceasta vezi Radu Vulpe, l<•,oare, Bucureşti,
1957, p. 82, fig. 52.
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Fig. 5.- 1-8, fragmente ceramice din vremea culturii Noua; 9, 12 şi 13, obiecte
de os; 10-ll, ciocane de piatră din vremea culturii Noua.
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din 1957. Între resturile acestei aşezări menţionăm cîteva fragmente de ceşti cu
corpul bombat {fig. 6/5 şi 6), din pastă neagră şi cu urme de luciu metalic la
exterior, margini de străchini (fig. 6/1-4), uneori cu caneluri orizontale şi
paralele între ele (fig. 6/1 şi 3), precum şi un percutor de piatră.

*
Încheind prezentarea rezultatelor săpăturilor din 1957 de la Andrieşeni, ne
vom opri cu unele precizări asupra aşezării precucuteniene de aici. Prin problemele
pe care le ridică, resturile acestei
locuiri constituie o contribuţie
la periodizarea staţiunilor precu,
cuteniene din Moldova.
În ceea ce priveşte ceramica,
la Andrieşeni constatăm frec,
,---venţa categoriei cu decor incizat
1
şi lipsa speciei excizate de tip
1
Boian,Giuleşti. Acest lucru a
/j
...~
fost relevat de altfel, cu ocazia
z
.,__
sondajului din 1956, fapt care
ne,a determinat încă de atunci
1

rJ-1
1

1
1

1

să datăm aşezarea precucuteniană
de la Andrieşeni într'o fază
imediat ulterioară aceleia ilu,
strată de aşezările de la Larga,
Jijia şi Vlădeni {r. laşi), fiind
contemporană

cu aşezările de la
Izvoare 12 , Traian-Dealul fîn,
tînilor şi Tg. Negreşti 1 . Datele
obţinute cu prilejul săpăturilor
din 1957 confirmă întru totul
Fig. 6. - Fragmente ceramice din prima epocă a fierului
(post· Noua).
această încadrare. De aceea cre,
dem că nu este necesar să mai
repetăm încă o dată aici cele afirmate cu un an în urmă. Este drept că în 1957 s,a
semnalat, în groapa nr. 8, un fragment ceramic cu motive cvasi triunghiulare
realizate într'o manieră decorativă care aminteşte oarecum tehnica exciziei {fig. 4/2 ).
Acest fapt trebuie considerat doar ca o reminiscenţă de tradiţie mai veche, din
faza imediat anterioară, Larga,Jijia 2 , care nu stînjeneşte cu nimic da tarea acestei
staţiuni propusă de noi acum un an. De altfel, prezenţa sporadică şi într'o formă
degenerată a unor elemente de decor excizat în inventarul staţiunilor precucute,
niene de tipul aceleia de la Andrieşeni este explicabilă dacă avem în vedere
legătura genetică existentă între fazele Larga, Jijia/lzvoare 111 pe deoparte şi
Andrieşeni/lzvoare 12 , pe de altă parte. Nu ar fi exclus ca asemenea reminiscenţe
de tip Boian,Giuleşti să apară cu prilejul cercetărilor viitoare şi în alte aşezări
contemporane aceleia de la Andrieşeni, ca de exemplu la Traian- Dealul Fîntî,
nilor şi T g. Negre şti.
-------

1 Referitor la sondajul din 1956 de la Andrieşeni
vezi raportul nostru preliminar în Materiale, V, p. 329.
2
Vezi Eugen Comşa, Stadiul cercetărilor cu privire
la faza Qiuleşti a culturii Boian, în SCIV, VIII,

j

__

1-4, 1957, p. 46. De asemenea, vezi Radu Vulpe,
Problemele neoliticului carpato·niprovian in lumina
săpăturilor de la l:tvoare, în SCIV, VII, 1-2, 1956,
p. 53-86.
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Ce fa it do it etre considere comme une remtmscence de la phase Larga-Jijia, immediatement
anterieure, caracterisee par la presence d'elements Boian-Giuleşti (v. note 3).
L' etablissement precucutenien d' Andrieşeni rentre dans le cadre de la phase immediatement ulterieure a celle illustree par les etablissements d'Izvoare 11 (district de Piatra Neamţ),
de Larga-Jijia et de Vlădeni (district de Jassy), etant contemporain des stations d'lzvoare 12 ,
de Traian--Dealul Fîntînilor et de Tg. Negreşti (v. note 2).
Pendant les fouilles, on a trouve des traces d'habitation de l'epoque de la civilisation de
Noua, moins nombreuses cependant que les traces precucuteniennes. Comme d'habitude, ce sont
les os d'animaux qui occupent la premiere place (environ 60 - 70%) parmi les restes de la station
Noua. Quant aux objets, on a remarque la presence d'omoplates incisees, outils dont l'utilisation
n'a pas encore ete elucidee a l'heure actuelle, mais qui caracterisent si bien les stations appartenant a la civilisation de Noua.
On y a egalement signale des traces sporadiques d'habitation, appartenant a la civilisation
de Criş - consistant en fragments ceramiques, dont certains sont peints exterieurement avec
du blanc dilue - et au debut de l'âge du fer (phase immediatement posterieure a la civilisation
de Noua).
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1. - Andrieşeni. Portion L.a.: plan (A) et profil de la paroi Sud-Sud-Est (B).
Fig. 2. - Fragments ceramiques datant de la civilisation de Criş.
Fig. 3. - 1, Vase-support precucutenien, trouve dans l'habitation n° II; 2, hache perforee en pierre, trouvee
dans la fosse n° 8 avec des vestiges precucuteniens; 3-8, fragments ceramiques precucuteniens; 9, vase (habitation n ° II).
Fig. 4. - Andrieşeni. Fragments ceramiques precucuteniens.
Fig. 5.-1-8, Fragments ceramiques de l'epoque de la civilisation de Noua; 9, 12 et 13, objets enos;
10-11, marteaux en pierre datant de la civilisation de Noua.
Fig. 6. - Fragments ceramiques de la premiere periode de l'âge du fer (post-Noua).
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SĂPĂTURI ARHEOLOGICE
LA BOIAN -GRĂDIŞTEA ULMILOR

"N

lunii iunie 1957, pe grindul Grădiştea Ulmilor din lacul Boian 1 au
fost continua te să păturile reluate în toamna anului precedent 2 , de astă dată
de un colectiv de arheologi şi antropologi 3 , cu fonduri puse la dispoziţie de
Centrul de cercetări antropologice al
Academiei R.P.R.
Lucrările noastre s'au desfăsurat în
două sectoare : în regiunea aşezărli Boian
A şi pe malul de nord al grindului, în
dreptul aşezării Boian B.
Pentru a salva de distrugere even,
tualele complexe din marginea actuală,
estică a aşezării Boian A s,a săpat o mare
parte din plaja situată în dreptul ei. La
suprafaţă se aflau diferite unelte de silex
şi fragmente ceramice de vase din faza
Vidra a culturii Boian si foarte rare
fragmente ceramice geto',dacice, toate
provenind din partea de aşezare dărîmată
de apele lacului. Dintre cioburile Boian
remarcăm fragmente din cutii,suport de
formă
paralelipipedică,
de suporturi
cilindrice sau tronconice.
În cuprinsul suprafeţei 2 s,a golit o
groapă modernă, de formă regulată, plină
cu pămînt negru, în care erau răspîndite
în dezordine oasele (în afară de craniu)
o
2.
J cm
unui schelet omenesc 4 • În apropiere, în
ruptura malului, la 0,20 m adîncime se
Fig. 1. - Boian A Unelte de silex din faza Vidra.
vedeau cîteva oase dintr,un alt schelet
de adult. La dezvelire s,a constatat că este
un mormînt de creştin. După poziţia oaselor, cel decedat a fost culcat pe
spate, întins, cu capul spre vest (VSV 258°) şi picioarele spre est; mîinile le
avea aşezate pe abdomen. Lîngă schelet şi în preajma lui s'au adunat cîteva

I

CURSUL

1
Pentru săpăturile vechi, a se vedea V. Christescu,
Les stations pn!historiques du lac de Boian, «Dacia )),
II, 1925, p. 249-276.
2
Eugen Comşa, Săpăturile arheologice de !a
Bogata şi Boian-Vărăşti, în Materiale, V, p. 115.

" Colectivul a fost compus din: Eugen Comşa,
Maria Comşa, Kalanga Abdala, N. Haas, C. Maximilian,
Dardu Nicolaescu, Gabriela Petrescu şi Gr. Avakian.
4
Poate sînt resturile unei suprafeţe săpate în 1924
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fragmente de vase lucrate din pastă fină, arse la roşu, cu corpul bombat şi
margine înaltă şi subţire. Ţinînd seama de poziţia mîinilor, apoi de pasta şi
forma cioburilor găsite lîngă schelet, considerăm că mormîntul datează din
sec. XI -XIV. În comparaţie cu acest schelet şi în funcţie de starea de con~
servare a oaselor scheletului răvăşit, mai sus amintit, credem că şi acela datează
tot din epoca feudală.
După terminarea lucrărilor de pe plajă, s~au săpat patru şanţuri paralele,
perpendiculare pe marginea de sud a asezării Boian A, în afara ei, pentru delimitarea întinderii aşezării acesteid. În săpăturile noastre la baza solului vegetal, din

o
Fig. 2. -

1

2

3cm

Unelte de os din faza Vidra.

loc în loc, se găseau rare unelte de silex (fig. 1), de os (fig; 2) şi fragmente ceramice
de tip Vidra (fig. 3). Calculînd întinderea aşezării în funcţie de noile observaţii,
ajungem la concluzia că în prezent aşezarea Boian A are o suprafaţă de aproximativ
40 m x 40 m.
În şanţul 4, săpat în dreptul extremităţii de vest a aşezării A, s~au descoperit
două schelete de adulţi, la 1 m adîncime (faţă de nivelul actual al terenului), în
pămînt galben 1 • Gropile mormintelor nu au putut fi delimitate, căci pămîntul de
umplutură nu se deosebea de pămîntul viu din jur. Scheletele erau apropiate unul
de altul şi se aflau la aceeaşi adîncime. Morţii au fost înmormîntaţi 2 în poziţie
chircită moderată, pe partea stîngă, cu craniul spre est~sud~est (fig. 4 ). Caracteristica
acestor două schelete constă în poziţia mîinilor. Mîna stîngă este îndoită din cot
şi aşezată cu palma în dreptul obrazului, iar mîna dre~ p~ă întinsă în lungul corpului
spre genunchi. Femurele formează unghi drept cu coloana vertebrală. Lîngă
schelete nu s~a găsit nici un obiect care să ne ajute la datarea lor. Dar, avînd în
vedere că ambele schelete au aceeaşi poziţie ca şi scheletul descoperit în anul
1 Pentru
scheletul de acelaşi tip descoperit
în 1956, vezi N. Haas, C. Maximilian, D. Nicolaescu,
Stud~u antropologie asupra scheletului neolitic de la
Boian-Vărăşti, Materiale, V, p.l31-142şi EugenComşa,

Cîteva d: te despre ritul funerar al culturii Boian,
în scrv, rx, 3-4, 1958, p. 401-407.
2 Mormîntul nr. 2 = ESE 108°; mormîntul nr. 3
= ESE 114°.
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Fragmente ceramice din faza Vidra .
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1956 (suprapus de o groapă cu materiale de tip Vidra) şi se deosebesc prin poziţie
si inventar de mormintele gumelniţene tîrzii din dreptul asezării Boian B, le atribuim tot culturii Boian. În acelaşi şanţ, într-o casetă săpată,la cîţiva metri de cele
două morminte descrise, s-au găsit, tot în pămînt galben, oase din mîinile şi picioarele unui al treilea schelet în poziţie chircită. Restul scheletului a fost
distrus de o groapă geto-dacică. Sîntem de părere că şi aceste oase au făcut
parte dintr-un schelet contemporan cu celelalte două.
În alte două şanţuri s-au găsit complexe
din epoca geto-dacică. La extremitatea sudică
a şanţului 1 S au fost dezvelite rămăşiţele unei
construcţii de suprafaţă făcută din pari,
împletitură de trestii şi lipitură de lut. Locuinţa a fost distrusă prin foc. Resturile de
lipitură arsă sînt răspîndite pe o suprafaţă de
formă aproximativ rotundă. Printre bulgării
de lipitură se aflau mai multe fragmente de
vase lucrate din pastă grosolană, ornamentate
cu brîuri alveolare în relief, mai multe frînturi
de vase cenusii si cîteva cioburi de amfore.
Toate aceste ~at~riale sînt caracteristice sfîrşitului epocii geto-dacice.

'B

~~

Acum cîţiva ani N. Anghelescu de la
Muzeul din Călăraşi a descoperit şi cercetat
două morminte, pe malul de nord al grindului, 1
în dreptul aşezării Boian B. În anul 1956, în
acelaşi loc, la o cercetare de suprafaţă s-au
observat, în mal, oase din cîteva schelete
10
20cm
distruse sau deranjate de apele lacului. Spre
a salva de distrugere mormintele din zona
Fig. 4. - Scheletul din mormîntul Boian (2).
respectivă, săpăturile noastre s-au desfăşurat
pe o porţiune restrînsă în lungul malului. Din cauza plantaţiei de sălcii nu a fost
posibilă săparea în întregime a suprafeţei, ci am fost nevoiţi să săpăm şanţuri
paralele, despărţite prin maluri mai mult sau mai puţin largi. Pe locul cercetat, la
baza stratului de sol vegetal se aflau rare fragmente ceramice din a doua epocă a
fierului, iar pînă la aproximativ 1,50 m adîncime urmează un strat de pămînt de
culoare galbenă (cu cioburi rare de tip Gumelniţa), corespunzător locuirii din
stratul inferior gumelniţean al aşezării Boian B. Pe malul lacului, la baza stratului de pămînt galben, în şanţul 2, s-a găsit un depozit de unelte de silex,
alcătuit din lame şi răzuitoare. Toate uneltele sînt lucrate din silex de culoare galbenă, specific aşezărilor neolitice din regiune, originar din platforma prebalcanică.
La cîţiva metri distanţă, în şanţul 7, la 1 m adîncime, s-a observat la săpat
o suprafaţă de pămînt de culoare galbenă, mărginită de o dungă circulară de pămînt
ars la roşu. Culoarea roşie a cercului scădea în intensitate dinspre interior la
exterior. Nu putea fi nici o îndoială că ne aflam în faţa unui cuptor. La golire
şi dezvelire s-a ajuns la concluzia că zona lui superioară a fost dărîmată în parte,
încă din vechime. Vatra cuptorului, de formă rotundă (de 1,20 m x 1,45 m),
1

lnformarie verbală

de la N. Anghelescu.
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a fost făţuită cu grijă pe toată întinderea ei (deci nu a avut pilon central sau perete
median). Malul cuptorului, boltit, s'a păstrat pînă la 0,15-0,20 m înălţime. Prin
comparaţie cu cuptorul similar descoperit de F. Laszlo la Ariuşd 1, ajungem la
concluzia că şi acesta este cuptor de olărie. Cele cîteva fragmente ceramice găsite
în interiorul lui dovedesc că el datează din timpul culturii Gumelniţa.
Aproape de extremitatea apuseană a aşezării Boian B, s'a găsit întîmplător
şi un văscior de piatră, 2 de formă tronconică, scund cu fundul micuţ. Pe acelaşi
loc se aflau diferite cioburi şi unelte de silex gumel,
niţene. Avînd în vedere mediul arheologic, presupu,
nem că şi văsciorul de piatră a fost întrebuinţat de
purtătorii culturii Gumelniţa. Pînă în prezent, la
nord de Dunăre, încă nu se cunoşteau vase neoli,
tice de piatră. Ele sînt reprezentate mai bine în
Bulgaria şi Iugoslavia.
Pe malul grindului, în şanţul 8, la 0,25 m adîn~
cime, la baza stratului de sol vegetal, s'au dezvelit
oasele unui schelet omenesc, întins pe spate, cu
craniul spre SSE 168°. Mîinile îndoite din coate erau
aşezate cu palmele pe umeri. Din picioare s'a păstrat
un femur întreg şi o porţiune din celălalt 3 • Lîngă
schelet nu se afla nici un obiect. Mormîntul este mai
tîrziu decît cultura Gumelniţa, deoarece stratul de
pămînt de sub el conţine fragmente ceramice gu,
melniţene. Neavînd inventar, pentru datarea lui mai
precisă sîntem nevoiţi să recurgem la analogii. Sche,
lete cu o astfel de poziţie rituală au fost găsite pînă
acum în rare cazuri pe teritoriul ţării noastre. În
literatura de specialitate sînt publicate informaţii
_._
_,
o
10
20cm
despre trei morminte, asemănătoare cu al nostru,
datate de descoperitori în prima epocă a fierului. Fig. 5.- Grădiştea Ulmilor. Schelet
Primul dintre schelete a fost cercetat la Poiana 4. de la sfîrşitul culturii Gumelni{a (5).
Mortul fusese întins pe spate, cu genunchii închirciţi,
cu braţele îndoite din coate şi cu palmele aşezate lateral în dreptul
umerilor. Pe baza observaţiilor stratigrafice, mormîntul a fost pus în legătură
cu nivelul Poiana 13 şi datat la sfîrşitul primei epoci a fierului. Un alt
schelet tot fără inventar, cu aceeaşi poziţie, s~a descoperit pe locul numit Fîntîna
din Cîmp, din satul Ciorani (r. Adjud). 5 În sfîrşit, al treilea schelet întins pe
spate cu genunchii chirciţi, căzuţi pe o parte, cu o mînă întinsă şi cu cealaltă
îndoită din cot şi pusă cu palma în dreptul umărului respectiv, s'a găsit în
condiţii stratigrafice precise, la Popeşti (r. Mihăileşti) 6 şi a fost datat de
asemenea în prima epocă a fierului. Avînd în vedere analogiile citate, presu~
punem că şi mormîntul de pe malul grindului Grădiştea Ulmilor datează din

__ _

aceeaşi

epocă.

1 Fr. Lăszlo, Fouilles a la station pnmtUve de
Erosd (1907-1912), în Dolg Cluj, V, 1914, p. 406
şi fig. 43 de la p. 345.
2
După analiza macroscopică făcută de praf. Em.
Pache Protopopescu, vasul este de calcar cristalizat.
Materia primă este probabil originară din nordestul Bulgariei sau sudul Dobrogei.
3
La începerea săpăturilor, femurul era în între-

9'

gime dezvelit de apă, de aceea nu ştim dacă picioa·
rele au fost întinse sau chircite.
4 Radu Vulpe şi colectivul,
Activitatea şantie
rului arheologic Poiana-Tecuci, 1950, în SCIV, Il,
1, 1951, p. 209.
6 Radu Vulpe şi colectivul,
Şantierul Poiana, în
SCIV, Ill, !952, p. 211.
8
Informaţie verbală, Radu Vulpe.
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În şanţurile săpate pe malul grindului s'au descoperit apoi din loc în loc
schelete omeneşti, făcînd parte dintr,un cimitir. La suprafaţă nu se observă nici
o urmă de movilă. Din cauza malurilor dintre şanţuri nu sîntem încă în măsură
să precizăm densitatea reală a mormintelor din marginea actuală a cimitirului.
Judecînd în funcţie de mormintele studiate, se constată totusi o grupare a lor
în regiunea centrală a sectorului cercetat, în rest ele sînt mai ~are. În total s'au
studiat 11 morminte, între care sapte cu schelete întregi, iar în patru s'au desco,
perit cranii izolate sau cu cîteva' oscioare. În realitate, craniile nu au fost izolate
şi nu ne găsim în faţa unor înmormîntări rituale de cranii. Faptul se explică
prin aceea că trei din ele se aflau chiar lîngă mal, restul oaselor din scheletele
lor fiind distruse şi împrăştiate de apă. Al patrulea craniu se afla mai departe
de mal, dar a aparţinut unui copilaş, din scheletul căruia s'a mai păstrat şi un hume,
rus, restul oaselor desigur au putrezit în pămînt. Mormintele se repartizează astfel :
patru sînt de copii şi şapte de adulţi. Este vorba aşa dar de un cimitir obişnuit.
Gropile mormintelor au fost săpate în pămînt de culoare galbenă şi umplute cu
acelaşi fel de pămînt, de aceea nu s,a observat nivelul de la care s,au săpat şi
nici forma lor. Toate scheletele s'au găsit în poziţie chircită, pe partea stîngă,
la adîncimi variabile între 1-1,46 m faţă de malul înalt al grindului. Deosebirile
în privinţa orientării sînt relativ mici, craniile sînt spre ENE sau ESE. Braţele
îndoite din coate au palmele aşezate în dreptul obrazului, iar picioarele sînt îndoite
moderat (în două cazuri exagerat, cînd genunchii ajung la bărbie). Aproape fiecare
din scheletele păstrate întregi a avut inventar. Lîngă două schelete s,a găsit cîte
o aşchie sau lamă de silex, un altul a avut lîngă piept o sulă de aramă (fig. 5)
fragmentară şi lîngă umărul drept al unui schelet se afla un văscior scund de lut
ars, cu corpul bombat şi gîtul spart din vechime. Lîngă un singur schelet s'au
observat urme de materie roşie (ocru?).
Observaţiile stratigrafice pentru datarea cimitirului sînt încă puţine. Scheletul
din mormîntul hallstattian prezentat (descoperit la 0,25 m adîncime) suprapune
direct unul din scheletele din cimitir, aşa dar scheletul ca şi întreg grupul de mor,
minte, din care face şi el parte, datează dintr'o perioadă dinainte de prima epocă
a fierului. Lîngă unele schelete sau chiar sub ele s'au găsit fragmente ceramice
de tip Gumelniţa (din fazele timpurii) şi chiar gropile mormintelor sînt săpate
în stratul de pămînt galben cu rare cioburi gumelniţene. Prin urmare nu poate fi
nici o îndoială că cimitirul datează între faza timpurie a culturii Gumelniţa şi prima
epocă a fierului. Pentru o datare mai precisă trebuie să folosim obiectele desco,
perite lîngă schelete. Suia de aramă, fragmentată, prin forma ei (de secţiune rotundă
spre vîrf şi de secţiune dreptunghiulară spre capătul opus, ce servea la fixarea
uneltei în mînerul de os) are analogii apropiate în aşezările gumelniţene (ca de
exemplu la Gumelniţa 1 , Glina 2 , Vidra 3 ). Amintim ca element principal pentru
datarea mormintelor un ac de aramă, cu cap bilobat, găsit lîngă unul din cele
două schelete cercetate de N. Anghelescu 4 • După cîte ştim, acele de aramă cu
cap bilobat au fost utilizate în sudul ţării noastre 6 şi în nord,estul Bulgariei 6
numai de purtătorii culturii Gumelniţa.
În acelaşi cimitir sînt însă şi alte morminte cu scheletele orientate aproxi,
mativ la fel, dar cu unele deosebiri în privinţa poziţiei de înmormîntare sau a
1 Vladimir Dumitrescu, Fouil!es de
« Dacia », Il, 1925, p. 98.
2 Informaţie M. Petrescu-Dîmboviţa.
8
·
Informaţie Dinu V. Rosetti.
4
Informaţie N. Anghelescu.

Gumelniţa,

• Dinu V. Rosetti, Săpăturile de la Vidra, în
PMMB, 1, 1934, p. 23.
8
Gheorghi Gheorghiev, Nikola Anghelov, PaJKOnKu Ha CeJIUUJHama MOZU/IQ 00 Pyce npeJ 1950- 1953
zoiJuHa, în h:vestiia·Institut, XXI, 1957, p. 70.
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inventarului. Astfel, un schelet descoperit la 0,80 m adîncime, prin poziţia oaselor
dovedeşte că mortul a fost întins pe spate, cu mîna dreaptă îndoită din cot, cu
palma pusă în dreptul cotului stîng, iar mîna stîngă îndoită din cot şi aşezată
cu palma lîngă bazin, în stînga. Picioarele au fost puţin îndoite, pe stînga. Din aceeaşi
categorie face parte şi un mormînt cu scheletul chircit puternic şi avînd în dreptul
umărului un văscior. Prin pastă şi formă, acesta are analogii apropiate în mor,
mintele usatoviene din preajma oraşului Odessa 1 .
Bizuindu,ne pe observaţiile de pînă acum (toate scheletele se află aproximativ
la aceeaşi adîncime, iar variabilitatea orientării este redusă} considerăm că înmor,
mîntările s'au făcut în cimitir într'o singură perioadă. Prezenţa elementelor de
inventar gumelniţene şi de aspect usatovian arată că este vorba de o perioadă
de la sfîrşitul culturii Gumelniţa, cînd a început pătrunderea tot mai intensă
în Muntenia, a elementelor răsăritene din spre stepa nord pontică. Studiul antro,
pologic preliminar 2 vine în sprijinul datării propuse, căci s'a constatat că majo,
ritatea craniilor sînt de tip mediteranean 3 , deci se leagă mai mult de fondul
local, gumelniţean.
Aproximativ din acelaşi timp cu cimitirul studiat sînt şi cimitirele de la Brăi,
liţa 4 , de la Rusciuc (Ruse} 5 şi de la Balbunar (Kubrat} 6 •
Cimitirul de la Boian este plan ca şi cele de la Rusciuc şi Balbunar, dar toate
trei se deosebesc de cimitirul de la Brăiliţa, deoarece deasupra acestuia se afla
o movilă funerară. În legătură cu cimitirul de la Brăiliţa vrem să atragem atenţia
că deşi majoritatea mormintelor de acolo, după inventar .şi după datele antropo,
logice, aparţin fazei Usatovo şi culturii mormintelor cu ocru, totuşi, printre ele
sînt morminte care după datele antropologice 7 se pot lega de fondul local. În
cazul cimitirelor de la Rusciuc şi Balbunar este drept că o serie de morminte,
mai ales cele găsite la Ruse, la peste 2 m adîncime, cu vase bitronconice, pictate
cu grafit, sînt ale purtătorilor culturii Gumelniţa 8 , dar, în ambele aşezări, la adin,
cimi mai mici, s'au dezvelit şi alte schelete ce nu pot fi puse in legătură cu cultura
Gumelniţa propriu,zisă, ci mai curînd cu cultura mormintelor cu ocru.
Astfel, săpăturile din anul 1957 de pe grindul Grădiştea Ulmilor de la Boian,
efectuate în strînsă colaborare cu antropologii, au dus pe de o parte la confirmarea
ritului funerar al purtătorilor culturii Boian şi la îmbogăţirea documentării noastre
cu privire la tipul antropologie al oamenilor acestei culturi, iar pe de altă parte,
la descoperirea unui cuptor de olărie gumelniţean, a unui vas de piatră şi la studi,
erea din toate punctele de vedere a scheletelor din porţiunea de nord a cimiti,
rului gumelniţean tîrziu.
EUGEN
1 Citeva vase de acest tip sint expuse
împreună
cu celelalte vase usatoviene la Muzeul din Odessa.
2
Oasele scheletelor descoperite în 195 7 se află
la Centrul de Cercetări antropologice şi sînt studiate
de Olga Necrasov, N. Haas, C. Maximilian şi Dardu
Nicolaescu.
a După precizările antropologilor amintiţi. De
observat, că tocmai scheletul cu văscior la umăr este
brahicran.
4 N. Harţuchi şi I. T. Dragomir,
Săpături!e
arheologice de la Brăiliţa (r. Brăila, reg. Galaţi) în
Materiale, III, 1957, p. 139-142.
5
O. Kostov, i1peoucmopu>tecJ<ama .IIOlUJia oo Pyce,
in Godifnik-Sofia, 1922-1925, p. 68-69; Gh.
Gheorghiev, Nikola Anghelov, PaJJ<onJ<u Ha Ce/IUUJHama Mozuna oo Pyce npeJ 1948-1949 z. în lzvestiialnstitut, XVIII, 1952, p. 119 şi urm.; aceiaşi, Pa3KOIIKH
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Ha ceJJHIJ..IHaTa AtorHJia .rto Pyce npe3 1950-1953 ro.rtHHa,
în lzvestiia-lnstitut, XXI, 1957, p. 112-121.
6 V. Mikov, CenUUJHama MOZUJia npu c. Ean6yHap,
în lzvestiia-Institut, IV, 1926-1927, p. 277-282.
7 Nu am putut folosi toate observaţiile arheologice, deoarece studiul lui Ioan T. Dragomir despre
acest cimitir, se afla sub tipar (Materiale, V). Datele
antropologice sint citate din studiul semnat de Olga
Necrasov şi Maria Cristescu, Contribuţie la studiul
antropologie al scheletelor din complexul mormintelor
cu ocru de la Brăi!iţa, în SCIV, VIII, 1-4, 1957,
p. 81 şi 82.
8 Gh. Gheorghiev, Nikola Anghelov,
op. cit.,
de exemplu: mormîntul nr. 2 de la 2,25 m adîncime
(p. 117) şi mormîntul nr. 3 de la 2,45 m adîncime
(p. 120).
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CO!IfŞA

APXEOJIOn:It.IECKHE PACKOllKH B E05IHE -

rP3nHIIITR-YJIMHJIOP

KPATKOE CO.UEP)I(AHI1E

B moHe 1957 r. n coTpy,mmqecrne c AHTporroJiomqecKHM l.{eHTpoM 6bmu rrpo,n;oJI>«eHbi pacKOIII<H B rp3,!l;HIIITH-YJIMHJ10p y 03epa EOHH. nnn ycraHOBJleHHH rpaHHI.{ IO>KHOrO KpaH IIOCeJieHHH
EonH A 6bmo BbipbiTO HeCKOJILKO rrapanJieJILHbiX TpaHrneii. C.n;er:aHHhie Ha6mo,n;eHHH rro3BOJIHIOT
YTO'lHHTb, 'lTO OT ,n;peBHero IIOCeJieHHH OCTaJiaCb IIJlOII.{a,n;L Bcero JlHillb B 40 X 40 M, OCTaJibHaH
me qacrL 6bma pa3MbiTa no,n;aMn 03eţa. Ha 3arra,n;HoM I<pae rroceJieHHH EonH A 6biJIH
o6HapymeHbi .n;na rrorpe6eHHH Tuna EoHH. CI<eJieTbi, B cJieri<a CI<Op'leHHOM noJio>KeHHH,
Jie>J<aJIH Ha JieBOM 6oKy, c qepenaMu, opueHTHponaHHbiMH Ha B-IOB. Jlenan pyi<a 6bma
COrHyTa B JlOI<Te, a npanaH - BbiTHeyTa B,!l;OJlb TeJia. HHBeHTapH IIpH CI<eJieTax He 6biJIO HaH,!l;eHO,
HO IlO CBOeMy IIOJlO>HeHHIO H HanpaBJieHHIO OHH CXO,!l;Hbi CO CI<eJleTOM EOHH, OTI<pbiTbiM B 1956 r.
no.n; HMOH c MaT(PHaJIOM Tuna Bu.n;pa (pHc. 4).
Paci<oni<aMH, npou3Be,n;eHP.biMH Ha cenepHoM 6epery ocrpona rp3,!l;HIIITH-Y JIMHJiop npoTHB noceJieHHH EonH B Ha rJiy6uHe 0,25 M, 6hm paci<pbiT CI<eJieT, BhiTHHYTbiH Ha cnnHe, c corHyThiMH n JIOI<Te
pyi<aMH H C Jla,!l;OHHMH Ha IIJieqax, llo IIOJlO>HeHHIO CI<eJieTa 3TO IIOrpe6eHHe aHaJIOrHtJHO I<OMIIJlei<CaM
nepBOH 3IIOXH >KeJie3a B lloHHe H lloneiiiTH. B TOM >Ke paci<one, IIpHMepHO Ha rny6uHe } M, 6hiJ1H
o6cJie,n;onaHbi Il norpe6eHHH (7 l.{eJibiX ci<eJieTOB u 4 qepena), npe,n;cTaBJIHIOl.QHX co6oro qacTL .n;penHero Hei<pOIIOJlH. t.{eperra He 6biJ1H H30J1HpOBaHbl OT CBOHX CI<eJleTOB, HO 6biJ1H pa36pocaHbl H
nonpem,n;eHbi no.n;ou. CI<eJieTbi Jie>KaJIH Ha JieBOM 6oi<y B cKopqeHHOM noJio>KeHHH c qepenaMu,
opueHTHponaHHbiMH Ha B-CB, JIH6o B-IOB. Pyi<u 6bmH corHyThi B JIOI<Te u c Jia,n;oHHMH y
JIHJ:.{a. Horn 61>IJ1H 6oJiee HJIH MeHee corHyThi. Ilo,n;Jie ci<eJieTa Haxo,n;HJIHCL I<peMHeBbie OTII.{eiibi
u pe31\hi, Me,n;HaH urJia, a B o,n;HOM cnyqae o6ommeHHbiH rJIHHHHbiH roprnoqei<. CI<eJieT H3 norpe6eHHH rrepBOH 3IIOXH >KeJie3a nepei<pbiBaJI O,!l;HH H3 CI<eJleTOB Hei<pOIIOJIH, a B IIOrpe6aJlbHbiX HMaX
6biJ1H Haif,n;eHbi q,parMeHTbl I<epaMHI<H HaqaJia KYJILTypbi ryMeJlbHHI.{a. Jf3yqan HHBeHTapb norpe6eHHH, H~eHHoro H. AHreJieci<y, HeKponoJIL MO>KHO OTHecru I< I<OHI.{Y ryMeJIHHI.{KOH KYJILTYPbi.
OE'MICHEHI1E Pl1CYHKOB
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
Pnc.

J. - EoHH A. KpeMHeB&Ie opy.ztWI <Pa3&I BH)lpa.
2. - KocrHH&Ie opy.llHH <Pa3&I BH)lpa.
3. - <l>parMeHT&I I<epaMHI<H <Pa3&I BH.Ilpa.
4.- CI<eJieT H3 norpe6eHHR I<yJILTypbi EoHH (M. 2).

5. -

rp3)lHWTH-YJIMHJIOp. CI<eJieT I<OHI.Ia ryMeJibHHI.II<OH I<YJihTypbl (M. 5).

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

A BOIAN-GRĂDIŞTEA

ULMILOR

RESUME

a

Le mois de juin 1957 a permis de continuer les fouilles
Grădiştea Ulmilor (lac de Boian)
en collaboration avec le Centre d' Anthropologie. Quelques tranchees paralleles ont permis
de determiner la limite meridionale de l'etablissement Boian A. Les observations faites
cette
occasion ont permis de preciser qu'il ne reste plus de l'ancienne station qu'une surface d'environ
40 X 40 m, le reste ayant ete englouti par le lac. A hauteur de la lisiere occidentale de l'etablis,
sement Boian A, on a decouvert et examine deux tombes du type Boian. Les squelettes, legere,
ment replies et couches sur le câte gauche, avaient le crâne dispose vers l'Est,Sud,Est. Le bras
gauche etait replie, tandis que le bras droit etait allonge le long du corps. Les squelettes n'ont
aucun inventaire, mais ils ressemblent, par leur position et leur orientation, au squelette Boian,
decouvert en 1956 sous une fosse contenant des materiaux du type Vidra (fig. 4).
Les fouilles executees sur la rive septentrionale de la Grădiştea Ulmilor, devant la station
Boian B, ont permis de decouvrir, 0,25 m de profondeur, un squelette etendu sur le dos, les
bras replies et les paumes placees sur les epaules. En raison de la position du squelette, cette
tombe trouve des analogies dans le cadre des complexes de Poiana et de Popeşti, datant de
la premiere periode de l'âge du fer. Dans le meme secteur de fouilles, un metre de profondeur
environ, l'auteur a examine onze sepultures (7 squelettes entiers et 4 crânes) appartenant
une necropole. lnitialement, les crânes n'etaient pas isoles, mais les squelettes auxquels ils apparte,
naient ont ete eparpilles et detruits par l'eau. Les squelettes entiers etaient recroquevilles,

a

a

a
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couches sur le câte gauche, et les crânes a orientation Est~Nord~Est ou Est~Sud~Est. Les bras
etaient replies, avec les paumes devant le visage. Les jambes etaient plus ou moins pliees. A câte
des squelettes, il y avait des eclats ou des lames en silex, une epingle en cuivre et, dans un seul
cas, un petit recipient en terre cuite. Le squelette de cette tombe appartenait a la premiere periode
de l'âge du fer et etait dispose au~dessus de l'un des squelettes de la necropole, et des fragments
ceramiques appartenant au debut de la civilisation de Gumelniţa ont ete trouves dans les fosses
des sepultures. En tenant compte egalement de l'inventaire d'une tombe, qui a ete trouvee par
N. Anghelescu, on peut dater la necropole de la periode finale de la civilisation de Gumelniţa.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Boian A. Outils en silex appartenant a la phase Vidra.
Outils en os de la phase Vidra.
Fragments ceramiques appartenant a la phase Vidra.
-4. - Squelette de la tombe no 2, appartenant a la civilisation de Boian.
5. -- Grădiştea Ulmilor. Squelette de la periode finale de la civilisation de

!. 2. 3. -
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Gumelniţa

(no 5).

SĂPĂTURILE DE LA TANGIRU ŞI PETRU RAREŞ
(r. Giurgiu, reg.

Bucureşti)

1957 de la Tangîru s'au desfăşurat în cadrul colaborării
Institutului de arheologie al Academiei R. P. Romîne cu Muzeul din
Giurgiu 1 , care a pus la dispoziţie fondurile necesare. Ele au fost efectuate
în cursul lunii iulie.
Scopul acestor noi cercetări a fost de a verifica stratigrafia stabilită în 1956 2
şi a obţine noi date privind raportul dintre diferitele nivele de cultură şi conţinutul
lor. S,a urmărit de asemenea a se degaja, în continuare, locuinţa din nivelul
Gumelniţa I b. Săpăturile au avut şi de data aceasta o întindere şi un volum
restrîns. Nu s'a putut săpa decît o secţiune de 18 m x 2 m, paralelă cu aceea
din anul precedent.
Noua secţiune a fost notată cu I b. S'a ajuns pînă la adîncimea maximă de
6 m (inclusiv fundul bordeiului 1). În general stratul de cultură se găseşte la adin,
cimea de 4,50 -4,60 m (v. profilul peretelui sudic al ş. I b. 1957, fig. 1). Obser,
vaţiile stratigrafice făcute în 1957 completează pe cele din 1956, aducînd unele

S

ĂPĂTURILE din

modificări neesenţiale.

Toate depunerile culturale cuprind două mari strate, unul aparţinînd culturii
Boian,. celălalt culturii Gumelniţa. Au fost controlate nivelele de cultură stabilite
în 1956, constatîndu,se de data aceasta că nivelele superioare ale culturii Boian 1
pe care în 1956 le,am notat cu nr. 10 şi 11 şi care corespund etapei finale a culturii
Boian, adică fazei IV, se împart încă într,un nivel. În felul acesta, faza Boian IV
cuprinde în realitate trei subperioade, corespunzătoare nivelurilor 10-11-12.
Stratul Boian IV îşi are individualitatea sa proprie, deosebindu,se clar de
stratul Gumelniţa Ia (nivelul 13) şi de stratul Boian III c (nivelul 9). Cele trei
nivele ale stratului Boian IV se separă stratigrafic prin podine de locuinţe, care au
putut fi de data aceasta prinse pe tot parcursul secţiunii noastre. Nivelele 10 şi 11
sînt mai strîns legate structural, pe cînd nivelul 12 (Boian IV c) se schimbă din
punct de vedere al culorii pămîntului care dobîndeşte o nuanţă castanie din ce în
ce mai pronunţată. Nivelul 10 corespunde în întregime nivelului 10 determinat în
1956 şi el reprezintă o locuire de scurtă durată. Fostul nivel11 din 1956 se desparte
în nivelurile 11 şi 12, separate precum s'a arătat mai sus, prin podine de colibe,
care stau la baza nivelului 12.
O altă clasificare s'a obţinut în legătură cu faza Boian III (aspectul Spanţov).
În 1956 precizasem numai două nivele (8 şi 9) în interiorul stratului Boian III.
În 1957 s'a putut observa că nivelele 7, 8 şi 9 formează un tot unitar din punct
de vedere cultural,evolutiv. Ele se împart clar prin resturi de podine sau benzi
1
Colectivul a fost format din D. Berciu (responsabil), Gh. Rădulescu (membru) şi Wanda Wolski

(studentă).
2 D. Berciu,
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de pămînt ars, de culoare cărămizie,gălbuie sau neagră, care provine tot de la
colibe sau mici locuinţe de suprafaţă.
O observare mai atentă a structurii nivelului 7 şi a conţinutului acestuia
ne,a arătat că acest nivel aparţine fazei Boian III a, el reprezentînd prima perioadă
a aspectului Spanţov de la Tangîru.
Primele trei nivele (1, 2 si 3) formează un tot stratigratic, un strat bine ca rac,
terizat prin structura sa şi pri~ conţinutul său arheologic. În pămîntul nivelurilor
1, 2 şi 3 apare cenuşă umedă şi pămînt galben nisipos. Cele trei nivele se despart
între ele foarte clar prin urme de podine. Nivelul 1 se caracterizează prin tipul de
locuinţă,bordei.

În săpăturile din 1957 au fost descoperite -şi parţial săpate -trei gropi
de bordeie care pornesc de la baza nivelului 1 (fig. 1). Pe alocuri au fost iden,
tificate şi resturi sporadice de podine, care arată că în perioada timpurie a culturii
Boian I era folosit şi tipul de colibă. Unele bordeie au trepte (bordeiele 2 şi 3).
Bordeiele nu au putut fi săpate în întregime nici de data aceasta. Din profilul
lor reiese că ele aveau o formă rotundă.
Adîncimea gropilor bordeielor variază. Bordeiul 1 a fost prins în săpătura
noastră numai spre marginile gropii. Nivelul 2 se caracterizează prin folosirea
exclusivă a locuinţei de suprafaţă, de tip colibă. Nici în săpăturile din 1956 şi
nici în cele din 1957 nu s'a descoperit în acest nivel vreun bordei. Colibele au
forme ovale, rotunde sau pătrate.
Nivelele 1, 2 şi 3 au dat un material arheologic care documentează în chip
concludent prima fază a culturii Boian (Boian 1), cu cele trei subperioade ale
evoluţiei sale (fig. 2/1-3, 11).
Plastica apare încă din primul nivel. În bordeiul 3 s'a descoperit un frumos
idol feminin ornamentat cu incizii, care dezvăluie legăturile genetice - şi în
domeniul plasticii - ale culturii Boian cu cultura Vinca. De asemenea în nivelele
aparţinînd fazei Boian I au fost descoperite numeroase elemente similare cu acelea
din cultura Vădastra 1.
Peste ultimul nivel al culturii Boian I (nivel 3) se afla nivelul 4, care conţine
elemente timpurii ale fazei mijlocii a culturii Boian (Boian Il). De aceea atribuim
de data aceasta nivelul 4 subperioadei Boian II a. De altfel, în 1957 s'a putut
preciza că şi din punct de vedere structural, nivelul 4 se leagă organic de stratul
Boian Il, care este format din cele trei nivele: 4, 5 şi 6 (v. profilul fig. 1). În acest
strat apar urme masive de chirpic ars, indicînd locuinţe de suprafaţă propriu,zise.
Uneori prezenţa unor asemenea locuinţe este documentată de resturile de podine
făcute din lut fin de culoare galbenă şi puternic bătătorit.
În general, faza mijlocie a culturii Boian (Boicn Il) se caracterizează la Tan,
gîru (fig. 2/9-10; fig. 3 /1-6) -ca de altfel şi în stratele corespunzătoare de
la Vidra şi din alte aşezări B::lian - prin urme puternice de arsură. S,a verificat
prezenţa fazei Boian III (aspect documentat foarte bogat la Spanţov) 1 cu trei
perioade care corespund nivelurilor 7, 8 şi 9 {fig. 3/7 -11, 13 ).
A doua oară s'a controlat şi s'a confirmat prezenţa stratului Boian IV,
documentat prin conţinutul nivelurilor 10, 11 şi 12 (fig. 3/12 -18), despre
care am vorbit şi mai sus. Din punct de vedere cultural rămîne un fapt defi,
nitiv cîştigat şi anume acela că trecerea gradată şi genetică de la cultura Boian
la cultura Gumelniţa se face prin intermediul fazei Boian IV, o fază finală şi cu
1
Săpăturile lui Seb. Morintz, din păcate pînă în
.prezent au fost publicate foarte sumar; SCIV, IV,

1-2,

1953,

p. 164- 167.
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un vădit caracter tranziţional. Plastica descoperită în 1956 şi 1957 arată acelaşi
lucru (fig. 7).
Nivelul 13 continuă direct, fără nici o cezură stratigrafică sau C' lturală,
nivelul 12. El corespunde celei mai vechi faze a culturii Gumelniţa, pe care am

Fig. 2. -

l-8

şi

11 , fragmente ceramice

aparţinînd

culturii Boi an 1 ; 9-10, culturii Boian IL

numit,o Gumelniţa I a şi care se documentează prin prezenţa unor locuinţe de
mari dimensiuni (v. profilul, fig. 1). Nivelul 13 a fost identificat în 1957 pe toată
întinderea secţiunii I b. El este suprapus de nivelul 14, care de asemenea se carac,
terizează printr'o locuinţă mare, construită direct peste vechea locuinţă din nivelul
precedent. Cele două nivele se despart clar prin resturile de podină de la locuinţa 2
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1
4

13
Fig. 4.- 1,

răzuitor

pe

lamă

14

de silex; 11, manşon de corn; 2-10
toate din faza Gumelni~a I.
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din nivelul 14, cît şi prin conţinutul lor. La baza nivelului 15 (respectiv 14 în
1956) au fost descoperite urme de podine. În porţiunea masei de chirpic din locuinţa 2 (nivel 14), podina a fost aşezată după ce chirpicul a f03t nivelat şi puternic
bătătorit.
Acelaşi lucru
cînd s,a văzut că

Fig. 5.- 1-6,

se constatase şi în 1956 pe latura de nord a secţiunii I/1956,
nivelul intermediar al fazei Gumelniţa I se întrerupea. Nivelul

fragmente

ceramice,

apar{inînd fazei Gumelni{a II; 7-9 faza Gumelni{a III.

15 (Gumelniţa I c) a fost precizat mai clar decît în 1956. El se leagă strîns, atît
stratigrafic, cît şi cultural de nivelul 16 (Gumelniţa II a). În careul 5 s,a descoperit
o groapă dreptunghiulară, care aparţine nivelului 15. Pentru Gumelniţa I vezi
figurile 4 şi 6.
Stratul Gumelniţa II cuprinde trei nivele şi anume, nivelele 16, 17
şi 18, despărţite prin podine. În structura nivelurilor se găseşte puţin
chirpic ars. În schimb se întîlneşte multă cenuşă, care dă - în special
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----------

16 -un aspect cenuşos, care apare şi în stratul Sălcuţa II din
de la Piscul Cornişorului (fig. 5/1 - 6).
S,a verificat de asemenea
prezenţa celor trei nivele în
f
1
stratul Gumelniţa III, res,
pectiv nivelele 19, 20 şi 21,
care corespund celor trei sub,
perioade: Gumelniţa III a,
III b, III c (fi.g. 5/7-9).
Materiale caracteristice eta---- ~
pei Gumelniţa IV au fost
descoperite în diferite puncte
Fig. 6. -Vas din locuinţa 1 (faza Gumelniţa 1 b).
ale nivelului 21 şi în solul
actual. Nu poate fi. vorba deci
de un nivel de sine stătător, dar din punct de vedere fazeologic este documentată
la Tangîru şi etapa finală şi de tranziţie a culturii Gumelniţa (Gumelniţa IV).
nivelului
aşezarea

3

'1
1

1

•
1

1
1

----+--Fig. 7.- Figurine de lut: 1: din faza Boian 1; 2, din faza Boian IV; 4, 5 şi 7, din faza Gumelniţa 1;
3, 6, faza Gumelniţa Il.

Au fost descoperite fragmente ceramice aparţinînd culturii Glina III din
faza timpurie a bronzului şi cîteva fragmente hallstattiene.
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Săpăturile de verificare şi completare din 1957 au stabilit următoarea strati,

grafie

şi corespondenţă

cu perioadele culturale :

Nivelul
nr.

Cultura
11

15
14
13

Gumelniţa
Gumelniţa
Gumelniţa
Gumelniţa
Gumelniţa
Gumelniţa
Gumelniţa
Gumelniţa
Gumelniţa

12
Il

Boian IV c
Boian IV b

21
20
19
18

17
16

Nivelul
nr.

Cultura

il
III c
III b
III a
Il c
II b
II a
I c
1b
1a

1

10
9
8

7
6

5
4
3
2
1

Boian
Boian
Boian
Boian
Boian
Boian
Boian
Boian
Boian
Boian

IV a
III c
III b
III a
Il c
II b
II a
I c
I b
Ia

11

*
În vederea verificării stratigrafiei aşezării de la Petru Rareş, s,a efectuat aci
in 1957 un sondaj de 10 m x 2 m 1 .
S,a stabilit că stratele de depuneri cuprind 9 nivele, corespunzînd culturii
Boian şi culturii Gumelniţa, şi anume :
Nivelul
nr.

Cultura
11

Gumelniţa
Gumelniţa
Gumelniţa
Gumelniţa
Gumelniţa

9

8

7
6

5

Il b
II a
I c
I b
Ia

Nivelul
nr.

4
1

il

3
2
l

Cultura

Boian
Boian
Boian
Boian

IV c
IV b
IV a
III c

11

Locuirea de la Petru Rareş începe o dată cu ultima subperioadă a fazei tîrzii
a culturii Boian (Boian III c), de un aspect caracteristic în aşezarea de la Spanţov.
În sondajul din 1957 nu s,a descoperit un strat compact" Gumelniţa III,
pe care,l întîlnisem în săpăturile din trecut.
Prin cercetările efectuate în 1957 la Tangîru şi Petru Rareş se închide, definitiv
credem, discuţia asupra unei faze Petru Rareş a culturii Boian, în sensul că ceea
ce numisem demult faza Petru Rareş reprezintă o cultură gumelniţeană timpurie.
D. BERC!U

PACKOIIKH B TAHrbiPY 11 IIETPY-PAPEIIIE
KPATKOE CO.IlEP:>KAHI1E
Paci<oni<H B Taurbipy B

1957 r. HBJUinHCb npO)WJD«emreM pa6oT npe,ll.bi,Lzyll.lero ro).(a.Hx 3aJ.(a1956 r. crpanrrpaqmro, )J.onoJIHHTb mrn: HcnpaBHTb ee. B

HHeM 6bmo nposepHTb ycrauosJieuuyro B

3TOM OTHOIIIeHHH 6binH llOJiyqeubi HOBbie CBe)J.eHHH, BeCbMa HeCyi.QeCTBeHHO H3MeHHIOI.QHe C)J.eJiaH-

1956 r. BbiBO)J.bi.
B CTOHHI<e Tanrblpy 6bmH

Hbie B

pacnpocrpauenHbiM

B

o6uapymeubi

PyMbiHHH

H

21

BonrapHH

mHJibiX ropH30HTOB, OTHOCHIJ.(HXCH 1< )J.BYM naH6onee
ueoJIHTHqeci<HM

I<yJibrypaM.

3TH ropH30HThi coOTBeTCTBYIOT pa3JIHqHbiM <Pa3aM )J.aHHbiX I<YJibTYP (cM. TaOJIHQY B PYMbiHCI<OM

1

Tei<CTe) .

La

această săpătură

10- c. l.lO

am fost ajutat de Sebastian Morint:z:.
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<l>a3a ryMeJILHHQa IV (nocne.wm:JI H nepexo~HaJI <Pa3a) npe~CTaBJieHa JIHlllb O~HHOtiHbiMH
H peqb He H~eT O CllJIOIIIHOM rOpH30HTe .
.Un.11 ocseiQeHHJI crpaTHrpa<t>uu B Ilcrpy-Papeiiie B 1957 r. 6hiJI 3aJIO>KeH IIIYP<P 10 x 2 M
H yCTaHOBJieHa crpaTHrpa<t>HJI H CHHXpOHHOCTb <Pa3 H no~<Pa3 o6eHX ynOMJIHYThiX KYJII.Typ (CM.
pyMhiHCKHii TeKcr).
)Kn3Hb B noceneHHH Ilcrpy Papeiii HaqnHaeTcJI nocne~HHM no~rrepuo~oM <Pa3hi EoJIH III
(acneKT CnaHQOB). <l>a3a ryMeJibHHQa III c H ryMeJILHHQa III ~OI<yMeHTHPYIOTCJI JIHlllb cnopa~H
qeCI<HMH HaXO~I<aMH.
ABTOp nonaracr, tiTO uccne~oBaHHJI, npose~eHHhie B TaHrhiPY H Ilcrpy Paperne B 1956
H 1957 rr., nono>KHJIH I<OHeQ ~HCI<yccHJIM o Tai< Ha3biBaeMoii << <Pa3e Ilcrpy Papeiii )) 6oJIHCI<OH
I<YJII.Typhi B TOM CMhiCJie, tiTO <Pa3a, Ha3hiBaeMaJI paHee Ilcrpy Papeiii, JIBJIJieTcJI c TOtii<H 3peHHJI
CTpaTHrpa<i>HH H I<YJII.Typhl no~<Pa30H paHHeii ryMeJibHHQI<OH I<YJII.Typhl.
HaXO~KaMH

OE'MICHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1. - IIpoqmJIL JOH<Hoiî: creHhi TpaHUieH I b (1957).
PHc. 2. - 1-8, 11, <PparMeHThi KepaMHKH Eo11H I; 9 - 1O, TO me, Eo11H II.
PHc. 3.- 1-6, <PparMeHTbi KepaMHKH Eo11H II; 9-11, 13, To me, Eo11H III; 12, 14, 16, 18-22, TO
me, Eo11H IV; 17, <PparMeHT ~oJia EoiiH IV.
PHc. 4.- 1, KpeMHeBbiH pe3el.l; 11, HHH<HIIII 'laCTb pora; 2- 10, 12- 14, <PparMeHThi KepaMHKH
ryMeJibHHI.la I.
PHc. 5.- 1-6, <PparMeHTbl KepaMHKH ryMeJibHHI.la II; 7-9, TO me, ryMeJibHHI.la III.
PHc. 6. - Cocyg H3 H<HJIH!lla 1 cryMeJibHHI.la Ib).
PHc. 7. - rJIHHIIHbie CTaTYJTKH. 1, EoiiH I; 2, EoiiH V; 4, 5, 7, ryMeJibHHI.la I; 3, 6, ryMeJibHHI.la Il.

LES FOUILLES DE TANGÎRU ET DE PETRU RAREŞ
RESUME

Les fouilles executees en 1957 a Tangîru ont continue celles de l'annee precedente. Elles
devaient verifi.er la stratigraphie determinee en 1956 et, le cas echeant, la completer ou la rectifi.er. A cette occasion, l'auteur a pu recueillir de nouvelles donnees qui modifi.ent, mais pas
essentiellement, son point de vue. On considere comme definit.ves les conclusions pn!cisees en 1957.
C'est ainsi qu'il a pu determiner, dans la station de Tangîru, 21 niveaux d'habitations, qui
appartiennent aux deux civilisations representatives du neolithique de Roumanie et de Bulgarie.
Ces niveaux correspondent ainsi aux phases et sous-phases des civilisations respectives (voir
le tableau du texte roumain).
La phase Gumelniţa IV (phase finale et de transition) n'est representee que par des decouvertes isolees. Il ne s'agit pas la d'un niveau continu.
Pour elucider le probleme de la stratigraphie de Petru Rareş, on y a effectue, en 1957,
un sondage de 10 m X 2 m, qui a permis d'etablir la stratigraphie et la correspondance des phases
et sous-phases des deux civilisations (voir le texte roumain).
L'habitation de la station du tell de Petru Rareş commence avec la derniere sous-periode
de la phase Boian III (facies Spanţov). Les phases Gumelniţa III c et Gumelniţa IV ne sant
attestees que par des decouvertes sporadiques.
Les recherches effectuees en 1956 et 1957, a Tangîru et a Petru Rareş, mettent fin
- selon l'auteur- a la discussion a propos de la« phase >> dite Petru Rareş de la civilisation
de Boian, en ce sens que, ce que l'auteur appelait jadis la phase Petru Rareş, ne represente, tant au point de vue stratigraphique que culturel, qu'une sous-phase de la periode ancienne de la civilisation de Gumelniţa.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. -Profil de la paroi Sud de la tranchee I b (1957).
Fig. 2.- 1 a 8 et 11, Fragments ceramiques appartenant a la civilisation de Boian I; 9-10, idem, Boian Il.
Fig. 3.- 1 a 6, Fragments ceramiques appartenant a la phase Boian II; 9 a 11 et 13, Boian III; 12, 14
et 16, 18 a 22, Boian IV; 17, idole fragmentaire de la phase Boian IV.
Fig. 4.- 1, Grattoir sur lame de silex; 11, manchon en corne; 2 a 10 et 12 a 14, fragments ceramiques
appartenant a la phase Gumelnita 1.
Fig. 5. - 1 a 6, Fragments ceramiques appartenant a la phase Gumelniţa II; 7 a 9, phase Gumelniţa III.
Fig. 6. -Vase provenant de l'habitation no 1 (phase Gumelnita I b).
Fig. 7. -- Figurines d'argile: 1, de la phase Boian I; 2, de la phase Boian IV; 4, 5 et 7, de la phase
Gumelniţa I; 3, 6 de la phase Gumelnita Il.
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA TRUŞEŞTI
(r.

Truşeşti

reg. Suceava)*

anului 1957, în intervalul de la 7 la 25 octombrie, au continuat săpă,
turile arheologice pe înălţimea Ţuguieta de la Truşeşti. Prin aceste săpături
s'a urmărit pe de o parte să se degajeze în întregime trei locuinţe neolitice
din faza Cucuteni A, identificate în 1954, dar necercetate atunci din lipsă de timp,
iar pe de altă parte să se secţioneze terenul din dreptul şanţului de apărare
al aşezării, pentru o mai bună precizare a sistemului de fortificaţie a aşezării.

I

N TOAMNA

A.

LOCUINŢELE

DIN FAZA CUCUTENI A

Toate cele trei locuinţe se află dincolo de mijlocul aşezării, în jumătatea
de sud a suprafeţei cercetate în 1954 (pl. I). În acest loc, terenul este în foarte
uşoară pantă de la nord la sud şi de la vest la est. Spre deosebire de restul aşezării
cercetate, locuinţele din acest sector, ca şi acelea din jumătatea de nord a aşezării,
sînt mai rare, aflîndu,se la intervale mai mari unele de altele. De altfel această
dispoziţie mai rară a locuinţelor în planul aşezării se explică atît prin faptul că
ele se găsesc dincolo de centrul aşezării, cît şi prin aceea că acest sector propice
pentru amplasarea locuinţelor este mai întins, atingînd aproape 100 m lăţime.
În cele ce urmează descriem pe scurt fiecare locuinţă în parte, menţionînd
caracteristicile de construcţie, precum şi inventarul descoperit.
LOCUINŢA

LII

Pentru degajarea resturilor acestei locuinţe, identificată în 1954 cu prilejul
săpăturii ultimului şanţ dinspre est, din jumătatea de sud a terenului cercetat,
s'au făcut lărgirile respective, spre vest şi est. Curăţindu,se cu atenţie resturile
păstrate ale acestei locuinţe, care zăceau la O, 70 m adîncime faţă de taluzul vest
s,a constatat că platforma de lipituri arse, orientată ENE 1310°/0 -VSV 4650°/ 0 ,
avea dimensiunile de 9 m x 4,5 m, lungimea aproximativă a podelei fiind de 6 m.
Platforma de lipituri era mai bine conservată în jumătatea de VSV a locuinţei,
unde s'au putut observa clar colţul de NV şi latura îngustă de VSV lîngă care erau
bucăţi de lipitură arse cu urme de nuele la exterior, provenind, probabil, în cea
·
mai mare parte de la peretele îngust de lîngă această latură a podelei.
În schimb, în spre laturile de sud, nord şi vest ale locuinţei, platforma de
lipituri arse era în mare parte deranjată, iar în jumătatea de est se prezenta mult
• Colectivul săpăturilor a fost
Petrescu-Dîmboviţa (responsabil),
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mai neregulat, fiind mai sfărîmată şi caracterizîndu,se prin bucăţi de lipituri
mai mici.
Pe o porţiune de aproximativ 1 m lăţime, la vest de deranjamentul podelei,
şi pe una din laturi s'au găsit mai multe bucăţi de lipitură de perete.
Demontîndu,se lipiturile de pe lîngă laturile de vest şi sud,vest ale locuinţei,
s'a constatat că aceste lipituri, groase de 3 -5 cm şi cu urme de lemn despicate
de 0,20 m lăţime pe faţa lor inferioară, provin, probabil, de la un montant cioplit,
fixat iniţial în afara podelei, în colţul de SV al locuinţei şi prăbuşit apoi în direcţia
N,S. Prin această observaţie, se confirmă şi alte constatări din trecut de la Truşeşti,
potrivit cărora pereţii înguşti ai locuinţelor au fost construiţi uneori lîngă podea
şi nu direct pe ea. În acest caz, prin observaţia recentă de la Truşeşti s'ar aduce
un argument în plus în sprijinul ipotezei, că în unele cazuri întîi s'a pregătit plat,
forma pentru podea, despre care nu avem încă nici o dovadă că a fost sau nu arsă
intenţionat şi apoi s'au construit pereţii înguşti lîngă ea. Pentru lămurirea problemei
arderii platformei pînă la roşu şi uneori chiar pînă la zgurificare, va trebui eventual
să se ia în consideraţie gradul de ardere al lipiturilor podelei propriu,zise şi al
lipiturilor de pe ea, precum şi al lipiturilor de pe pereţi.
De asemenea, demontîndu,se lipiturile de pereţi din colţul de NV al locuinţei,
dintre care unele erau puternic zgurificate de la exterior spre interior, s,a observat
că majoritatea prezintă pe faţa lor inferioară urme de lemne şi de scînduri feţuite,
orientate la fel cu axul lung al locuinţei şi provenind mai mult ca sigur de la un
montant cioplit de lîngă peretele de nord al locuinţei. Pornindu,se de la acest detaliu,
s'a presupus că şi peretele de lîngă latura lungă a locuinţei a fost construit lîngă
această latură şi nu pe ea. De altfel, în acest sector s'a putut observa, pe o mică
lungime, şi marginea colţului de NV a podelei locuinţei.
La 1 m est de porţiunea de perete prăbuşită de lîngă colţul de NV al locuinţei
s'au găsit, pe o lungime de mai bine de 1 m, alte bucăţi de perete cu urme de
nuiele, prăbuşite chiar lîngă latura de nord a locuinţei. Printre aceste bucăţi de
perete erau şi altele, arse necomplet pînă la galben cărămiziu, de la exteriorul
locuinţei în dreptul montantului, care se caracterizează atît prin urmele de scîn,
dură cu dia metrul de circa 10 -15 m, cît şi prin feţuiala netedă de la exteriorul
peretelui.
Aproximativ în mijlocul locuinţei, s'au identificat cîteva lipituri de vatră,
cu grosimea maximă de 9 cm, care provin de la soba de lîngă latura de nord.
În ceea ce priveşte podeaua propriu,zisă, la demontat s'a constatat că plat,
forma de lipituri, crăpată de obicei de,a latul locuinţei, prezintă pe faţa inferioară
urme de blăni, late de circa 20 cm şi groase între 3 şi 7 cm, despărţite prin creste,
formate prin scurgerea lutului între blănile care nu erau perfect apropiate. D~osebit
de important este faptul, că s'a putut observa clar lipitura de pe marginea de VSV
a platformei, care în acest loc formează un unghi drept cu suprafaţa podelei,
avînd înălţimea de 7,5 cm (fig. 2).
În afară de acestea, în colţul de SV al platformei de lipituri din jumătatea
de vest a locuinţei, s'au găsit alte lipituri cu pleavă în compoziţia lor, care s'ar
putea să provină de la o mică podină de lut construită pe podeaua locuinţei.
Cercetîndu,se cu atenţie porţiunea de teren de sub masa de lipituri, s'au găsit
în special în sectorul de est al locuinţei, mai multe fragmente ceramice din faza
Cucuteni A, aşchii de silex şi oase de animale. Toate aceste resturi dovedesc că,
pe locul respectiv înainte de construirea locuinţei au existat urme de locuire
tot din faza Cucuteni A. În schimb, nu s'a identificat nici o groapă. Din acest motiv,
deranjamentele din platforma de lipituri se datoresc probabil altor cauze.

www.cimec.ro

SĂPĂTURILE

~------

~----

--

ARHEOLOGICE DE LA TRUŞEŞTI

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

149

Inventarul locuinţei constă din ceramică, unelte şi plastică.
Ceramica este reprezentată printr,un pahar pictat (fig. 3 /1), un vas suport
aproape întreg (fig. 3/2) şi altul sfărîmat şi deformat de incendiu, precum şi 'prin
mai multe fragmente de vase din pastă bună sau mai grosolană, descoperite în
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Profilul peretelui de nord al

tranşeei

IX.

cea mai mare parte în colţul de SV al locuinţei, printre bucăţile de lipituri de podea
sau de pereţi. Alte fragmente ceramice din vase pictate sau cu decor incizat, precum

Fig. 2. -

Detaliu din colţul de SV al locuinţei LI!.

şi din vase de provizie, s'au găsit şi printre lipiturile de lîngă laturile de vest şi
sud ale locuinţei, ca şi în jurul vetrei de sobă (fig. 2 ).
Dintre unelte s'a descoperit doar un singur toporaş plat de piatră în sectorul
de est al locuinţei.
La fel şi plastica este ilustrată printr,un singur fragment de figurină zoomorfă
de lut, descoperit în preajma laturii de nord a locuinţei.
LOCUINŢA

L\V

S,a degajat în întregime această locuinţă care se afla la adîncimea de 0,53 m
faţă de taluzul est, lărgindu,se suprafaţa din dreptul ei spre est şi ceva spre nord.
În urma curăţirii cu atenţie a lipiturilor s'a precizat că ele proveneau din pereţii
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4

unei locuinţe mici, de circa 3,5 m X 2 m, orientată ENE 1500Dfo0 şi VSV 4700Dfc0
Platforma de lipituri mai bine conservată în jumătatea de est a locuinţei, unde
majoritatea lipiturilor, provenind de la pereţii de pe laturile lungi ale locuinţei
şi mai puţin de pe cele înguste, prezentau pe faţa lor inferioară urme de beţe şi
de nuiele. În restul locuinţei erau urme mai sporadice de lipituri, exceptînd colţul
de SV, unde s~a păstrat o porţiune mai bine conservată de lipituri, groase de
3 --4 cm şi cu urme de scînduri şi nu de nuiele pe faţa lor inferioară. La fel şi

3

Fig. 3.- 1, vas-pahar din

locuinţa

LII; 2, vas suport din

locuinţa

bucăţile

LII; 3, vas suport din

locuinţa

LV.

de lipituri mai groase şi neregulate de pe latura de nord din jumătatea
de vest a locuinţei erau tot fără urme de nuiele, prezentînd doar în cîteva cazuri
urme de scînduri pe faţa inferioară. În schimb, majoritatea lipiturilor de pe latura
de est a locuinţei, groase de 2 --4 cm, prezentau pe faţa lor inferioară urme de
nuiele cu dia metrul de 2-3 cm şi orientate mai mult sau mai puţin NS. În afară
de aceste lipituri, s~au mai găsit aici şi bucăţi mai mari de lipituri, mai mult sau
mai puţin rotunjite la exterior şi cu urme de lemne despicate sau beţe groase
pe faţa lor inferioară. Aceste din urmă lipituri, ca şi acelea din colţul de NV al
locuinţei, proveneau mai mult ca sigur de la un montant cioplit din colţurile locuinţei.
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Deci, toate resturile de lipituri descoperite făceau parte din pereţii locuinţei,
cu observaţia că în sectorul de vest al locuinţei pereţii prezentau în special urme
de scînduri, iar în acela de est, urme de nuiele, beţe groase şi lemne despicate.
Unele din aceste lipituri erau zgurificate parţial înspre exterior pînă în dreptul
urmelor de beţe.
În cuprinsul locuinţei s'au găsit resturi de ceramică, în special lîngă laturile
de nord şi est şi mai puţine în colţul de SV, două lame de silex lîngă colţul de
NE, o rîşniţă de piatră fragmentată lîngă latura de est şi o bucată de lipitură în
formă de gardină de la un obiect neprecizat, cu urme de nuia pe faţa inferioară,
în colţul de NE şi mai multe pietre rotunjite de circa 4 cm grosime lîngă
latura de est.
Cercetîndu,se suprafaţa de sub platforma de lipituri, s'a observat o uşoară
alveolare cu pămînt de culoare mai închisă, corespunzătoare unui deranjament din
dreptul golului din masa de lipituri de pe latura de sud a locuinţei.
LOCUINŢA LV

Lărgindu,se suprafaţa din dreptul locuinţei, s'a degajat platforma de lipituri,
care zăcea la 0,85 m adîncime faţă de taluzul vest şi la 0,60 m faţă de taluzul est.
Această platformă de lipituri, orientată ESE 1650°/ 0 şi VNV 4850°/ 0 şi cu dimen,
siunile de 9 m x 5,5 m, era prost conservată, prezentînd numeroase goluri în
interiorul ei. Din podeaua locuinţei s'au păstrat doar cîteva bucăţi m1i mari de
lipituri cu urme de scînduri pe faţa lor inferioară, în restul locuinţei platforma
fiind neregulată şi puţin în pantă uşoară, în special pe latura de sud.
În afară de aceste lipituri de podea, s'au mai găsit şi bucăţi de pereţi care
erau mai numeroase lîngă laturile de nord, est şi sud ale locuinţei şi foarte puţine
în cuprinsul ei.
O porţiune de lipituri de perete prezenta pe alocuri şi resturi dintr'o feţuială
superioară groasă de 2,5 cm, suprapusă peste bucăţile cu urme de nuiele. Şi în acest
caz, care este o dovadă evidentă de prăbuşirea în întregime a unei porţiuni de
perete, nu s'au găsit urme de cărbune între bucăţile de pereţi. În afară de aceasta,
cu ocazia degajării lipiturilor din colţul de SE al locuinţei, s'a descoperit un grup
compact de lipituri calcinate de pereţi, care prezentau pe faţa superioară urme
de nuiele.
Aproximativ pe mijlocul laturii de nord, în interiorul locuinţei şi lîngă perete,
s'a identificat o porţiune de lipituri de culoare gălbuie şi groasă de circa 3 cm,
provenind de la o vatră construită direct pe pămînt, care era ars pînă la roşu sub
lipiturile vetrei.
Demontîndu,se platforma de lipituri s'a constatat că podeaua locuinţei a
fost feţuită în cea mai mare parte pe lemne despicate în două, cu diametru! de
circa 20 cm şi înălţimea de 8 cm, şi numai în mod cu totul excepţional, într,un
sector de pe marginea de SV, pe lemne în formă de scînduri groase de 4-5 cm
şi late cam la fel. În cîteva locuri urmele de lemne despicate mai mult sau mai
puţin îngrijit s'au putut urmări clar de la o extremitate la alta a locuinţei. Peste
lipiturile de bază ale podelei, dintre care unele erau arse pînă la zgurificare, nu
s'au mai găsit alte resturi de feţuială, ca în locuinţa LII.
Tot în legătură cu această locuinţă erau şi citeva fragmente de lipitură roşie,
groase de 6,5 cm, fără pleavă şi bine arse, precum şi mai multe resturi de lipituri
subţiri de pereţi, de lîngă latura de est a locuinţei, care proveneau probabil de
la o mică anexă.
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Sub platforma de lipituri s'au găsit mai multe resturi ceramice din pastă
sau mai grosolană, care datează tot din faza Cucuteni A.
De asemenea, cu prilejul săpării şanţurilor de control de sub platforma de
lipituri s,au identificat şi două gropi, dintre care una a fost cercetată parţial, iar
alta din colţul de NV a fost săpată în întregime. În prima din aceste gropi (nr. 1)
s,au găsit, în partea superioară, două topoare de piatră şi un idol zoomorf de
lut ars, iar în rest un complex de oase de animale, care nu s'au demontat, cîteva
fragmente ceramice insuficient de caracteristice pentru a ne indica faza cărora
aparţin şi numeroase bucăţi de lipituri. In cea de,a doua groapă (nr. 2)_, care datează
din faza Cucuteni B, s,au găsit multe bucăţi de lipitură arsă şi un fragment dintr,un
bună

o?s afo b.:..""t.l Cacaren/ 8.

Inventarul locuinţei LV, în comparaţie cu acela al locuinţelor LII şi LIV,
este mai bogat în ceramică de tip Cucuteni A.
Astfel, în jumătatea de vest a locuinţei s'au găsit o strachină pictată, două
pahare şi mai multe fragmente ceramice. De asemenea, lîngă colţul de NV al locu,
inţei s,au descoperit un vas mare şi un capac cu decor adîncit. În afară de acestea,
în cuprinsul platformei de lipituri şi sub ea s,au mai găsit şi alte resturi din vase
mai mult sau mai puţin sfărîmate, dintre care se remarcă acelea provenind din vase
cu gîtul înalt, vase suport (fig. 3/3) şi vase mari de provizie.
Alte resturi de ceramică din pastă bună sau grosolană s'au descoperit şi
în cuprinsul presupusei anexe de lîngă latura de est a locuinţei, ele continuîndu,se
şi mai departe în peretele nesăpat al suprafeţei cercetate. Dintre resturile ceramice
descoperite în aceste locuinţe se disting: un capac, un vas mic fragmentar şi mai
multe bucăţi dintr,un vas mare de provizie prevăzut la partea superioară cu un
hrîu în relief.
·
În afară de ceramică, lîngă vatra de pe marginea de nord a locuinţei s,a mai
găsit un fragment dintr'o rîşniţă de piatră, iar lîngă latura de sud o lamă mai groasă
de silex frumos retusată pe margine.
În fine, lîngă lo~uinţă s'au mai descoperit şi cîteva oase de animale.
Acestea sînt principalele rezultate ale săpăturilor arheologice din 1957 din
cuprinsul aşezării neolitice de pe Ţuguieta.
Din descrierea fiecărei locuinţe în parte, s,a putut constata, că în ceea ce
priveşte construcţia locuinţelor, prin observaţiile recente, s'au confirmat şi în
parte completat datele mai vechi obţinute cu prilejul cercetărilor de pe Ţuguieta
din 1951 şi pînă în 1954 inclusiv.
Astfel, s'au adus dovezi în plus cu privire la poziţia pereţilor de pe laturile
înguste şi lungi ale locuinţei care au fost construiţi lîngă podea şi nu direct pe ea.
De asemenea, prin resturile descoperite, s'au determinat mai precis montanţii
ciopliţi din colţurile locuinţelor şi s,a putut preciza, că într,un caz vatra simplă
de foc a fost construită în cuprinsul locuinţei, direct pe pămînt, lîngă una din
laturile lungi.
Din nefericire şi de data aceasta nu s,a ajuns la nici un rezultat mai concludent
cu privire la arderea platformei de lipituri a podelei deşi s,a urmărit în mod special
această problemă.

La fel nu s,au obţinut rezultate noi nici relativ la intrarea în locuinţă şi la
interiorului în mai multe încăperi, precum şi cu privire la forma aco,

împărţirea
perişului.

În ceea ce priveşte inventarul locuinţelor cercetate, acesta este în genere
nu prea bogat, exceptînd locuinţa LV, care conţinea mai multe resturi ceramice.
În afară de ceramică, păstrată mai mult sau mai puţin fragmentar, s'au găsit doar
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cîteva rîşniţe şi topoare plate de piatră, puţine unelte de silex şi două figurine
zoomorfe de lut fragmentare. În genere, tot atît de puţin bogat este şi inventarul
din cele două gropi cercetate. În legătură cu aceasta, trebuie de făcut remarca,
că în acest sector al aşezării, gropile sînt foarte rare în comparaţie cu restul aşezării
pînă spre capătul ei vestic, unde prin cercetările anterioare s'au identificat peste
150 gropi, dintre care majoritatea conţineau resturi bogate de materiale din faza
Cucuteni A.
De sigur că în stadiul actual al cercetărilor de pe Ţ uguieta este încă prematur
să se c~ute o explicaţie plauzibilă pentru rărirea gropilor din acest sector al aşezării,
în care, după cum s,a arătat, şi locuinţele sînt mai puţine.
De altfel, se mai cunosc şi alte cazuri, de exemplu aşezarea neolitică de pe
terasa Chiriţeni de la Hangu, unde de asemenea gropile sînt foarte rare, presupu,
nîndu,se din acest motiv, că s,a scos lut pentru lipituri mai mult din malul terasei.
În judecarea tuturor acestor situaţii din sectorul cercetat de pe înălţimea
Ţuguieta de la Truşeşti, nu trebuie să se piardă din vedere faptul, că ne găsim
aici dincolo de centrul aşezării, într'o porţiune de teren mai largă, care coboară
în parte treptat înspre şanţul de apărare.

B. ŞANŢUL DE APĂRARE AL AŞEZĂRII

Al doilea obiectiv al campaniei din acest an l,a constituit sistemul de forti,
al aşezării Cucuteni A de pe Ţuguieta.
Încă din 1953, pe panta de est a acestei înălţimi, în imediata apropiere de
marginea staţiunii, fusese deja atestată existenţa unui şanţ de apărare. Ulterior,
în 1956, s'a cercetat traseul acestuia în jumătatea de sud a zonei fortificate prin
săparea a şase tranşee (III -VIII). De asemenea, în această campanie s'a încercat
să se precizeze dacă întregul sistem defensiv al aşezării la care ne referim se limi,
tează la un singur şanţ sau dacă nu ar exista, eventual, un al doilea şanţ situat
undeva mai spre est. Deşi în campaniile anterioare obţinusem numeroase dovezi
în sprijinul ipotezei existenţei unui singur şanţ de apărare, problema nu era totuşi
pe deplin elucidată, necesitînd reluarea ei în anii următori.
În vederea rezolvării definitive a acestei chestiuni, în campania de săpături
din 1957 s,a procedat la prelungirea spre est a tranşeei VIII (tranşee de cercetare
mediană a zonei fortificate) cu încă 110 m. Astfel s,a obţinut secţionarea longitu,
dinală completă, de la un capăt la celălalt, a pantei de E a « Ţuguietei ».
Cu ocazia săpării acestei porţiuni de tranşee s'au semnalat, în mod cu totul
izolat, fragmente ceramice cucuteniene atipice şi bucăţi mici de chirpic ars numai
în solul vegetal care aici se subţiază treptat spre est către piciorul pantei, unde
atinge grosimea de numai 0,15---0,20 m. Acestuia îi urmează solul brun deschis,
steril, punctat cu materii albicioase, pe care îl întîlnim de altfel şi în interiorul
aşezării sau în imediata vecinătate de est a şanţului de apărare, fiind precedat
acolo însă, de depunerea brun,negricioasă cu resturi cucuteniene. Resturile de
locuire amintite, prin caracterul lor cu totul sporadic, ca şi prin poziţia stratigra,
fică, provenind numai din solul vegetal, nu pot fi puse în legătură cu o eventuală
extindere a aşezării cucuteniene pînă în acest sector. Prezenţa lor aici nu poate
fi. atribuită decît unor viituri mai recente. De asemenea, în acest sector nu s,a
constatat un al doilea şanţ de apărare, în afară de acela cunoscut deja din campa,
niile anterioare.
fi.caţie
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În afară de aceasta, în cadrul campaniei din 1957, s,a început cercetarea
traseului şanţului de apărare în sectorul de nord al zonei fortificate. În acest scop,
la circa 14,50 m spre nord de tranşeea VIII, s,a săpat tranşeea IX, de 30 m x 1 m,
aproximativ perpendiculară pe direcţia probabilă a şanţului de apărare. Ca şi în
celelalte puncte secţionate pînă acum, s,a constatat şi aici că şanţul de apărare
are profilul în formă de pîlnie, cu fundul situat la 3 m adîncime faţă de suprafaţa
actualăasolului(fig. 1/l).Els,a săpat, probabil, de la baza depuneriibrun,negricioase,
abundentă în resturi de locuire Cucuteni A care se continuă de altfel şi spre est,
căpăcuindu,l.

În interiorul şanţului de apărare au fost identificate două soiuri de umplu,
: unul, la partea superioară, de culoare brun deschisă, cu granule fine, gros
de 0,60-0,7 5 m, iar altul, la partea inferioară, de culoare brun,roşcată. În ambele
soluri s'au găsit numai fragmente ceramice din faza Cucuteni A şi bucăţi mici
de chirpic. Aceste resturi sînt mai abundente în solul de umplutură la partea
inferioară a şanţului.
La circa 11 m spre vest de şanţul de apărare, către interiorul aşezării, s'a
identificat, la baza depunerii brun,negricioase cu resturi Cucuteni A, un complex
de chirpic ars şi cîteva fragmente ceramice în legătură, eventual, cu vreo locuinţă
sau anexă. Reamintim de altfel că un caz similar s,a semnalat în 1953, cînd cu
ocazia săpării tranşeei I au fost descoperite resturile unei locuinţe situate la o dis,
tanţă de circa 10 m spre vest de şanţul de apărare.
Cercetările din 1957 din zona fortificată a aşezării Cucuteni A de pe Ţuguieta,
deşi n'au avut amploarea acelora din campania precedentă, au precizat în mod
definitiv prezenţa unui singur şanţ de apărare, cu profilul în formă de pîlnie,
săpat în pantă, la o distanţă relativ mică de marginea de est a staţiunii.
tură
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APXEOJIOrH~ECKHE

PACKOTIKH B TPYIIIEIIITH

KPATKOE CO.UEP)I(AHI1E

B 1957

r. 6biJIM npo~oJI»<eHbi apxeoJiorw.JeCKMe paCKOIIKM ua B03BbiWeHHOCTM UyryH:eTa s

TpywewTM c 3a~aHMeM IIOJIHOCTbiO BCKpbiTb
py»<eHHbie eme B

1954

3

ueoJIMTMt.JeCKMe »<MJIMI.Lla <Pa3bi KyKyTeHM

A,

o6ua-

r., M MCCJie~OBaTb yt.JaCTOK nepe~ o6opOHMTeJibHbiM pBOM JJ;JIH JIY"'lli~ro

BbiHBJieHMH o6opOHIITeJibHOH CMCTeMbl IIOCeJieHHH.
PacKOIIKH Tpex »<HJIMIU
Tsep.n;MJIM IIOJIO>KeHHe CTeH

(LII, LIV M LV),

pacnoJio»<eHHbiX sue QeHTpa noceJieHMH, cuosa no.n;-

>KHJIHIUa, KOTOpbie 6biJIH

ycraHOBJieHbl

pHJJ;OM C

IIOJIOM

M3

paCKO-

JIOTbiX 6peEeH, 06Ma33HHbiX rJIMHOH, a He HeiiOCpeJJ;CTBeHHO Ha HeM.
EbiJIM TaK>Ke MCCJieJJ;OBaHbl TeCaHHbie CTOJI6bi B yrJiaX >KMJIHI.Ll H 06Hapy»<eHO, "'TO B O~HOM
M3 HMX Ot.Jar HaXOJJ;MJICH HenocpeJJ;CTBeHHO Ha 3eMJie, y OJJ;HOH M3 JJ;JIHHHbiX ero CTOpOH. llHBeHTapb

>KMJIHII~, KaK M o6eHX HMeiOIUMXCH B HMX HM, BeCb!l\a CKyJJ;~H M COCTOMT M3 KepaM.M"'eCKMX <i>parMeHTOD, HeCKOJibKMX 3epHOTepoK M IIJIOCKMX KaMeHHbiX TOIIOpOB, HeMHOrO"'MCJieHHblX KpeMHeBblX
opy.n;MH H JJ;BYX pa36HTbiX rJIHHHHbiX 300MOp<l>HbiX CTaTy3TOK.

~To KacaeTCH CMCTeMbi yKpenJieHM:ii noceJieHMH KyKyTeHM
TO pacKonKaMM

1957

A

ua B03BbiWeHHOCTM UyryH:eTa,

r. 6bmo yTot.Jneuo, "'TO oua orpaHM"'HBaJiacb OJJ;HMM o6opoHMTeJibHbiM psoM,

MMeiOI.LlHM B pa3pe3e <PopMy .TJeHKH, BblpbiTbiM Ha CKJIOHe npH6JI. B

10

MeTpax OT KpaH CTOHHKH.

OE'MICHEHI1E PI1CYHKOB
PHc. 1. IIpmlmn& ceaepaoii creHbi TpaHIIIeH IX.
PHc. 2. - .[{eTan& roro-:JanaAHoro yrna )f(HJIH!lla LII.
PHc. 3. - 1, cccy,~:~-craKaH H:J )f(HJIH!lla LII; 2, cocy,~:~-no,~:~craaKa H:J
craBKa H:J )f(HJIH!lla LV.
Ta6nHua 1. TpyweiiiTH. Uyryii:eTa. ITnaH pacKonoK.
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.\RHEOLOGICE DE LA TR UŞEŞTI

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE TRUŞEŞTI
RESUME

La campagne de 1957 a continue les fouilles archeologiques sur la colline de Ţuguieta,
Elles ont eu pour but, d'une part, de degager completement trois habitations neolithiques (phase Cucuteni A), identifiees en 1954, mais qui n'avaient pas ete etudiees alors,
faute de temps, et, d'autre part, d'examiner le terrain situe devant le fosse de protection, afin
de mieux connaître le systeme de defense de la station.
Les fouilles de trois habitations (LII, LIV et LV), situees de l'autre câte du centre de la
station, ont fourni des preuves supplementaires au sujet de la position des parois exterieures
de l'habitation, parois construites au bord du plancher enduit d'argile, et etabli sur des morceaux de bois fendu, et non pas directement sur lui.
On a egalement pu determiner avec precision les montants fafi:onnes a la hache, des angles
des habitations, et l'on a pu preciser que dans l'une des habitations l'âtre, simple, a ete etabli
a l'interieur de l'habitation, a meme le sol, a proximite de l'un des câtes longs. L'inventaire des
habitations, ainsi que celui de deux fosses qu'elles renferment, n'est pas tres riche; il consiste en
debris ceramiques, en quelques moulins a bras, en haches plates en pierre et en quelques outils
en silex, auxquels viennent s'ajouter deux figurines, zoomorphes et fragmentaires, en terre cuite.
En ce qui concerne le systeme de fortification de la station Cucuteni A, situee sur
l'eminence de Ţuguieta, les fouilles de 1957 ont permis de preciser qu'il consistait en un seul
fosse de defense - a profil en forme d'entonnoir --- creuse en pente et situe a une distance
relativement faible (10 m environ) a l'Est de l'extremite de la section.

a Truşeşti.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Profil de la paroi Nord de la tranchee IX.
Fig. 2. - Detail de l'angle Sud-Ouest de l'habitation LII.
Fig. 3. - l, Gobelet provenant de l'habitation LII; 2, vase-support trouve dans l'habitation LII;
.>, vase-support decouvert dans l'habitation LV.
Planche 1. - Truşeşti--Ţuguieta. Plan des fouilles.
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SAPĂTURILE DE LA TRAIAN-DEALUL FÎNTÎNILOR.

oNTINUÎND cercetarea sistematică a importantei aşezări cucuteniene din faza
A -B pe Dealul Fîntînilor de la Traian, ne~am propus pentru anul 1957
un dublu obiectiv: În primul rînd am urmărit săparea unei porţiuni de
teren cît mai cuprinzătoare din zona rămasă necercetată în apropiere de rîpa
dinspre sud - botul de deal care reprezintă porţiunea cea mai caracteristică
şi în acelaşi timp cea mai veche a aşezării -, în vederea epuizării din punct de
vedere arheologic a acestei zone a staţiunii. Aşa cum se poate constata din planul
general al săpăturilor dintre anii 1951-1957 de pe Dealul Fîntînilor (pl. I), acest
sector de sud~est, împreună cu o mică suprafaţă situată în apropiere de rîpa de
sud~vest şi vest a aşezării, au rămas singurele porţiuni încă nesăpate complet în
această parte a aşezării, după campania din 1956, cînd se cercetase - între alte
obiective -întreg terenul dintre săpăturile din 1951-1952 şi 1953-1955 spre
a se face o legătură organică între toate complexele descoperite în fiecare dintre
suprafeţele dezvelite an de an.
În al doilea rînd, printr~un tranşeu~sondaj săpat pe marginea botului de deal,
am urmărit să precizăm punctul unde iese în rîpă şanţul de apărare, reperat
încă din 1953 şi al cărui traseu fusese aproape complet precizat prin săpăturile
dintre anii 1953-1956. În schimb, în planul de lucru pe 1957 nu au fost prevă~
zute şi săpături în aşezarea precucuteniană de la Dealul Viei, tocmai pentru a
putea concentra toate forţele colectivului (şi aşa destul de redus ca număr) asupra
obiectivului principal.
Amîndouă obiectivele iniţiale, mai sus indicate, au fost îndeplinite, obţi~
nîndu~se totodată deosebit de importante rezultate de ordin ştiinţific precum şi
material din cel mai preţios din punct de vedere muzeistic, în special ceramică

C

şi plastică.

Într~adevăr, săpîndu~se în 1957 o porţiune de peste 800 m 2 , putem crede
că dacă

fondurile ce ni se vor pune la dispoziţie în anii următori vor fi ceva
mai însemnate, în cursul campaniei din 1958 întreaga porţiune încă nesăpată
din zona botului de deal dinspre Fîntînile Doamnei va putea fi epuizată. După
aceasta s~ar mai putea lucra un an~doi în partea dinspre nord~est a aşezării, pe
de o parte pentru a preciza limitele staţiunii în această direcţie şi pe de alta
spre a putea lămuri o serie de alte probleme -inclusiv aceea a eventualei existenţe
a unui al doilea şanţ de apărare. Bineînţeles că suprafaţa extrem de întinsă ocu,
pată de resturile aşezării de pe Dealul Fîntînilor nu ne va îngădui să săpăm în între,
gime într~un an, doi, toată zona încă nedezvelită a aşezării, cum poate ar fi de dorit.
• Colectivul arheologic al şantierului a fost format
în anul 1957 din: Hortensia Dumitrescu şi Vladimir

Dumitrescu (responsabili), I. T. Dragomir, Gh. Bichir
Silvia P. Marinescu (membri).

şi
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Fig. 1. - Traian - Dealul Fîntînilor: a, să păturile din anul 1957, cu indic arca
diferitelor şanţuri iniţiale, lărgite apoi în suprafeţe; b, locuinţele descoperite
în anul 1957.
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Este adevărat că, atunci cînd în 1951 am propus şi am obţinut să fie trecută în
planul de săpături reluarea cercetărilor pe scară întinsă în aşezarea de la Traian,
socoteam că lucrările noastre aici vor trebui continua te pînă la epuizarea- în
cel mult şapte,opt ani de muncă - a întregii staţiuni, aşa încît să putem obţine,
ca şi la Hăbăşeşti, un plan complet al aşezării vechi, cu toate locuinţele existente
în momentul distrugerii ei prin incendiu şi să trecem apoi la redactarea monografiei arheologice pe baza rezultatelor acestor săpături şi descoperiri. Dar
în acest timp avînd de executat şi alte lucrări, şi deoarece prelungirea de,a
lungul a altor cîţiva ani a săpăturilor la şantierul Traian ne,ar pune în impo,
sibilitatea să începem şi alte lucrări în strînsă legătură cu planul de lucru
al Institutului şi cu preocupările noastre ştiinţifice, am ajuns la concluzia că este
bine să încheiem activitatea şantierului Traian în preajma anului 1960, spre a
putea trece apoi la munca de sistematizare şi de studiere detaliată a uriaşului
material şi a interesantelor date obţinute. Desigur că în planul de lucru al acestor
ultimi ani va trebui să figureze şi o amplă campanie de lucru pe Dealul Viei, în
aşezarea precucuteniană de acolo, aşa încît să se poată lămuri definitiv diferitele
probleme puse de aceste importante descoperiri.
Aşa cum am menţionat mai înainte, primul obiectiv al campaniei de lucru
din acest an a fost săparea porţiunii care se găsea la sud de sectorul VI/1956,
unde fuseseră descoperite ultimele două morminte de inhumaţie de rit ma,
gic. Această suprafaţă se află cuprinsă între şanţul de apărare (spre est şi
sud,est), sectorul VI/1956 (în spre nord), rîpa dinspre Fîntînile Doamnei (spre
sud şi sud,vest) şi săpăturile din 1951-1952 (la vest), şi are aproximativ un sfert
de hectar (2500 m 2 ).
Ţinînd seama de timpul pe care îl aveam la dispoziţie pentru lucru,
nu ne,am putut gîndi să atacăm decît jumătate din această porţiune. Pe de
altă parte, la Traian începerea campaniei de săpături şi alegerea terenului de
lucru sînt, din păcate, mai întotdeauna legate de recoltele de pe laturile in,
dividuale. De aceea, în loc să începem lucrul, aşa cum doream, şi cum credem
că era firesc, chiar de la şanţurile sectorului VI/1956, întinzîndu,se treptat spre
sud -sud,vest, a trebuit să începem lucrările noastre chiar în cealaltă parte a
porţiunii necercetate, rămînînd ca legătura între săpăturile din 1956 şi acelea
din 1957 să fie făcute în campania anului următor. Totodată am socotit potri,
vit să menţinem orientarea săpăturilor pe linia de vest,est, întocmai ca în 1956,
aşa încît săpăturile să aibă un caracter mai unitar decît acelea din anii precedenţi,
cînd a trebuit să se ţină prea mult seama de laturile individuale şi de orien,
tarea lor.
S,au trasat deci iniţial patru tranşee paralele (I/1957 -IV /1957) late de 2 m
şi lungi de peste 40 m, depărtate unele de altele cu cîte 4 m (fig. 1/a) şi ori,
entate vest,est, secţionîndu,se astfel aproximativ jumătate din porţiunea aleasă
spre a fi cercetată în această parte a aşezării. Spre vest aceste tranşee au fost
trasate începînd chiar din marginea săpăturii 1951-1952 sau din imediata ei apro,
piere, iar spre est capetele lor s'au oprit la o distanţă de cel mult 15 m de traseul din această parte al şanţului de apărare al aşezării, într,un teren în pantă
destul de accentuată. Trebuie precizat de altfel că toată zona în care s-au desfăşurat
săpăturile din 1957 {ca şi acelea ale sectorului VI/1956) este în pantă cu în,
clinarea dinspre vest spre est, accentuîndu,se în special în jumătatea de est a zonei
săpate, aşa încît diferenţa de nivel între capetele de vest şi acelea de est ale tran,
şeelor noastre este de circa 1,50 m. Pe măsură ce complexele de locuinţe şi celelalte
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resturi descoperite ne,au impus,o, am
trasat o serie de tranşee intermediare,
avînd aceeaşi orientare, aşa încît treptat,
treptat aproape întreaga suprafaţă dintre
şanţul I/1957 şi IV /1957 a fost săpată,
devenind o săpătură unitară şi lărgită
chiar prin unele casete laterale ; numai
capetele tranşeelor în care nu se găseau
decît resturi sporadice au rămas sub
forma iniţială, aşa cum se poate vedea
din planul săpăturilor din 1957 (fig.
1/a). Totodată, paralel cu latura de
sud a tranşeei IV /1957, s,a mai trasat
o transee orientată de asemenea vest,
est, da~ mai scurtă, atît cît îngăduia
spaţiul rămas disponibil, cu capătul de
est pe unul dintre şanţurile săpate în
1953 pentru cercetarea cimitirului fe,
udal din sec. XVI, situat în această
margine a aşezării, şi cu capătul de vest
aproape de rîpă .
Deşi zona cercetată este relativ
marginală şi -aşa precum am spus- în
pantă destul de accentuată, fiind tot,
odată destul de aproape de limita sud,
estică a aşezării, indicată de traseul din
această parte al şanţului de apărare, ea
s,a dovedit a fi fost intens locuită în
faza Cucuteni A,B. Într,adevăr, grosi,
mea stratului de cultură s,a arătat şi
aici destul de mare, nefiind nici o în,
doială că şi în epoca neolitică terenul
era tot în pantă, fără ca panta să fi fost
însă tot atît de accentuată ca acum.
Ca de obicei, în stratul de pă,
mînt vegetal, cu o grosime medie între
0,30-0,40 m, apar destule resturi ră,
văşite, al căror aspect nu este întotdea,
una concludent. Dar chiar la baza pă,
mîntului vegetal, în stratul intermediar
de pămînt negru amestecat cu pămînt
cafeniu închis -rezultat în special din
acţiunea neobosită a micilor rozătoare
care brăzdează tot terenul cu galeriile
lor ce pătrund pînă sub 2 m adînci,
me - începe stratul de cultură cucu,
tenian propriu,zis, de culoare cafeniu,
închis : fragmente ceramice tot mai
numeroase, oase de animale sălbatice
şi domestice în număr mare şi obişnu,
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itele piese din inventarul uneltelor de muncă etc. Printre resturile cucuteniene
apar destul de răzleţe fragmentele ceramice şi figurinele precucuteniene, iar eera,
mica liniară cu note muzicale nu e reprezentată în săpăturile din 1957 decît prin
cîteva fragmente- şi unele şi altele fiind evident răvăşite şi nu în poziţie strati,
grafică originală.

Dar resturile cele mai concludente pentru definirea nivelului de locuire
a fazei respective sînt fără îndoială acelea ale locuinţelor, care se prezintă ca
de obicei sub formă de chirpic ars la roşu. Semnificativ este faptul, care a mai
fost remarcat şi în anii trecuţi, că reşturile acestor locuinţe, întotdeauna masate
(deşi, bineînţeles, se găsesc şi destule fragmente răzleţe de chirpic ars) aveau
uneori aspectul unor adevărate grămezi masive, ale căror « vîrfuri » ajungeau
chiar pînă la baza stratului de pămînt vegetal, aşa încît ieşeau la iveală foarte
curînd după începerea săpăturii (fig. 2 ). Pe de altă parte, tocmai din pricină că
-aşa cum rezultă din observarea liniei de bază a resturilor de chirpic ars ale
diferitelor locuinţe - nivelul solului neolitic pe care au fost construite aceste
locuinţe era în uşoară pantă dinspre vest spre est, nu se poate indica o cifră uni,
tară în centimetri, care să reprezinte în chip uniform adîncimea - calculată,
fireşte, de la suprafaţa actuală a terenului -la care se afla nivelul cucutenian de
locuire. Totuşi, cu aproximaţie, se poate spune că acest nivel se află între O, 70-0,90 m.
La acest nivel al dărîmăturilor locuinţelor arse şi al platformelor, resturile
culturii cucuteniene sînt excepţional de abundente, dar nu pe tot terenul, ci
în special în zonele din preajma locuinţelor şi printre resturile acestora, în restul
terenului ele fiind destul de răzleţe. Bineînţeles că cele mai numeroase resturi
sînt acelea ceramice; dar oasele de animale domestice şi sălbatice sînt şi ele
neobişnuit de numeroase; după ele urmează din punct de vedere numeric zecile
de rîşniţe (mai ales fragmentare) de piatră, cu respectivele frecătoare servind la
rîşnit şi toată gama cunoscută a obiectelor de inventar, printre care menţionăm
anul acesta un număr neobişnuit de mare de obiecte de aramă.
Sub nivelul de bază al locuinţelor cucuteniene se găsesc în chip frecvent
tot resturi de vieţuire aparţinînd fazei Cucuteni A'B. În primii 15-20 de cm
sub acest nivel (şi chiar sub resturile locuinţelor înseşi), cantitatea resturilor
ceramice cucuteniene, a oaselor de animale şi a celorlalte resturi obişnuite este
tot atît de impresionantă ca şi la nivelul locuinţelor. Apoi resturile se răresc
treptat, aşa încît în zona intermediară dintre pămîntul cafeniu deschis şi lutul
galben ele sînt foarte rare, pentru a dispărea aproape cu desăvîrşire de îndată
ce se intră în lutul galben, unde nu se întîlnesc decît atunci cînd au fost
introduse intenţionat sau prin gropi.
Într,un singur punct din săpătura anului 1957, şi anume în zona dinspre
vest a tranşeei I/1957, s,a întîlnit un complex precucutenian in situ la 0,901,00 m adîncime şi numai la O, 15 -0,20 m sub nivelul de bază al locuinţei din
faza A,B (v. profilul, fig. 2); acest complex se compunea dintr,un grup de vase
sparte -inclusiv unele fragmente de la un vas,suport sau de la un vas,binoclu -,
majoritatea cu ornamente tipice adînc incizate şi canelate, rîşniţe, două frecă,
toare de piatră şi o frumoasă sulă de aramă. Toate acestea stăteau chiar în zona
de trecere de la pămîntul cafeniu închis la acela cafeniu deschis, specific şi în
săpăturile precedente pentru stratul precucutenian. Şi ceva mai spre vest, alte
cîteva cioburi tipice precucuteniene, printre care şi acelea ale unei tăvi relativ
dreptunghiulară, cu bordură, prevăzută iniţial cu cinci picioare, iar în apropiere
o grămadă de melci Helix pomatia. Lîngă acestea s'au găsit şi doi stîlpi apro,
ximativ tronconici şi scunzi de chirpic ars, provenind, probabil, de la o vatră.
11 -
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Suporturi de lut ars, de o formă asemănătoare au fost descoperite şi în 1952.
De asemenea, cîteva dălţi plate, de piatră şlefuită, găsite în apropiere, tot la
adîncimea de 0,90 m, este probabil că aparţin aceluiaşi nivel precucutenian şi
nu unei gropi posterioare. Ţinînd seama că în totalitatea lor, diferitele resturi
precucuteniene răzleţe din săpătura anului 1957 sînt foarte puţin numeroase,
este clar că trebuie să admitem că locuirea precucuteniană a fost limitată mai
ales la porţiunea perfect plană a botului de deal şi anume în apropierea rîpei
dinspre Fîntînile Doamnei. Aşa se explică grosimea stratului precucutenian şi
mulţimea complexelor respective descoperite în săpăturile din anii precedenţi
în această parte a asezării.
În legătură deci' cu profilul stratigrafic al săpăturilor din 1957 se poate spune
că -exceptînd punctul amintit din tranşeea 1/1957, unde se afla complexul
precucutenian -nu am întîlnit decît un singur strat de cultură, aparţinînd în
chip indiscutabil fazei Cucuteni A'B. În schimb, inventarul acestui strat este
extrem de bogat, iar observaţiile detaliate făcute cu prilejul degajării, desenării
şi demontării locuinţelor sînt deosebit de concludente şi deci de importante
pentru o serie întreagă de aspecte ale problemei locuinţelor cucuteniene. De
aceea ne propunem ca în raportul de faţă să stăruim mai pe larg asupra resturilor
de locuinţe descoperite în 1957, diferitele categorii de obiecte obţinute prin aceste
săpături fiind numai sumar trecute în revistă, deoarece în linii generale, aşa cum
este şi firesc de altfel, ele repetă pe acelea descoperite mai înainte. Faptul că
însoţim acest raport de o ilustraţie ceva mai bogată ca de obicei, completează
această descriere sumară.
Dar înainte de a trece la discutarea resturilor de locuinţe, se cuvine să pre,
cizăm încă un lucru. În tranşeea V /1957, pe lîngă unele resturi de construcţie
cucuteniană, s'au descoperit urmele unui bordei feudal tîrziu, cu resturi de
arsură şi cărbuni, şi cu fragmente ceramice, piese de fier netipice etc., pătrunse
pînă la nivelul cucutenian şi stînd printre vasele cucuteniene. Deoarece aceste
resturi erau destul de răvăsite si se aflau în imediata vecinătate a zonei cimitirului
feudal, ca şi din cauză ~ă a' trebuit să ne concentrăm atenţia şi eforturile la
degajarea resturilor cucuteniene din celelalte tranşee, nu am putut şi nici nu am
socotit deocamdată util să degajăm o suprafaţă mare de teren numai pentru a
încer~a să cuprindem în totalitatea lor şi aceste resturi feudale.
In afară de resturile mai puţin organice şi aparţinînd mai degrabă unei
construcţii de caracter secundar decît unei locuinţe, descoperite în tranşeea V /1957
(şi despre care am amintit chiar mai sus), în săpăturile din 1957 s'au degajat
total sau parţial resturile a opt locuinţe cucuteniene ; ele vor fi indicate în descri,
erea noastră potrivit numărului de ordine al tranşeelor în care au apărut, cu o
cifră romană, urmată de una arabă. Locuinţele I/1, I/2, I/3 şi I/4 au fost dega,
jate parţial, iar locuinţele II/1, III/1, III/2 şi lllj3 în întregime. După cum se vede
din planul lucrărilor (fig. 1 /b ), primele patru locuinţe n,au fost degaja te în între,
gime, deoarece resturile lor intrau (desigur destul de mult) în terenul încă nesăpat
dinspre nord ; caseta făcută cu intenţia de a degaja complet locuinţa I/3 nu şi,a
atins scopul, deoarece s,a constatat că această locuinţă era mult mai mare, aşa
încît dezvelirea completă a resturilor ei rămîne - împreună cu degajarea locuin,
ţelor I/1, I/2 şi I/4 -prima sarcină a campaniei de lucru a anului 1958, cînd
va trebui cercetată întreaga porţiune de teren rămasă încă nesăpată între tranşeea
I/1957 şi sectorul VI/1956.
Totuşi, judecînd chiar numai după ceea ce s,a putut degaja în 1957, este
neîndoielnic că orientarea generală a locuinţelor din tranşeea I era sud,vest-
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nord,est. Tot aceeaşi orientare au avut,o şi cele trei locuinţe identificate iniţial
în tranşeea III şi ocupînd apoi, după degajare, întreaga zonă centrală a săpăturii
din 1957 -şi anume III/1, III/2 şi III/3. Singura dintre locuinţele descoperite
în 1957 care face excepţie de la această regulă în ceea ce priveşte orientarea,
este locuinţa II/1, orientată relativ perpendicular pe axul celorlalte, şi anume
sud,est -nord,vest. În ceea ce priveşte resturile de chirpic ars din tranşeea V /1957,
deşi în linii generale ele par a se înscrie într,un dreptunghi foarte scurt (aproape
un pătrat), ele nu sînt concludente din punct de vedere al orientării, aşa încît
nu vom stărui aici asupra lor.
Alte două constatări de ordin general făcute de noi merită să fie amintite
de pe acum, putînd fi uşor urmărite pe plan. În primul rînd ne referim la faptul
că toate locuinţele au fost dreptunghiulare, lungimea fiind aproape dublă faţă
de lăţimea lor, desi bineînţeles această constatare este valabilă deocamdată
numai pentru locu'inţele complet dezvelite. În al doilea rînd, locuinţele erau
destul de apropiate şi relativ grupate: dacă se ţine seama atît de porţiunea
de teren dinspre capetele de est ale tranşeelor III şi IV /1957, în care nu s'au
găsit resturi de locuinţe, cît şi de întreaga zonă de la vest de locuinţa III/3, zonă
situată între aceasta din urmă ~i săpăturile din 1951-1952 şi în care de asemenea
nu s'au găsit astfel de resturi, este clar că locuinţele descoperite anul acesta consti,
tuie un grup destul de bine delimitat faţă de acelea din săpătura 1951/1952; această
constatare provizorie trebuie desigur verificată în campania viitoare, în funcţie de
felul cum se vor contura şi resturile de locuinţe pînă la sectorul VI/1956.
Deşi delimitarea fiecărei locuinţe apărea de la început destul de clară, despre
unele dintre porţiunile în care chirpicul ars era relativ masat nu s'a putut spune
de la început dacă se lega de resturile uneia sau alteia dintre locuinţe, tocmai
din pricină că masele de chirpic ars erau pe alocuri nu numai foarte apropiate,
dar chiar unite. Acesta a fost bunăoară cazul masei de chirpic ars situată la
egală distanţă între locuinţele I/3 şi III/2. Deşi ea provine din dărîmăturile unui
perete, nu se poate preciza căreia dintre cele două locuinţe îi aparţinuse acest
perete, tocmai pentru că resturile lui nu erau în directă continuitate cu nici
una dintre masele de chirpic ars ale acestora. Totuşi nu poate fi nici o îndoială
că aceste resturi sînt ale unui perete prăbuşit, şi nu ale unei construcţii inde,
pendente. De asemenea, porţiunea dinspre nord,vest a locuinţei II/1 părea legată
şi de locuinţa I/3, avînd de altfel -după cum vom arăta mai jos -un caracter
relativ diferit de restul masei de chirpic a locuinţei II/1; numai după ce, prin
caseta deschisă spre nord de tranşeea I/1957, am constatat că locuinţa I/3 se
prelungeşte în această direcţie, fiind deci paralelă cu celelalte locuinţe din
aceeaşi tranşee, şi după degajarea atentă a tuturor resturilor, s'a putut preciza
fără posibilitate de controversă că această porţiune de chirpic se leagă organic
de locuinţa II/1. În schimb resturile dintre locuinţele III/2 şi III/3, care pe
alocurea făceau legătura între masele acestora, au apărut de la început ca
dărîmături răvăşite şi nu au constituit nici un moment vreo dificultate în
calea justei interpretări a maselor de chirpic pe care le legau. Cît priveşte
chirpicul ars de la vest,sud,vest de locuinţele III/1, III/2 şi III/3, el trebuie
pus în legătură organică cu acestea şi vom reveni asupra acestei probleme în
descrierea sumară a locuinţelor respective. În sfîrşit, înainte de a trece la
această descriere, menţionăm în chip special spaţiul deosebit de îngust ce des,
părţea locuinţa III/1 de III/2 şi pe aceasta de III/3, precum şi locuinţa II/1
de I/3: între ele abia rămînea atîta loc cît să treacă fără prea mare greutate
doi oameni în acelaşi timp.
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Locuinţa 1/1. -Masa de chirpic ars dezvelită prin săpătura din 1957 se
prezenta în general sub forma unor grămezi înalte şi alăturate de bucăţi mari de
chirpic, ale căror vîrfuri -mai ales pe latura de sud,vest şi în colţul de vest

Fig_ 4- -Diferite unelte de silex (lfl)_

al locuinţei - ajungeau chiar pînă sub pătura de pămînt vegetal. În apropiere
de latura de nord,vest, un gol destul de mare în masa de chirpic era în parte
ocupat de o vatră crăpată în toate sensurile, fără resturi de gardină. Pe masa
de chirpic, diferite cioburi şi chiar pietre, acestea toate mult m'li numeroase în
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afara chirpicului -între locuinţele I/1 şi I/2 fiind o adevărată masă de cioburi.
La demontare s,a confirmat faptul că întreaga masă de chirpic provenea din
pereţii arşi şi prăbuşiţi ai locuinţei, care au prins sub ei toate lucrurile aflate
în interior. Această locuinţă nu avea «platformă» de lut ars, iar grămezile cele
mai înalte de chirpic ascundeau sub ele vase mari. Printre vasele descoperite,
menţionăm un chiup de aproape 1 m înălţime, întregit ulterior. Lîngă acest chiup,
în parte îngrămădite şi în parte răspîndite pe o mică zonă, se aflau peste 50 de
greutăţi de lut ars, pentru război, aşa încît este foarte posibil ca în acest colţ
al locuinţei să fi fost instalat un război de ţesut. La demontare s,a constatat
că vatra fusese construită pe un pat de pietre de rîu destul de mici. În cuprinsul
porţiunii degajate a locuinţei se aflau în total 10 vase întregibile sau fragmentare,
precum şi o rîşniţă de piatră -, în timp ce alta se afla în imediata apropiere,
lîngă greutăţile amintite.
Locuinţa I/2. -

În săpătura din 1957 am prins foarte puţin din resturile acestei
locuinţe, cea mai mare parte întim:îndu,se în zona nesăpată dinspre nord. Masa
de chirpic ars nu mai era aşa de compactă şi nu se prezenta sub aceeaşi formă
de grămezi masive ca la locuinţa precedentă. Nici această locuinţă --- cel puţin
în porţiunea degajată - nu a avut platformă, resturile de chirpic ars provenind
toate din dărîmăturile pereţilor incendiaţi. Sub chirpic, grămc:zi de cioburi cucute,
niene, provenind de la vasele aflate în interiorul locuinţei şi zdrobite sub dărî,
mături, precum şi două rîşniţe de piatră. O a treia se afla în colţul de sud,est,
unde lipsea chirpicul, lîngă ea fiind resturile masate ale unui vas tip Cucuteni C.
În jurul masei de chirpic, foarte multe fragmente ceramice şi multe oase, întocmai
ca la locuinţa precedentă.
Locuinţa 1/3 nu a putut fi nici ea degajată în întregime, cu toate că am
deschis o casetă spre nord. Chirpicul nu era prea masat în porţiunea aflată
în tranşeea I - unde nu se observau nici urme de platformă. Totuşi în caseta
amintită, masa de chirpic este mai unitară, iar sub diferiţii bulgări apar în chip
vizibil plăci de platformă. Această porţiune nu a fost însă demontată, spre a se
putea avea în campania viitoare o imagine de ansamblu a celei mai mari părţi a
locuinţei. Atît sub, cît şi printre resturile de chirpic din porţiunea demontată,
diferite resturi ceramice, oase etc.
Amintim că sub nivelul de bază al locuinţelor I/1 şi I/2, proporţia frag,
mentelor ceramice precucuteniene sporeşte mult iar sub locuinţa I/3, la- 2,30 m,
în lutul galben, se afla un vas spart, care n,a putut fi introdus printr'o groapă
ulterioară. Ţinînd seama de celelalte descoperiri similare din anii precedenţi,
ca şi de descoperirea făcută sub locuinţa III/3 (vezi mai jos), e aproape sigur
că şi aci ne aflăm în prezenţa unui vas,ofrandă, îngropat cu prilejul unei cere,
monii făcute înainte de construirea locuinţei.
Locuinţa 1/4, cuprinsă şi ea numai parţial în săpăturile anului 1957, a avut
platformă de lut ars, peste care erau răvăşite diferite bucăţi de chirpic provenite
de la pereţii arşi şi prăbuşiţi. Printre acestea, diferite fragmente ceramice, a căror
masă se întinde şi în zona ce o desparte de locuinţa II/1. Aproape chiar în colţul de
vest al locuinţei, resturile unei vetre, cu obişnuita gardină în relief, arcuită la partea
superioară; dar atît gardina, cît şi lipitura devenită albicioasă în interiorul vetrei,
erau destul de răvăsite. Totusi, este limpede că vatra era situată lîngă colţul de vest,

cu una dintre margini pe lat~ra de sud,vest a locuinţei. Întreaga vatră fusese con,
struită pe platformă. Chiar lîngă colţul de nord al vetrei s,a aflat o rîşniţă de piatră.
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Fig. 5. 1-2, topoare de piatră şlefuitii, descoperite într-un mic complex precucutenian; 3-4, topoare
Je piatră din stratul Cucuteni A--B; 5-i, suie de os; 8, dăltiţă de os; 9-11, suie de aramă, descoperite
sub nivelul locuinţelor Cucuteni A- B, şi putînd aparţine deci fazei precucuteniene; 12-13, undiţe de aramă
Jin faza Cucuteni A-B; 14. obiect de arilmă (1, aprox. 1/2; celelalte, 2/3 din mărimea naturală).
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Locuinţa II/1. Formă dreptunghiulară foarte prelungă. Se disting clar două
zone: una, reprezentînd cam 2/3 din suprafaţa masei de chirpic, cu grămezi impu,
nătoare de bulgări de chirpic ars şi printre ele goluri destul de mari ; cealaltă,
cu plăci masive şi cu foarte puţine resturi răzleţe de chirpic. Pe de altă parte,
prima zonă pare secţio_nată ea însăşi în două printr'o grămadă de chirpic aproape
perpendiculară pe cele două laturi longitudinale, aşa încît s'ar părea că această
grămadă provine de la un perete interior, despărţitor, şi prin urmare că această
porţiune a locuinţei avea două încăperi. Deoarece în toată această porţiune
nu a existat platformă, se poate spune că locuinţa respectivă avea platformă
numai pe o treime din suprafaţa podinei (o încăpere?), în timp ce în rest tot
chirpicul provenea de la pereţii arşi şi prăbuşiţi. Cu toate acestea nu este lipsit
de interes să amintim că şi la locuinţele (sau porţiunile de locuinţe) unde nu
s'au întîlnit resturi de platformă, dărîmăturile se înscriau aproape perfect într,un
dreptunghi ce reprezenta desigur însăşi forma iniţială a locuinţelor. Suprafaţa
totală a acestei locuinţe era de 56 m 2 • Sub chirpicul masat -şi mai ales sub
diferitele grămezi - se aflau vase sparte in situ (înşirate mai ales în lungul peretelui
dinspre sud,vest), dintre care unele s'au putut întregi perfect, (pl. III/3) precum
şi un vas întreg - unul dintre cele mai frumoase exemplare descoperite pînă
acum la Traian (pl. V). Într'o grămadă de chirpic din apropiere de latura de
nord,est se găseau fragmentele unui interesant vas zoomorf, care de asemenea
s'a putut întregi. s,au găsit şi trei rîşniţe, una dintre ele în imediata apropiere
a resturilor unei vetre, situată pe latura de nord,est a locuinţei. Obişnuita gar,
dină avea colţurile arcuite. În schimb, în porţiunea cu platformă, după demon,
tare, nu se găseşte nimic in situ, ci numai resturile obişnuite, în special fragmente
ceramice şi oase, pe care se aşterneau în chip constant bîrnele pe care se lipea
lutul platformelor.
Din observaţiile făcute la aceste locuinţe, a rezultat că podina acelora care
nu aveau platformă era constituită de însuşi solul cafeniu închis al epocii, bine
bătătorit şi prezentînd numai pe alocuri urmele unei lutuiri intenţionate.
Complexul celor trei locuinţe descoperite prin tranşeea III -asupra cărora
ne vom opri îndată - a prilejuit observaţii deosebit de importante, atît în legă,
tură cu unele detalii de construire a lor, cît mai ales în privinţa unor anumite
practici urmate cu prilejul construirii locuinţelor. Pe de altă parte trebuie sub,
liniat de la început că toate aceste trei aparţin grupei de locuinţe cu platformă
de lut ars.

Locuinţa

III/1, în afară de masa compactă a platformei, avînd dimensiunile
de 8 m x 4,65 m - deci aproximativ 38 m 2 - , prezenta pe latura de sud,vest
o prelungire oarecum informă, în care chirpicul era mai masat şi sub formă de
grămezi; s'ar putea ca aceste resturi să fi provenit de la pereţii dărîmaţi, după
cum s'ar putea totuşi ca ele să indice în această parte prezenţa unei încăperi, mai
ales că la ridicarea resturilor de pereţi s'au găsit şi plăci de platformă. Pe plat,
forma cea mare, se aflau în afară de bucăţi de chirpic ars, căzute şi ele în urma
incendierii pereţilor, destule fragmente ceramice; cu toate acestea, chiar acelea care
nu erau răvăşite, nu au permis reconstituirea vaselor respective. De,a lungul laturii
din spre nord,vest, pe marginea platformei şi deasupra ei, exista un şir aproape
continuu de bucăţi lungi de chirpic ars, cu o şănţuire puternică şi continuă pe
mijloc. Este aproape sigur că acest chirpic nu e altceva decît lutul pus în lungul
unei masive grinzi orizontal,longitudinale, care trebuia să slujească drept tălpic
pentru stîlpii peretelui; această explicaţie pare cu atît mai verosimilă, cu cît nică,

www.cimec.ro

13

SĂPĂTURILE

DELA TRAIAN-DEALUL FINTINILOR

16fl

ieri în jurul platformelor sau în ele nu s'au găsit (nu numai la Traian, dar mct
în alte aşezări similare) urmele parilor sau găurile lor. Credem că în felul
acesta se lămureşte unul dintre detaliile de construcţie ale mult,discutatelor
«platforme» ale culturii Cucuteni-Tripolie.
Platforma nu era peste tot arsă cu aceeaşi intensitate, fiind pe alocuri negri,
cioasă. Pe de altă parte, ea prezintă destule denivelări, ca un fel de valuri, din
pricina putrezirii (sau arderii)
bîrnelor de sub ea şi a lăsării
ulterioare a terenului. În unele
locuri platforma -mai exact,
partea ei superioară - se ex,
foliază, indicîndu,ne straturile
succesive de lutuire, iar în des,
tule porţiuni ea a fost transfer,
mată prin ardere în adevărată
zgură. Pe această platformă s'au
descoperit două vetre, ceea ce
ar putea să însemne că locuinţa
era împărţită în două încăperi.
Noi n'am găsit urmele unui pe,
rete despărţitor, deşi s'au des,
coperit bucăţi mari de chirpic
ars, semănînd cu acelea ale gar,
dinilor de vatră, bucăţi ce ar
putea să provină tocmai de la ba,
za unui asemenea perete. Prima
vatră avea o formă aproximativ
pătrată, arcuită la colţuri şi cu
laturile uşor concave; era situ,
ată în porţiunea de sud,est a
locuinţei, dar pe linia ei cen,
trală. Gardina stătea direct pe
plăcile platformei ; în interiorul
vetrei, feţuiala de lut devenită
albicioasă era spartă în destule
locuri. Din cealaltă vatră se
păstrau bine numai latura de
nord şi colţurile ei arcuite,
precum şi o parte din interior.
6. Vasul şi capacul cu care a fost găsit acoperit lîng ă
Judecînd după unele detalii de Fig. marginea
de ENE a locuinţei III/ 1 (ceva mai mult d e
1/5 din mărimea n atu rală).
construcţie asupra cărora nu
putem stărui acum, este foarte
probabil că aci a fost mai de grabă un cuptor, rezemat chiar de peretele de sud,
vest şi aproape de colţul de sud al locuinţei. La demontarea platformei, am con,
statat că lîngă acest cuptor, dar sub platformă, fuseseră aşezate intenţionat două
vase -un mic vas suport pictat, deformat de incendiu (fig. 7 /3) şi o strachină
aşezată cu gura în jos. Asupra semnificaţiei acestei descoperiri vom reveni
mai jos.
În imediata vecinătate a colţului de est al locuinţei, printre obişnuitele frag,
.mente ceramice şi oase foarte numeroase în jurul locuinţelor, a ieşit la iveală
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1

Fig. 7. -

!, vas

din complexul dintre locuinţele III/2 şi I/3; 2, vas din locuin~a !I/ 1; 3, suport de
cuptorul locuinţei III/! ( 1= 2/3 ; 2 = 1/3 ; 3 = 2/ 5)·
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lîngă

Pl. III. -

c

13(1

1, vas de sub dărîmăturile dintre locuinţele III/2 şi I/3; 2, vas de lîngă vatra locuinţei Ill/2; 3, vas descoperit
turile locuinţei II/1; 4, vas de sub vatra locuinţei III/2 (1/4 din mărimea naturală).
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Fig. 8.- 1----2, statuete precucuteniene; 3-4, statuete din faza Cucuteni A-B; 5,
rătoare precucuteniană

; 6, statuetă de animal din locuinţa 1/1 (1 / 1).
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fundul unui capac de tip « coif suedez ». Săpîndu,se cu grijă în jurul lui, s'a
constatat că el se afla in situ pe gura unui mare vas pictat (fig. 6), aşezat « în
picioare », desigur într'o gro1pă intenţionat săpată, în aşa fel încît gura vasului
şi capacul se aflau la nivelul bazei platformei. Puţinul pămînt strecurat în interior
printr'o crăpătură va fi analizat spre a se vedea dacă a păstrat şi urmele altor
resturi. Nu ar fi însă exclus ca vasul să fi folosit pentru păstrarea lîngă locuinţă
a apei sau a altui lichid.
Locuinţa III/2, perfect paralelă cu aceea precedentă şi ceva mai lungă, avea o
platformă crăpată în lat, deasupra căreia se aflau pe alocuri grămezi mai mici
sau mai mari de chirpic ars de la pereţii dărîmaţi. Suprafaţa acestei platforme
era de circa 48 m 2 ( = 11,50 m x 4,60 m). Chiar înainte de ridicarea acestor
grămezi se aflau în imediata apropiere de latura de sud,est, cam în mijlocul
lungimii ei, fragmentele albicioase ale unei lipituri de vatră. La degajare s'a consta,
tat că aci era o vatră destul de mare, cu laturile de aproximativ 1 m, avînd gar,

dinile răvăşite. În lungul marginii platformei, chiar lîngă vatră, se aflau trei vase
sparte, culcate în lung, poate iniţial aşezate lîngă vatră.
După ce s'au demontat cele două locuinţe (III/1 şi III/2) s,a putut constata
că între ele, şi anume imediat lîngă cele trei vase amintite -era un alt grup de
vase, în parte sparte, inclusiv un capac,« coif suedez» lîngă gura unui vas mare.
Toate aceste vase grupate între cele două locuinţe stăteau în directă legătură cu
una dintre locuinţe şi se vor fi aflat, destul de probabil, lîngă o intrare. Vecinătatea
imediată a vetrei locuinţei III/2 ne,ar îndemna să le punem în legătură cu aceasta,
dar ni se pare destul de puţin verosimil ca intrarea să fi fost situată chiar lîngă
vatră. S,ar putea, dimpotrivă, ca acest complex de v-ase să fi fost situat lîngă intrarea
locuinţei III/1. Deşi noi n'am găsit nici un indiciu care să ne arate unde se aflau
intrările diferitelor locuinţe, ni se pare totuşi de necrezut ca ele să fi fost situate
pe latura dinspre nord; de aceea prima ipoteză nu trebuie exclusă de plana.
Sub plăcile platformei locuinţei III/2 pe care era construită vatra, s~au des,
coperit două vase întregi: unul aşezat pieziş, cu fundul în sus (pl. III/4), şi altul
rezemat cu gura de pîntecele primului; mai la o parte erau şi resturile altui vas.
În vasul cel mare erau melci, un oscior, cărbune şi chiar cioburi şi puţin chirpic.
Nu credem că poate fi vreo îndoială că aceste vase au fost îngropate aci inten,
ţionat, înainte de construirea locuinţei, chiar în locul pe care trebuia făcută vatra.
Ele conţineau desigur alimente,ofrandă, iar faptul că locul lor era chiar
sub vatră -ca şi al acelora din locuinţa III/1 -trebuie pus probabil în legătură
şi cu cultul focului şi al vetrei şi dovedeşte în orice caz că îngroparea lor făcea
parte dintr,un adevărat ceremonia! ritual ce avea loc cu prilejul ridicării unei locu,
inţe. Acelaşi lucru îl indică şi vasele îngropate izolat în gropile mici săpate în
lut sub diferite locuinţe, descoperite frecvent în săpăturile din anii trecuţi de la
Traian şi chiar anul acesta, sub locuinţele l/3 şi III/3.
În afara laturii de sud,vest a locuinţei III/2 se afla o masă de chirpic destul
de răvăşit, care se întindea şi pe aceeaşi latură a locuinţei III/3. Este sigur că
acestea erau dărîmături de pereţi, deoarece nu făceau parte din platforme, deşi
este mai greu de precizat dacă este vorba de pereţii dărîmaţi şi căzuţi relativ departe
ai uneia dintre cele două locuinţe vecine, sau dacă provin de la vreo mică con,
strucţie,anexă din imediata lor vecinătate.
Locuinţa Ill/3. -După curăţarea bulgărilor de chirpic ars mai mult sau mai
puţin masaţi în diferite porţiuni, platforma a ieşit la iveală în toată întinderea ei,
avînd o suprafaţă de circa 50 m 2 , cu o vatră mare, centrală, construită chiar pe
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platformă. Marea majoritate a fragmentelor ceramice răspîndite printre bucăţile
de chirpic ars sînt tipice cucuteniene. Printre ele se află însă şi fragmente din pastă
cenuşie în spărtură şi cu pojghiţă roşcată la suprafaţă. Un ciob dintr,un vas cu gît
relativ înalt şi cu umăr destul de pronunţat - din pastă bine arsă la roşu, dar de
altă factură decît aceea a vaselor cucuteniene - este decorat cu şiruri orizontale de
impresiuni triunghiulare cu vîrful în jos, iar pe bază are crestături adînci. Alte
fragmente similare găsite în săpăturile anului acesta au acelaşi fel de impresiuni
nu numai pe gît şi pe umeri, ci şi pe corp. Ele pot fi puse în legătură cu o serie
de descoperiri din mormintele de la est de Nipru.
Semnificativ ni se pare faptul că nici în cuprinsul acestei locuinţe, mc1 m
al celorlalte două precedente, nu s,a găsit in situ printre bucăţile de chirpic de
la nivelul platformelor, nici un singur fragment precucutenian.
Sub platformă, foarte multe fragmente ceramice cucuteniene, aproape pisate
sub greutatea platformei; de aceea nu s,a putut întregi din ele nici un singur vas.
Printre acestea şi un fragment tip Cucuteni C, decorat atît cu pieptenele cît şi
cu şnurul împletit. Altul, din aceeaşi categorie, are şi mici proeminenţe de,a lungul
buzei, asemenea unor vase tip Usatovo. Se găsesc apoi şi destul de multe gre,
utăţi de lut ars şi o serie de alte obiecte.
La adîncimea de aproape 2 m, în lut, în terenul pe care se aflase platforma
acestei locuinţe, a fost descoperită o altă mică « ofrandă de fundaţie » - un
vas spart, de forma numită « pahar » (gobelet), pictat în stil oc, împreună cu frag,
mente dintr,un craniu de bou (cu ambele jumătăţi ale maxilarului superior).
După cum am amintit, între locuinţele III/3 şi I/3 se aflau masate relativ
multe bucăţi de chirpic ars, acoperind o suprafaţă dreptunghiulară lungă de circa
5 m, dar lată de cel mult 1,50 m, care nu putea proveni decît de la resturile unui
perete ars, deoarece nu era aci nici o urmă de platformă. Printre bucăţile de chirpic
ars s,a observat de la început un vas cu corpul sferic turtit, stînd în poziţie
firească, cu gura în sus. După ridicarea tuturor bucăţilor de chirpic, s,a constatat
că sub ele zăceau resturile a mai bine de zece vase mici şi mari (pl. III/1 şi
fig. 7 /1), aproape toate pictate, sfărîmate sub lovitura şi apăsarea peretelui pră,
buşit. Unul dintre aceste vase, întregit în laborator, este unul dintre cele mai
frumoase exemplare descoperite pînă acum la Traian şi totodată al doilea vas
din această aşezare (ca de altfel din întreaga fază A -B) pe care se cunoaşte pînă
acum pictată o siluetă umană stilizată (pl. Il). În marginea dinspre est a acestui
complex, apărea o gură largă de vas, ce părea a fi o strachină la nivelul celorlalte
vase. Curînd însă ne,am putut da seama că era gura unui chiup de circa 1 m
înălţime, îngropat intenţionat în pămînt, probabil pentru păstrarea apei sau a
altor provizii ; în el nu se afla acum decît pămînt.

*

În afară de ceramică, deosebit de abundentă, ca de obicei, şi reprezentată
nu numai prin fragmente ci şi prin foarte multe exemplare întregi de mare valoare
artistică şi muzeistică, inventarul descoperit anul acesta este excepţional de bogat.
Amintim în primul rînd numărul destul de mare de figurine precucuteniene,
puternic steatopige şi cu capul redus la ultima expresie (fig. 8/1-2); deşi au fost
găsite răvăşite printre resturile fazei Cucuteni A -B, ele sînt sigur anterioare,
întrucît printre vasele păstrate in situ în interiorul locuinţelor fără platformă,
nu s,a găsit vreo figurină de acest tip. Tot anterioare sînt desigur şi fragmentele
ceramice precucuteniene cu decor adînc incizat, chiar dacă- aşa cum am arătat
numai într,un singur loc se poate vorbi despre o descoperire in situ a unui
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complex specific acestei perioade. De altfel în această privinţă putem repeta consta~
tarea făcută mai sus pentru statuete : printre vasele sfărîmate sub dărîmăturile
pereţilor arşi ai locuinţelor nu se află nici unul cu ornamente adînc incizate sau
imprimate cu rotiţa dinţată, tipice fazei precucuteniene de pe Dealul Fîntînilor,
aşa încît este sigur că această ceramică reprezintă nu numai o specie aparte, ci şi
o epocă anterioară. Dimpotrivă, ceramica de stil C, descoperită şi printre
resturile locuinţelor şi cîteodată sub
ele, este sigur contemporană cu faza
Cucuteni A -B.
Restul inventarului aparţine firesc
în marea lui majoritate aşezării fazei
Cucuteni A -B, deşi nu este exclus ca
unele dintre piese să fie mai vechi, ră~
mase în pămîntul călcat şi răvăşit ulte~
rior de oamenii asezării cucuteniene.
Uneltele si armele' de silex sînt destul
de nume;oase, unele dintre ele fiind
tipice şi de o factură deosebit de îngri~
jită (fig. 3 şi fig. 4) ; alături de ele sînt
şi unelte de quarţit. Destule topoare
de piatră şlefuită, unele plate (fig. 5/1 şi
3 -4 ), altele masive, însă nici unul de
tipul calapod. S~au descoperit şi cîteva
fragmente de topoare~ciocane perforate
sau cu început de îngăurire. Sulele de
os (fig. 5/5-7), mînerele din corn de
cerb etc., sînt de asemenea numeroase.
Fusaiole puţine ; în schimb greutăţile
de război de ţesut -mai ales plate~
ovale, dar şi circulare~plate şi cîteva
prismatice --:- s~au găsit foarte multe
şi - aşa precum s~a văzut mai sus mai ales în grămezi în interiorul lo~
2

cuinţelor.

1

*

Al doilea obiectiv - dar de mai
mică amploare - prevăzut în planul
nostru de lucru pe 1957 a fost -după cum am arătat la începutul acestui raport
preliminar- precizarea celui de~al doilea punct în care şanţul de apărare ieşea
în actuala rîpă dinspre Fîntînile Doamnei.
Într~adevăr, întrucît prin săpăturile din 1953-1956 se putuse determina
atît cea mai mare parte a traseului acestui şanţ, avînd oarecum forma de potcoavă
-cît şi punctul sud~vestic de ieşire spre rîpă, era necesar să căutăm şi al doilea
capăt al « potcoavei », acela dinspre sud~est. S~a săpat deci o tranşee - VI/1957 (lată de 1 m şi lungă iniţial de 10 m, iar apoi prelungită la 20 m), în imediata
vecinătate a rîpei şi avînd orientarea nord~vest- sud~est, chiar în locul unde era
de presupus, în funcţie de ultima parte a traseului, precizată în 1956, că se va
putea găsi şi acest al doilea capăt al « potcoavei ». Deoarece această zonă se afla
chiar în porţiunea de teren ocupată de cimitirul feudal cercetat sumar în 1953,
Fig. 9. -Statuete feminine pictate, din faza Cucuteni A-B.
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era firesc să întîlnim alte morminte aparţinînd acestui cimitir. Începînd de la
mai puţin de 1 m adîncime şi pînă la 1,50 m, au fost descoperite aci scheletele
a 14 îngropaţi, unele fiind suprapuse, ceea ce denotă două perioade deosebite
de înmormîntare. O bună parte -se aflau cu capul spre vest şi picioarele spre
est sau est,sud,est, dar s'au găsit si schelete cu capul spre est-n-::>rd-est, si unele chiar
spre sud-sud-est. În cîteva caz~ri s,au găsit şi resturile putrezire al~ scîndurilor
coşciugelor, iar într-un mormînt se aflau podoabe de aramă în jurul craniului.
Pămîntul de umplutură al şanţului (fig. 2 /b) este de culoare cafenie închisă,
ceea ce arată că a fost astupat în perioada cucuteniană sau imediat după aceea.
Fundul destul de adîncit al şanţului era aci la -4,10 m faţă de nivelul actual
al terenului, un adevărat record. Ca de obicei, în partea superioară, profilul şanţului
se pierde, tocmai pentru că pămîntul de umplutură este de o nuanţă foarte apropiată de aceea a stratului cucutenian. Trebuie precizat însă că în toată umplutura
şanţului (în afară de scheletele feudale) nu s'au găsit decît resturi cucuteniene:
fragmente ceramice, mici bucăţi de chirpic ars, fragmente de rîşniţe şi de alte
obiecte, unele chiar pe fundul şanţului, apoi melci -dar nici un fragment ceramic
precucutenian. Lăţimea şanţului pare a fi fost aci mai mare decît în restul traseului
(fig. 2/b) şi în ori ce caz, avînd în vedere şi adîncimea lui, este limpede că el
constituia un obstacol foarte serios.

*

După cum este şi firesc, descoperirile făcute la Traian în 1957 completează
şi nuanţează uneori rezultatele obţinute în campaniile precedente. Nu putem sin,
tetiza însă aci toate observaţiile, nici chiar pe acelea din campania 1957, deoarece

ele vor face obiectul studierii de ansamblu, cu caracter monografie, prin care va
trebui să se încheie activitatea noastră în legătură cu aşezarea cucuteniană de la
Traian,Dealul Fîntînilor. Socotim necesar să subliniem constatarea deosebit de
importantă ce s,a desprins chiar din descrierea sumară făcută de noi în legătură
cu locuinţele descoperite anul acesta. Într,adevăr, este absolut sigur că în aşezarea
cucuteniană din faza A -B au existat în acelaşi timp atît locuinţe cu platforme,
aparţinînd bine,cunoscutului tip de atîtea ori controversat, precum şi locuinţe con,
struite direct pe solul bătătorit al epocii. În interiorul acestora din urmă s-au găsit
unele urme vagi de lutuială a podinei, deşi această observaţie nu poate fi generalizată.
Atît nivelul comun al locuinţelor din cele două categorii, cît şi perfecta iden,
titate a materialului descoperit în cuprinsul lor dovedesc că ele sînt contemporane
şi aparţin fazei Cucuteni A -B, fiind distruse toate cu prilejul incendierii aşezării.
Aceasta nu înseamnă însă că toate locuinţele acestei aşezări au fost construite ab,
solut în acelaşi timp -dar problema merită o discuţie mai atentă, pe care spaţiul
rezervat acestui raport preliminar nu o îngăduie, aşa încît ne oprim aci, cu convin,
gerea că şi săpăturile viitoare de la Traian vor aduce rezultate dintre cele mai impor,
tante pentru cunoaşterea culturii Cucuteni în această fază de tranziţie numită A -B.
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PACKOTIKI1 B TPAJIHE- .UJIJIYJIE-<PhiHThiHI1JIOP
KPATKOE CO,UEP)I(AHl1E
PaCJ<Cni<M:

1957

r.

HMeJII-1 ABa 3aAaHHH:

BO-nepBbiX,

BO:.IMO»<HO 60JibWee BCKpbiTHe lOrO-

BOCTO<IHOH 30Hbl ncceJieHHH AJIH IIOCTCIIeHHOrO HC'IefiibiBai-IHH e11.1e Heo6cJieAOBaHHhlX IIJIOI.llaAeH, a
BO-BTO{:biX, YTOI.JHeHHe TOI.JKH EbiXOAa K IO»<HOMY 06{:biBY o6opOHHTeJibHOro pna, IIOAKOB006pa3HaH

!ţ>Opll\a KOTOporo 6biJia Y)Ke IIOI.JTH IIOJIHOCTbiO ycTaHOBJieHa (pHC.
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llapaJIJieJibHbiX TpaHrneii:, COe,[J;UHeHHbiX 3aTelll il O,!J;HY 60Jib-

pe3yJihTaTe qero 6biJIO sci<pbiTO 8 I<yi<yTeHci<ux >I<HJIHlll <f>a3bi

TOt,Il<U 3peHUH crpaTurpa<f>uqeCI<OH (pHC. 2

a)

IIOJIQ}I<eHHe B

A-B (pr:c.1b).

3TOM Cei<TOpe ,[J;OEOJibHO HCHOe U,

11pocroe. ITo,!J; I<yi<yTeHCI<UM cJioeM, >I<HJIHllla I<OToporo Haxo,[J;HTCH Ha rJiy6uHe oT 0,70 ,!l;O 0,90 M,
JIUWb H3pe,[J;I<a ECTpeqaJIUCb
Jiei<Cbl. 3TO

,[J;OI<yi<yTeHCI<Ue

,[J;OI<a3biBaeT, t,ITO Ha

OCTaTI<H,

COCTaEJIHIOII.\He MeJII<ue

e,[J;UHUt,IHbie I<OMII-

3TOT yqaCTOI<, C Jieri<HM YI<JIOHOM I< BOCTOI<y, ,[J;OI<yi<yTeHCI<Oe

noceneHue MeHhwee 110 pa3Mepy, qeM

11oceneHue Kyi<yTeHu

A-B,

IIOt,ITU ne pacllpocTpaHUJ:OCh.

l..JTO I<aCaeTCH HaxO,[J;OI< JIUHeMHOM I<epaMUI<U, TO OHH orpaHl:I'-IHJIHCb E 3TOM ro,!l;y ,!J;EYMH <f>parMeH,
Ta:\\H,

6e3yCJIOEHO pa36pOC31llibiMU

,[J;alOII~HMH

U He

HHt,Iero HOllOro

E OTHOWeHUH

C6UT3l-IUH B

:ny :moxy Ha ,IlHnyJie-<DbiHTbiHHJIOp •
.IJ.c6biTbiM apxeoJioruqeci<uii: MaTepuaJI uci<JIID'-IHTeJihHO o6mieH, a Ha6JIID,[J;eHuH, C,[J;eJiaHHbie
B CBH3U C I<yi<yTeHCI<HMH >KHJIHlll3MH, ccc6eHHO QeHHbl.
BeCbMa MHOrOt,IHCJieHHbl H THIIH'-IHbl 1<31< I<peMHeEbie opy>I<HH H opy,!l;HH (pHC. 3 H

4),

Tai< H

opy,!l;HH H3 WJIH<f>OEaHHOrO I<3MHH, I<OCTeii: H Me,IJ;H (pHC. 5); Tai<>I<e MHOrO'-IHCJieHHbl H xapai<TepHbl
,[J;OI<yi<yTeHCI<He (pHC.

8/1-2)

H

I<yi<yTeHCI<He (pHC.

8/3-4 H pHC. 9)

aHTpOIIOMOp<f>Hbie CTaTy-

3TI<l:l. Jiec6XO,[J;HMO OTMeTHTb H 06HJIHe I<yi<yTeHCI<CM paCIIHCHOM I<epaMUI<H llepeXO,[J;HOrO llepuo,IJ;a
(pHc. 6-11 H Ta6JI.

II-IV); E

Hei<OTOpbiX >I<HJIHlllax 6biJIH Haii:,[J;eHbi ocraTI<H oT 15 cocy.[J;oE, H3

I<OTOpbiX 60JibillaH qaCTb C08eprneHHO QeJJbie HJIH MvryT 6biTb EOCCTaHOEJieHHbl.
Cpe,!l;u paci<ollaHHbiX

8

>I<HJIHlll (puc.

1b)

HeCI<OJihi<O (1/3, III/1, III/2 H III/3) HeCOMHeHHO

UMeJIU IIJIOII.\a,IJ;I<H H3 o60>IOI<eHHOM rJIHHbi, Ha I<OTOpbiX HaM,[J;eHbl OCTaTI<H oqaroE H neqeii:. ,Ilpyrue

IIJIC~3,[J;OI< He HMeJIH, a eCJIH H HMe-'IH, TO JIHWb qaCTl:lt,IHO. Bce 3TH >I<HJIHII.\a 11pHHa,IJ;Jie>I<aT O)J;HOM
u Tcii: me <f>a3e Kyi<yTeHH

A-B,

cJie,[J;OEaTeJihHO, 6biJIH coEpeMeHHbi. 3To 03Ha'-laeT, qTo o6a THIIa

>I<HJIH~ (c IIJIOllla,[J;I<aMH H 6e3 HHX) 6biJIH HCIIOJib308aHbl O,[J;HOEpeMeHHO E O,[J;HOM H TOM >I<e IIOCeJieHHH.
ITo,!l; Hei<OTO[: biMH O'-laraMu 8 >I<HJIHlllax 6biJIH Haii:.[J;eHbi 11pe,!l;Hal\1epeHHO 3ai<ollaHHbie QeJibie
cocy,IJ;bi, oqesu,IJ;Ho, npHHoweHHH 110 cJiy'-laiD 11ocrpoii:I<u >I<HJIH~a. B ,I~;pyrux cJiyqaHx 6biJIO Haii:,[J;eHo, I<ai< H BO EpeMH 11pe,D,bi,!l;YlllHX paCI<OIIOI<, Ha 3Hat,IHTeJibHOM r.TJy6uHe, Ha MaTepHI<e, 110 O,[J;HOMY
COCy,!l;y, HHOr,[J;a C I<OCTHMH >I<H80THbiX, Tai<>I<e HEJIHEWHXCH 11pHHOWeHHHMH, 3aXOpOHeHHbiMH rtO,[J;
>I<HJIHllleM ellle ,!l;O ero 11ocrpoii:I<H.
EJiaro,IJ;apH TpaHwee VI, Ebir;biTOii: E 1957 r. y o6pbiBa (pHc.

1

u pHc. 2

b)

B 30He yme ,[J;aEHO

o6Hapy>«eHHoro 3,[J;ecb <f>eo,IJ;aJibHoro I<Jia,D,6Hllla, MO>I<HO 6biJIO yTOt,IHHTh, r,IJ;e I<OHqaJicH c

3TOH

CTOpOHbl o6opOHUTeJibEbiH p08 I<yi<yTeHCI<OrO IIOCeJieHHH; ,[J;HO pEa 6biJIO OTHOCHTeJihHO OCTpbiM
npH rJiy6HHe

4,10

M. Tai< I<ai< 3TOT poE He co,!l;epmHT

Ece I<yi<yTeHCI<lJe ocraTI<H

.IlHJiyJia-<DbiHTbi-

HHJiop, I<ai< 3TO OTMe'!eHO H E llpOWJibiX C006~eHHHX, HeT COMHeHHH E TOM, t,ITO pOE 6biJI BblpbiT E
llepEbiH 11epuo,[J; c6uTaHHH 8 11oceJiemm Kyi<yTeHu

A-B, I<CTopoe

EIIOCJie,[J;CTEHH llpocrepJIOCh H 110

TY cropoHy pEa (Ha 3ana,[J;, ceEep H ceEepo-EOCTOI<). Bo speMH 6y,!l;yiQHX paci<OIIOI< ocTaeTCH ycraHoBHTb, ecJIH ETOpOH o6opOHUTeJibHbiH pOE 6biJI Ebii<OIIaH IIOCJie TOrO, I<ai< IIOCeJieHHe pa3pOCJIOCb H
crapbtii: po8 .6biJI 3acbmaH.

OB'MICHEHHE Pl1CYHKOB
PHC. 1. - TpaHH. ,UHJIYJI-<l>biHTbiH11IIOp. a,
HbiC IIJIOII.{3.1.{Hj b, paCK0113HHbiC B 1957 r. lliHJIHII.{3.
PHC.

1957

a,

npOQ>HJib

CCBCpHOM CTCHbl Tp3HlliCH

1957 r. j

I 1957 r. j b,

Tp3HlliCH, paCWHpCHHbiC IIOTOM B CIIJIOIII-

npocjJHJIH

IOlliHOM H

CCBcpHOM TpaHIIICH

VI

r., IIOCpC.I.{CTBOM KOTOpblX 6biJI onpc.I.{CJICH IO>KHbiM KOHCU o6opOHHTCJibHOrO pBa.
PHc.
PHc.
PHC.

3-4,

2. -

paCKOIIKH

3. - KpcMHCBbic opymm:r H opy.I.{HH.
4. - Pa3JIH1.JHbic KpcMHCBbic opy.I.{HH.
5. - 1-2, TOIIOpbl H3 IIIJIHcjJOB3HHOrO

K3MCHHbiC

TOIIOpbl

H3

CJIOH

KyKyTCHH

K3MHH, H3M.I.{CHHbiC B HC60JiblliOM .I.{OKyKyTCHCKOM KOMIIJICKCCj

A-B j 5-7,

MC.I.{HblC IIIHJihH, H3M.I.{CHHblC HHH<C ypOBHH 06HTaHHH KyKyTCHH
CCHbl I< AOKyKyTeHcKoil Q>a3e;
PHc.
PHc.

6. - Cocy.1-1 c
7. - 1, cocy.1-1

cTaBKa, H3MACHHaH

y

12- 13,

KcMnJieKca

ne'IH mHJIHII.{a

A-8,

IIIHJibH j

8,

Mcm.l.{y

KOCTHHOC

A- B; 14,

BOCT01.JHo-ceBcpo-BocTo1.JHOro KpaH lliHJIHII.{a
mHJIHII.{aMH

III/2

.I.{OJIOTI\0 j

9- Jl,

KOTOpbiC, CJIC.I.{OB3TCJibHO, MoryT 6b!Tl• OTHC-

MC.I.{Hblc pbi60JIOBHblc Kp!O'IKH Q>a3bl KyKyTcHH

I<phiiiiKoil, Hail.l.{cHHhiil y
113

KOCTHHbiC

H

1/3; 2,

cocy.1-1

MCAHhiM o6 'bcKT.

III/1.
II/1; 3,

H3 >KHJIHII.{a

noA-

III/ 1.

PHc. 8. - 1-2,
AOI<yi<yTcHcKHe craTy:nKHj 3-4, cTaTy3TI<H
.I.{OI<YKYTCHCI<3H l.(C.I.{HJIK3j 6, CT3TY3Tl<3 )f{HBOTHOro H3 lliHJIHII.{a 1/1.

I<yKyTeHci<oil

Q>a3bl

A-B; 5,

MaJicHbi<an

9.- PacnHCHbie mcHCI<He craTy3TI<H cjJa3bi Kyi<yTeHH A-B.
1.- 06111Hil nnaH paci<onoi< B Tpa~me (1951-1957).
Ta6JIHUa II. - Cocy.l.{ c 'ICJIOBe'leCI<HM H3o6pameHHcM, Hail.l.{cHHhiil B KollmJiei<ce MClli.LIY n<HJIV.Il.{3MH 111/2 H I/3.
Ta6nuua III. 1, cocyA, Hail.l.{cHHhiil noA pa3BaJIHHaMH McH<AY H<HJIJflllaMH 111/2 H 1/3; 2, cocy;t,
H3M.I.{CHHblM Y O'!ara lliHJIHII\3 111/2; 3, COCY~ H3 }l(liJIHIU3 11/1 j 4, COCY.Ll H3-110.1.{ 01.Jara >KHJIHII.{3 1112.
T:a6JIHUa IV.- Pa3BepHyThlc opHaMcHThl HCI<OTopbiX pacnHCHhiX cocyAOB, Hail.l.{cHHhiX B 1957 r.: 1 a-b,
opHaMeHT cocy.l.{a Ta6n. III/1; 2, opuaMeHT cocy.l.{a, pHc. 6; 3, opHaMcHT cocy.L~a Ta6JI. 111/ 2; 4 a-b, opHaMCHT
cocy.l.{a Ta6n. II.
Ta6JIHUa V.- Cocy.1-1 H3 pa3B3JIHH }IWJIHllla ll/1.
PHc.

Ta6JIHI.(a
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LES FOUILLES DE TRAIAN-DEALUL FÎNTÎNILOR
RESUME

La campagne de 1957 a poursuivi deux objectifs: fouiller une surface, aussi vaste que possible,
dans la zone Sud-Est de la station, afin d'epuiser petit a petit les portions qui n'en avaient pas
encore ete etudiees, et preciser ensuite le point de sortie, en direction du ravin Sud, du fosse
de defense dant le trace, epousant a peu pres la forme d'un fer a cheval, avait deja ete presque
completement determine (fig. 1 a).
On a fouille pres de 800 m , en tra~Yant une serie de tranchees paralleles reunies ulterieurement en une grande surface, et on a degage, entierement ou partiellement, les restes de huit
habitations cucuteniennes de la phase A B (fig. 1 b). Au point de vue stratigraphique (fig. 2 a),
la situation s'avere, dans ce secteur, assez claire et assez simple. Sous la couche cucutenienne,
dant les habitations se trouvent a des profondeurs variant de Om70 a Om90, on n'a trouve
que par place des restes precucuteniens formant de petits complexes unitaires, ce qui prouve
que dans cette zone, en legere pente vers l'Est, la station precucutenienne -·-·· moins grande que
celle de la phase Cucuteni A- B -- ne s'etait etendue que tres peu. Quant aux restes de ceramique lineaire, ils ne consistent
cette annee
qu'en deux fragments ceramiques, manifestement deplaces de leur position initiale et qui n'apportent aucun element nouveau a la
connaissance de !'habitat de Dealul Fîntînilor a cette epoque.
Le materiei archeologique recueilli est exceptionnellement abondant et les observations
concernant les habitations cucuteniennes sant particulierement precieuses.
Les armes et les outils en silex (fig. 3 et 4 ), de meme que les outils en pierre polie, en os
et en cuivre (fig. 5) sant nombreux et typiques, et les statuettes anthropomorphes, precucuteniennes (fig. 8/1 2) et cucuteniennes (fig. 8/3 - 4 et fig. 9) se trouvent en abondance
et sant caracteristiques. La profusion de la ceramique cucutenienne peinte, appartenant a cette
phase de transition (fig. 6-7, 10-11 et pl. II --IV) merite d'etre signalee car dans certaines
habitations on a trouve les restes d'au moins 15 vases, dont beaucoup etaient entiers ou ont pu etre
reconstitues.
Parmi les 8 habitations decouvertes (fig. 1b), quelques-unes (1/3, III/1, III/2 et 111/3 avaient
evidemment des plates-formes en terre cuite sur lesquelles on a decouvert des vestiges d'âtres
et de fours. Les autres n'avaient pas de plate-forme ou n'en etaient que partiellement pourvues.
Toutes ces habitations appartiennent cependant a la meme phase Cucuteni A- B et sant par
consequent contemporaines. Cela prouve que ces deux types d'habitations (avec ou sans plateforme) pouvaient coexister dans la meme station et a la meme epoque.
Sous les âtres de certaines habitations, des vases entiers avaient ete enfouis intentionnellement; c'etaient evidemment des offrandes et des sacrifices, a l'occasion de la construction des
habitations. Parfois - tout comme lors des fouilles des annees precedentes - on a trouve a
une assez grande profondeur, enfoui dans le sol vierge, un vase accompagne quelquefois d'ossements d'animaux, ce qui represente egalement des sacrifices offerts et enfouis sous les habitations avant leur construction.
La tranchee Vl/1957, creusee pres du ravin (fig. 1 et fig. 2 b), dans la zone du cim~
tiere feodal qui y a ete identifie jadis, a permis de determiner de ce câte l' extremite du fosse
de defense de la station cucutenienne, fosse dont le fond relativement rointu atteint une
profondeur de 4m 10. Ainsi que les auteurs l'ont deja montre dans les rapports precedents,
comme ce fosse ne renferme pas des restes precucuteniens, il est certain qu'il a ete creuse
pendant la premiere periode de la phase Cucuteni A-B, la station s'etant ensuite etendue
au dela du fosse (vers l'Ouest, le Nord et le Nord-Est). C'est aux fouilles futures qu'incombera
la tâche de preciser si un second fosse de defense a ete creuse apres le developpement de la
station et le comblement de l'ancien fosse.
EXPLICATlON DES FIGURES
Fig. 1.- Traian-Dealul Fîntînilor: a) fouilles de 1957 avec indication des differentes tranchees initiales
elargies ensuite en surface; b) les habitations decouvertes en 1957.
Fig. 2.- a) Profil de la paroi Nord de la tranchee I/1957; b) profils des parois Sud et Nord de la tran·
chee VI/1957, qui a permis de determiner l'extremite Sud du fosse de defense.
Fig. 3. - Armes et outils en silex.
Fig. 4. -·· Differents outils en silex.
Fig. 5. -- 1-2, haches en pierre polie decouvertes dans un petit complexe precucutenien; 3-4, haches
en _pierre provenant de la couche Cucuteni A-B; 5-7, poin~ons enos; 8, petit poin~on en os; 9-11, poin·
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~ons en cuivre decouverts sous le niveau des habitations Cucuteni A-B et pouvant appartenir a la phase precucutenienne; 12-13, hame~ons en cuivre appartenant a la phase Cucuteni A-B; 14, objet de cuivre.
Fig. 6. -Vase et couvercle trouves pres de l'extremite ENE de l'habitation III/ 1.
Fig. 7.- Vase du complexe situe entre les habitations III/2 et I/3; 2, vase trouve dans l'habitation ll/1;
J, support trouve a cote du four de l'habitation III/ 1.
Fig. 8.- 1-2, statuettes precucuteniennes; 3-4, statuettes appartenant it la phase Cucuteni A- B; 5, petite
passoire precucutenienne; 6, statuette d'animal provenant de l'habitation 1/1.
Fig. 9. - Statuettes feminines peintes, phase Cucuteni A- B, grandeur naturelle.
Planche I. -Plan de l'ensemble des fouilles de Traian (1951-1957).
Planche Il. -Vase portant une representation humaine, decouvert dans le complexe situe entre les habitations III/2 ee I/3.
Planche III.- 1, vase decouvert entre les habitations lli/2 et I/3; 2, vase trouve pres de l'âtre de
l'habitation III/2; 3, vase decouvert sous les decombres de l'habitation ll/1
4. vase trouve sous l'âtre de
l'habitation III/2.
Planche IV.- Le decor de quelques vases peints decouverts en 1957: 1, a-b, decor du vase de la
pl. III/!; 2, decor du vase de la fig. 6; 3, decor du Yase de la pl. lll/2; 4, a-b, decor du vase de la pl. Il.
Planche V.- Vase trouve sous les decombres de l'habitation III 1.
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IN CURSUL SĂPĂTURILOR DIN CAMPANIA 1957
LA ŞANTIERUL TRAIAN
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cURSUL săpăturilor executate în anul 1957 la staţiunea cucuteniană (Cucuteni A-B) Traian (reg. B1cău) de colectivul condus de tov. Hortensia şi Vladimir
Dumitrescu, au fost găsite, printre altele, un număr de circa 3000 resturi osoase
de animale. Am determinat, cu preciziune, pentru un studiu preliminar , un
număr de 1462 fragmente, restul fiind indeterminabile, unele din ele fiind simple
aşchii osoase, altele reprezentînd porţiuni necaracteristice ale unor oase, sau
aparţinînd unor indivizi foarte tineri.
În general vorbind, resturile de animale studiate aci, sînt constituite din
fragmente osoase şi nu din oase întregi, cu excepţia unuia singur (un metatars
de bou). Acest fapt a îngreuiat mult studiul. Caracterul fragmentat al oaselor
se explică prin faptul că ele reprezintă, probabil, doar resturi de bucătărie.
Toate fragmentele ce ne-au parvenit aparţin mamiferelor. Nu s-au găsit deloc
resturi osoase ale păsărilor sau peştilor.

I

TABELUL I

Nr.,

curent

Categoria/. f nr. de
ragmente

Specia sau grupa

%

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Castor fiber L. (castorul)
Canis {amiliaris L. (cîinele)
Canis lupus L. (lupul)
Ursus arctos L. (ursul)
Meles meles L. (bursucul)
Sus scrofa ferus L. (mistreţul)
Sus scrofa domesticus L. (porcul)
Sus scro{a ( ?) •
Cervus elaphus L. (cerbul)
Capreolus capreolus L. (căprioara)
Bos primigenius Boj. (bourul)
Bos taurus L. (boul)
Capra sp. (capra)
Ovis aries L. (oaia)
Ovicaprinae **
Equus caballus (calul) • • •

sălbatic

domestic
sălbatic

idem
idem
idem
domestic
sălbatic

idem
idem
domestic
dom estic
idem
idem

39
2
1
6
1
115
154
109
571
22
12
307

~:100
84
23

2,66
0,14

O,o7
0,42

O,o7
7,86
10,53
7,46
39,06
1,50
0,83
20,99
0,611
0,48 6,84
5,75j
1,57

• Aci intră acele resturi de porcine care, din pricina caracterului lor prea ~ragmentar, nu au
putut fi atribuite decit speciei Sus scToja, în general, fără precizarea dadl avem a face cu porcul

domestlc, sau cu mistreţul.
** Aci au fost incluse resturile osoase aparţinînd grupului Ot·icaprine. fără precizarea speciei,
fraK:mentele respective neprezentînd caractere diferenţiale Între genul Ot·is şi Capra.
•u· Nu a-a putut preciza daci indivizii identificati erau sau nu domestidţl.

12"
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În tabelul I am dat lista speciilor determinate, numărul de fragmente, cît şi
valorile procentuale pentru fiecare specie în parte.
Se observă că speciile cu numărul cel mai mare de fragmente aparţin copi~
tatelor (cervidee, bovine, ovicaprine porcine şi cabaline). Carnivorele, reprezentate
prin patru specii, au o frecvenţă foarte mică. Rozătoarele reprezentate printr~o
singură specie - castorul - au totuşi o frecvenţă mai ridicată decît carnivorele.
Făcînd o regrupare a speciilor de mai sus după apartenenţa lor la categoria
domestice sau sălbatice, obţinem următoarea situaţie :
TABELUL Il
Categoria

'1

N° de
fragmente

1

%

1

Animale domestice
Animale sălbatice
Incertă (calul şi unele porcine)

1

1

'

563
767
132

38,50
52,47
9,03

După cum se vede, nu am putut preciza dacă calul, ale cărui resturi au fost
identificate în staţiunea cucuteniană Traian, era sau nu domesticit. De asemenea,
unele resturi de porcine nu au putut fi atribuite cu siguranţă mistreţului sau por~
eului domestic. De aceea, acestea au fost trecute într~o categorie specială, cu po~
ziţie incertă din punctul de vedere al domesticirii. Chiar dacă am adăuga procentul
corespunzător lor, la categoria animalelor domestice, totuşi trebuie să constatăm
că resturile animalelor sălbatice rămîn încă predominante.
Credem însă că acest fapt nu poate fi interpretat drept un indiciu că creşterea
animalelor domestice ar fi fost slab dezvoltată la triburile cucuteniene, ce au t.răit
în regiunea Traian. Mai degrabă aceasta ar putea însemna că, dat fiind abundenţa
vînatului în acea regiune subcarpatică, el putea furniza o bună parte din carnea
necesară alimentaţiei.

În tabelul următor (tabelul III) dăm repartiţia procentuală a speciilor apar~
animalelor domestice, precum şi aceeaşi repartiţie pentru cele

ţinînd categoriei
sălbatice.

TABELUL III
b

a
Animale domestice
Specia

Bos taurus
Sus scrofa domesticus
Odcaprinae
Canis familiaris

_____

!!

Animale

~~~

54,53
27,36
17,76
0,35

sălbatice

Specia

Cervus elaphu.•
Sus scrofa [erus
Castor jiber
Cap1·eolus capreolus
Bos primigenius
Ursus arctos
Canis lupus
Meles meles

74,45
14,99
5,10
2,86
1,56
0,78
0,13
0,13

1. Animale domestice.-- Se observă că cele mai frecvente erau bovinele (54,53% din animalele
domestice, şi 20,99% din total). Ele sînt reprezentate prin două varietăţi: una mare şi alta mică,
deoarece am găsit fragmente osoase care au aparţinut unor indivizi maturi de talie foarte mare,
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de alte fragmente, tot de animale mature, prezentînd însă o talie mică şi chiar foarte mică.
În lipsa coarnelor şi a fragmentelor semnificative de craniu, nu putem preciza dacă varietatea
mare aparţinea tipului primigenius, iar cea mică tipului brachyceros.
Alături de oase de animale mature, se găsesc numeroase resturi (oase lungi şi maxilare cu
dinţi), provenite de la indivizi tineri (2 .~ 3 ani), ceea ce ne arată că bovinele erau crescute mai
ales ca animale furnizoare de carne.
În al doilea rînd vine porcul domestic (27 ,36% din toate animalele domestice, şi 10,53%
din total), furnizor de carne şi grăsime prin excelenţă. Trebuie subliniat faptul că unele fragmente de craniu şi oase lungi aparţinînd unor indivizi maturi prezintă o puternică gracilizare,
fapt care ar putea constitui un indiciu că creşterea porcului (ca şi dealtfel a boului) era deja de
mult cunoscută.
Nu putem preciza, din lipsa fragmentelor de craniu cu regiunea orbitară, dacă acest porc
domestic îşi are originea in mistreţul european, sau derivă din grupa mistreţilor asiatici sau
mediteraneeni.
Ovicaprinele ocupă al treilea loc (17, 76% din toate animalele domestice, şi 6,84% din
total). Ele sînt reprezentate atît prin capră (gen Capra) cît şi prin oaie (gen Ovis, probabil
specia O. aries). Unele porţiuni de coarne de capră ne permit să stabilim prezenţa speciei C. hircus
neputîndu-se preciza însă apartenenţa specifică a altor resturi osoase aparţinînd acestui gen.
Dacă o parte din resturile osoase de ovicaprine au putut fi atribuite unuia din aceste genuri,
pentru altele (mai ales maxilare cu dinţi), din lipsa unor caractere diferenţiale precise între capră
şi oaie, nu s-a putut determina şi genul.
Pe locul ultim se plasează cîinele (0,35% din animalele domestice şi 0,14% din total).
Este posibil ca trecvenţa sa reală să fi fost mai mare decît 0,35%, căci nefiind comestibil, numai
o parte a fragmentelor osoase au ajuns din întîmplare în « resturile de bucătărie >>. Acest consi ~
derent ne-ar putea explica dece resturile ciinelui nu au fost găsite în săpăturile din 1952 şi 1956.
Prezenţa ciinelui într-un număr mai mare decît cel arătat pe tabelul de frecvenţă, ar putea
reieşi şi din faptul că unele oase studiate aci, prezintă urmele dinţilor de carnivor, cu multă probabilitate de cîine.
Nu se poate preciza forma la care aparţine cîinele găsit in staţiunea neolitică Traian, dat
fiind caracterul prea fragmentar al resturilor sale osoase. Cu cea mai mare probabilitate el reprezenta forma: Canis familiaris palustris.
2. Animale sălbatice. - În această categorie primul loc îl ocupă cerbul (74,45% din animalele
sălbatice şi 39,06% din total), care trebuie să fi jucat un rol important în economia neoliticilor
de la Traian, furnizînd pe deoparte carnea, iar pe de altă parte nu numai pielea şi oasele, ca
celelalte animale, dar şi coarnele, pentru confecţionarea de unelte. Găsim printre oase multe
fragmente aparţinînd unor indivizi tineri, cît şi resturi care arată că talia specifică a cerbului
neolitic era în medie, mai mare decît aceea a celui actual.
Urmează, în ordinea frecvenţei, mistreţul (14,99% din animalele sălbatice şi 7,86% din total).
Şi la această specie, deosebim fragmente care au aparţinut unor indivizi foarte mari.
Castorul ocupă locul al treilea (5,10% din animalele sălbatice şi 2,66% din total). Multe
dintre fragmentele osoase aparţin unor indivizi tineri. Semnalăm de asemenea faptul că nu am
găsit deloc fragmente de craniu şi vertebre, ci numai maxilare inferioare şi oase lungi. Se constată
şi la această specie că talia specifică a indivizilor din neolitic o întrecea pe aceea a celor actuali.
Este posibil, dat fiind frecvenţa destul de ridicată a acestui rozător în resturile de bucătărie
ale neoliticilor de la Traian, ca el să fi constituit pentru acea populaţie un animal comestibil. Acest
fapt nu-l putem însă preciza, mai ales că nu am observat urme de foc pe nicţ un os de castor.
În ordinea frecvenţei vin apoi căprioara (2,86'/0 din animalele sălbatice şi 1,50% din
total) şi bourul (1 ,56% din animalele săi bati ce şi 0,83% din total). Este posibil ca frecvenţa reală
a primei specii să fi fost mai ridicată, întrucît oasele de· căprioară erau cu predilecţie prelucrate şi
transformate în unelte şi astfel o parte a fragmentelor să nu mai ajungă în gropile de gunoaie.
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Pl. I . - l, două rnetacarpiene fragmentare de bovine mature aparţinînd celor două forme: mică
mare {văzute anterior); 2, două metatarsiene fragmentare de bovine mature aparţinînd celor două
forme: mică şi mare (văzute anterior); 3, falanga 2 de cal matur , aparţinînd unei forme mari, alături
de un fragment de metatarsian de cal, tot matur, aparţinînd însă formei mici; 4, doi incisivi superiori
definitivi (!1 ) de cal tînăr (2- 5 ani); 5, craniu de cîine.
şi
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Pl. U. -1, humerus de mistreţ (partea inferioară) alături de cubitusul corespunzător; 2, fragment de
craniu şi porţiune bazală de corn de cerb; 3, axis de urs; 4, femur şi mandibulă de castor; 5, fragment
de maxilar inferior de bursuc.
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Bourul este mult mai rar întîlnit decît cerbul sau mistreţul. Este posibil ca aceasta să se
datoreze faptului că vînarea lui era mai grea, impunînd multe riscuri.
Ultimul loc printre speciile sălbatice îl ocupă carnivorele: ursul (0, 78% şi 0,42% din total),
lupul (0, 13% şi 0,07% din total) şi bursucul (0, 13% şi 0,07% din total), ele fiind vîna te doar
sporadic, probabil pentru blană, sau cînd constituiau o primejdie pentru aşezarea respectivă.
3. Animale de categorie incertă. ---Am văzut că nu ne putem pronunţa asupra domesticirii calului, tocmai datorită sărăciei resturilor osoase (1,57% din total).
Putem însă distinge două tipuri de cal: unul de talie specifică mijlocie sau chiar mare şi altul
de o talie specifică mai mică.

CONCLUZII

Resturile abundente de Bos tau rus, Sus scrofa domesticus şi Ovicaprinae,
multe din ele aparţinînd unor indivizi tineri, precum şi faptul că am găsit fragn~ente de oase de boi şi de porci cu un aspect gracilizat şi aparţinînd unor tipuri
de talie mică, ne arată că neoliticii de la Traian erau vechi crescători de vite.
În funcţie de condiţiile geografice specifice acestei staţiuni preistorice (aşeza
rea ei pe aria pădurilor subcarpatice), vînătoarea mai ocupa încă un loc foarte
important în economia populaţiei neolitice de la Traian. Acest fapt ne este dovedit de abundenţa resturilor osoase provenind de la mamiferele sălbatice (52,47%
din total), cît şi de speciile care făceau obiectul vînătorii.
OLGA NECRASOV

şi
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OCTATKI1 <l>AYHbl B PACKOIIKAX 1957 rO.UA B TPARHE
KPATKOE CO.UEP)KAHI1E

Bo speMH npOH3Be~eHHhiX B 1957 r. pacKonoK noceneHHH cpa3hi KyKyTeHH A- B B TpaHHe,
p<Ji:OH HHM~, 6biJIH Haii:~eHbl OCTaTKH npH6JI. 3 000 KOCTeii: >KHBOTHhiX. 113 HHX TO<JHO 6biJIO
onpe~eJieHo 1 462 cpparMeHTa.
HaH60Jiee qacTo scrpeqaJOTCH ocTaTKH Bos taurus, Sus scrofa domesticus H Ovicaprinae,
i\\HOrHe 113 HHX OT MOJIO,U:biX oco6eii:. <l>aKT, qTo HeKOTOpbie Haii:~eHHbie cpparMeHThl KOCTCH 6biKOB H
CBHHeii: OTHOCHTCH K rpa~HJIH2HpOBaHHOMY H HH3KOpOCJIOMY THny ~OKa3biBaeT, qTO >KHTeJIH HeOJIHTHqeCKOH CTOHHKH B TpaHHe H3~aBHa 3aHHMaJIHCb CKOTOBO~CTBOM. He y~aJIOCb yToqHJ1Tb, npHHa~
Jie>KaT JIH HeMHOrHe Haii:~eHHbie B CTOHHKe JIOWa~HHbie KOCTH ~OMaiiiHeii: HJIH ~HKOH JIOIIIa~H.
Bcne~cTBHe occ6biX reorpacpHqecKHX ycJIOBMii:, xapaKTepHhiX ~JIH :noii: ~OHCTOpHqecKoii:
CTOTIHKH (nOJIO>KCHHe CpC~H npHKapnaTCKHX JICCOB), OXOTa 3aHHMaJia e~e BeCbMa 3HaqJ1TeJibHOe
MeCTO B X03HHCTBe HeOJIHTl!qeCKOrO HaCeJieHHH TpaHHa; 52, 47% BCero KOJIHqeCTBa KOCTeii: npHHa~
JIC>KHT ~HKHM MJieKOIIHTalO~HM.
B Ta6JIH~C 1 IIpHBe~eH CIIHCOK ycraHOBJieHHhiX BH~OB 11 npo~eHT Ka>K,U:OrO BH,U:a, a
s Ta6JIHL{e III
npo~eHTHOe OTHorneHHe pa3JIJ1qHhiX BH~OB ~oMaUJHHX H ~HKHX >KHBOTHhiX.
OE'MICHEHI1E PI1CYHKOB
1. -

Ta6JIIf'-13
MeJIKOH;

3,

2,

<lJaJiaHra

,[IBe

2,

J,

j:{Be MeTaKapnarrbHble KOCTif, B3pOCJiblX 6bi'I3'lbllX npllH3,[1JIC)f{3ll.llfe

MeTaT3pC3JibHble

B3pOCJIOH

JIOllla,[IH,

l<OCTll, B3pOCJiblX
npHH3,[1Jle)f{3ll[eH

MCJII<Oli pa3H081fj:{HOCTH Jl0lll3,[11f (T3H)f{e B3pOCJIOH);
(2-5 JICT); 5, tiepen co6aKH.

3,

Ta6JIHQa Il.
3HCHC MeABe,[IH;

6bi'!atibUX npUHa,[IJie)f{all.llfe
KpynHOH

4,

,[IBa

<lJopMe, OKOJIO

BepXHHX

2

<lJparMeHTa

IIOCTOHHHb!X

2

<lJopMaM: Kpyrnmli 1'1

cPOpMaM: KpynHOH lf MeJIKOH;

(I 1)

MeTaTapcaJibHOH

pe3Q3

- 1, nJietieBaH H JIOHTeBaH HOCTb AHHoro Ha6aHa; 2, <tJparMeHT tiepena H qaCTb
4, 6e.r:tpeHH3H KOCTb lf Hlf)f{HHH tieJTIOCTb 6o6pa; 5, Hlf)f{HHH tieJIIOCTb 6apcyHa.
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Ă. TRAIAN

RESUME

Les fouilles effectuees en 1957, dans la station de Traian, appartenant a la phase de
Cucuteni A B, ont permis de recueillir pres de 3 000 pieces osseuses d'animaux, dont
1 462 ont ete determines avec precision pour servir a une etude preliminaire.
Les restes abondants de Bas taurus, Sus scrofa domesticus et Ovicaprinae
dont beaucoup
appartiennent a de jeunes individus
ainsi que le fait d'avoir trouve des restes d'ossements de
bceufs et de porcs d'aspect gradle et appartenant a des types de petite taille, montrent que les habitants neolithiques de Traian etaient eleveurs de longue date. Il n'a pas ete possible de preciser
si les rares ossements de cheval decouverts dans la station de Traian proviennent d'animaux sau~
vages ou domestiques.
Par suite des conditions geographiques, propres acette station prehistorique (situee dans la
zone des forets subcarpatiques), la chasse occupait encore une place importante dans l'economie
de la population neolithique de Traian: 52,47% du total des ossements appartiennent ades mammiferes sauvages.
Le tableau 1 comprend la liste des especes determinees ainsi que leur pourcentage, tandis
que le tableau III indique le pourcentage des differentes especes d'animaux domestiques et sauvages.
EXPLICATION DES FIGURES
Planche !. - I, Deux metacarpiens fragmentaires de bovides adultes appartenant a deux formes diffcrentes:
de grande et de petite taille; 2, deux metatarsiens fragmentaires de bovides adultes, appartenant aux deux
formes idenrlfiees: de grande et de petite ta ilie; 3, phalange 2 de cheval adulte appartenant a une forme de grande
taille, a cote d'un fragment de metatarsien de la meme espece, appartenant a une forme de petite taille; 4, deux
incisives superieures definitives (I 1 ) de cheval (jeune, âge de 2-5 ans); 5, crâne de chien.
Planche II.- l, Humerus et cubitus fragmentaires de sanglier; 2, fragment de crâne et region basale d'un
bois de cerf; 3, axis d'ours; 4, femur et mandibule de castor;.S, mandibule fragmentaire de blaireau.

---·----

www.cimec.ro

CERCETARI ARHEOLOGICE EFECTUATE
IN REGIUNEA AUTONOMĂ MAGHIARA

"

1957 Muzeul regional din Sf. Gheorghe, Muzeul regional din Tg. Mureş
Muzeul raional din Cristur, conform unui plan întocmit în comun au
făcut cercetări în diferite puncte ale Regiunii Autonome Maghiare, urmărind
rezolvarea unor probleme puse de descoperirile răzleţe făcute în această regiune.
În cele ce urmează vom prezenta rezultatele acestor cercetări 1 •

I

N ANUL

şi

1. SÎNGEORGIU DE MUREŞ

Pe malul stîng al Mureşului, lîngă şoseaua care duce din comuna Sîngeorgiu
de Mureş spre oraşul Tg. Mureş se găseşte o terasă ridicată. Partea de nord este
numită « Gyera,alja », fiind în parte proprietatea fabricii de cărămidă « Inter,
naţionala » (fig. 1/1). Partea de sud,vest este un mic deal cu o mică capelă, numită
« Mariaffy » (fig. 1/2).
La « Gyera,alja » muncitorii au găsit în stratul de pămînt vegetal fragmente
de vase. În urma acestor descoperiri, colectivul Muzeului din Tg. Mureş a trecut
în plan executarea unei săpături de salvare. O bună parte din suprafaţa terenului
proprietatea fabricii de cărămidă, fusese săpată pentru lucrările fabricii. În partea
neatinsă a terasei, a fost trasat un şanţ lung de 10 m, lat de 2 m şi adînc de 1 m,
orientat est,vest. Sub stratul de pămînt vegetal, gros de 0,25 -0,30 m, a fost
găsit un strat de cultură gros de O, 10-0,30 m, căruia îi urmează un strat de prund,
adus de Mureş, gros de 0,30 m; sub acesta din urmă este pămîntul viu, un lut de
culoare galbenă,verzuie. Un alt sanţ a fost executat aici la distanţa de circa 30m
de şanţul 1, avînd aceleaşi dime~siuni. În acest şanţ stratul de cultură era foarte
subţire, O, 10-0,20 m, cu material foarte sărac. Centrul aşezării a fost pe panta
sud,estică a terasei, care e exploatată de fabrica de cărămidă.
În stratul de cultură al şanţurilor au fost găsite fragmente de vase pictate,
mînere de linguri, fragmente de idoli (fig. 2/1-3), aparţinînd culturii Cucuteni,
Ariuşd. Fragmentele ceramice sînt corodate şi din această cauză pictura este prost
păstrată. Idolii antropomorfi au forma obişnuită (fig. 2/1), la unul însă picioarele
sînt modelate lipite, ca un singur picior (fig. 2/3).
Pe baza ceramicii descoperite credem că aşezarea reprezintă o fază tîrzie a eul,
turii Ariuşd şi a avut o durată destul de scurtă. « Gyera,alj~ » este al doilea loc
cu ceramică pictată semnalat în raza oraşului Tg. Mureş 2 • In pămîntul vegetal
1 Cercetările arheologice în raza de activitate a
Muzeului Regional din Tg. Mureş (Sîngeorgiu de
Mureş, Petrilaca şi Cristeşti} au durat de la 8-19 iulie
195 7 ; la ele au participat P. Dragomăn, St. Konya,
A. Zrlnyi (Muz. reg. Tg. Mureş), St. Molnar (Muz.

raional Cristur)
ghe).

şi

Z. Szekely (Muzeul reg. Sf. Gheor·

~ Şt. Kovăcs, A marosvasarhelyi oskori
telep,
szkyta es nepvandordskori temeto (Aşezarea străveche,
cimitirul scitic şi cimitirul din epoca migraţiilor
din Tg. Mureş), în Dolg Cluj, VI, 1915, p. 246.
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au fost descoperite cîteva fragmente de vase lucrate la roată. cu buza răsfrîntă în
cu linii ondulate. Acestea aparţin epocii feudale timpurii, sec. X.

afară decorată

2

.3

4

5

G

Fig. 1.- l, terasa « Gyera-alja »; 2, dealul cu capela « M:iriaffy », Sîngeorgiu de Mureş; 3, terasa
« Csortos » , Petrilaca de Mureş; 4, terasa «V arfele», Porumbenii Mari; 5- 6, terasa «Telek », Reci.

Dealul pe care se află capela « Mariaffy » este despărţit de « Gyera~alja » la
vest printr~o vale adîncă, iar la sud are laturile abrupte (fi.g. 1/ 2). Pe latura de vest
malul este surpat din cauza exploatării nisipului ce se află sub pămîntul vegetal.
În capătul dealului, terenul este acoperit cu iarbă deoarece aci a fost un cimitir
de familie; restul este arat. La 25 m vest de capelă a fost executat un şanţ lung
de 10 m, lat de 1 m şi adînc de 0,60-1 m, orientat nord~sud. Sub pămîntul vegetal,
gros de 0,30-0,40 m, a fost găsit un singur strat de cultură, gros de 0,30 -0,50 m,
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sub care era prundiş aluvial. În acest şanţ a fost secţionată podeaua unei locuinţe
cu un strat de chirpic gros de 4 cm. La 8 m est de capelă a fost dezvelită o suprafaţă
de 6 m x 4 m. În această casetă, la o adîncime de 0,45 m s,a ajuns la stratul de
cultură gros de 0,40 m, care conţinea multe fragmente de vase, bucăţi de chirpic
ars şi unelte de lucru. Sub acest strat de cultură era pămîntul viu.
Materialul eera mic descoperit în săpătură e decorat cu ornamente în linii
incizate vertical (fig. 3/2 ), în formă de plasă sau benzi împărţite prin linii în pătrăţele.
Unele sînt decorate cu benzi incizate umplute cu liniuţe verticale şi «părţile de
linte» aplicate (fig. 3 /7), iar altele cu împun,
sături, aşa,zise « Furchenstich » (fig. 3/5).
Vasele sînt de următoarele forme: unele
au pîntece bombat şi cu fund rotund,
iar altele au gît înalt cilindric şi toarte
late (fig. 3 /10). Suprafaţa pîntec :lui aces,
tor vase e acoperită cu împunsături
-« Furchenstich », -iar pe gît sînt apli,
eate ca decor boabe de linte. Dintre
uneltele de lucru, menţionăm săpăligi
făcute din corn de cerb, topoare de
piatră plată cu tăiş ascuţit şi altele cu
gaură, precum şi fusaiole conice de lut
ars (fig. 4/1 -3 ).
Aşezarea are un singur strat de cultură
şi aparţine culturii Coţofeni, cunoscută
în Transilvania din mai multe localităţi şi
datînd de la începutul epocii bronzului 1 •
În mod răzleţ au mai fost descoperite sub
pămîntul vegetal cîteva fragmente de
Fig. 2. ·- Staruete antropo- şi :oomorfe de la
vase lucrate la roată, cu buza răsfrîntă în
« Gyera-alja ».
afară, cu decor în val sub gît, iar pe umăr
cu val între linii paralele. Sînt de culoare brună închisă sau deschisă. Această
ceramică se poate data în sec. X e.n. (fig. 3/4,6,8).
2. PETRILACA DE

MUREŞ

(r. Reghin)

Pe baza unei descoperiri de monede imperiale romane (denar de argint de la
Antoninus Pius, Coh. 2 291, şi de la Faustina Senior, Coh. 2 219 şi a ceramicii
romane aduse de un ţăran din acest sat la Muzeul din Tg. Mureş, s,a făcut o mică
cercetare la faţa locului.
La est de sat se afla o terasă brăzdată de pîraie, dintre care unul străbate si
satul. Locul e numit « Csortos », iar pe suprafaţa lui au fost găsite monedele Şi
fragmentele de ceramică. Pe porţiunea terasei situată între drum şi pîrăul mic
au fost executate două sondaje, fiecare lung de 10 m, lat de 2 m şi adinc de 1 m,
orientate nord,sud (fig. 1/3). Sub pămîntul vegetal, gros de 0,20 m, au fost găsite
fragmente de vase romane răzleţe. Într.e 0,30-0,80 m adîncime este stratul de
cultură, în unele locuri gros de 0,50 m. Acest strat conţine fragmente de vase
aparţinînd culturii Wietenberg (fig. 3 '1,3,9). Fragmentele ceramice sînt decorate
1

Z.

Szekely,

Cercetări

arheologice

în

comuna

Soroştin,

Raional
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în voi. Din activitatea ştiinţifică a muzeului
1, 1953, p. 7-8.

Mediaş,

1!10

5

8

9
Fig. 3.- 2, 5, 7 şi 10, fragmente ceramice din epoca bronzului, de la capela << Mariaffy »; 4, 6 şi
8, ceramică feudală timpurie din acelaşi loc; 1, 3 şi 9, ceramică din epoca bronzului de la << Csortos >>.
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cu triunghiuri umplute cu linii incizate, cu benzi, cu liniuţe, cu împunsături şi
cu brîu alveolar. Toartele vaselor sînt de două feluri: înălţate deasupra buzei, cu
secţiunea rotundă, precum şi toarte de tipul « ansa lunata ».
Pe platoul mic de pe malul estic al pîrăului, pornind de la margine spre
centru, s~a trasat un sondaj lung de 10 m, lat de 2 m, orientat nord~vest -sud~est.
În acest şanţ, sub pămîntul vegetal, la adîncimea de 0,40 m, a fost descoperită
o platformă ovală, cu dimensiunile de 3 m x 3,5 m, făcută din piatră de rîu,
orientată est~vest {fig. 5/6). Pe această plat~
formă au fost găsite fragmente de vase făcute
cu mîna din pastă grosolană, cu buza răs~ ~
frîntă în afară şi cu fundul plat; altele au fost
'
'
lucrate la roată, fiind decorate cu linii paralele
incizate ; un fragment a fost decorat cu linii
ondulate. Afară de acestea au fost găsite frag~
mente de vase de factură romană, de culoare
roşie. S~au mai găsit o mică placă de fier, o
fusaiolă de lut, o mandibulă cu dinţi şi oase
omeneşti; în unele locuri s~au găsit bucăţi
de cărbuni. În afară de acestea s~a mai desco~
perit o strachină mică, lîngă care erau dinţi
de cal şi oase de păsări.
Pe l: aza materialului descoperit se poate
spune că aci a fost o aşezare din epoca
1
bronzului, de tip Wietenberg şi o altă aşezare
din epoca feudală timpurie. Platforma ovală Fig. 4.- Topoare de piatră şi prisnele de lut
de pietre a servit drept rug pentru arderea
de la capela « Mariaffy ».
morţilor şi prezintă analogii cu platforma
găsită în şanţul despărţitor al cetăţii Galath de la Porumbenii Mici (r. Cristur).
Credem că din punct de vedere cronologic - pe baza materialului ceramic
această aşezare sau cimitir e mai timpurie decît Galath şi se poate data în
sec. IV-V e.n.
3.

CRISTEŞTI

(r. Tg.

Mureş)

Pe partea stîngă a drumului care duce în comuna Cristeşti, chiar la intrarea
în sat se ridică o movilă înaltă numită « Szorcsei tag ». Partea dinspre Tg. Mureş
a movilei este arată, iar aceea dinspre Cristesti este folosită pentru cariere de nisip
de către Trustul de Construcţii Tg. Mureş. 'în cursul exploatării nisipului, în anul
1955, muncitorii au descoperit în malul carierii capul unui schelet. 1. H. Crişan
de la Filiala Academiei R. P. R. din Cluj aflînd despre această descoperire s~a de~
plasat în ziua de 8 Iunie 1955 la faţa locului şi a strîns obiectele aflate lîngă capul
scheletului, ducîndu~le la Cluj. Obiectele găsite erau următoarele: un vas cu toarte,
o zăbală de fier, un cuţit de fier şi opt nasturi de bronz, cu ureche 1 • La 5 septembrie
1955 muncitorii au degajat pămîntul de pe mormînt şi cu acest prilej a fost găsit
restul inventarului mormîntului. La genunchiul stîng, într~un bloc compact, au
fost găsite 26 vîrfuri de săgeţi de os, 28 de vîrfuri de săgeţi de bronz cu două ari~
pioare, 63 vîrfuri de săgeţi de bronz cu trei aripioare si 5 vîrfuri de săgeţi de
fier; lîngă femurul drept, două al<inakes şi un topor de' luptă de fier. În apro~
1

Informaţie primită

de la A. Zrinyi de la Muzeul Tg.

Mureş.
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2

1

4

3

5
Fig.

6

5.- 1, resturile locuin~ei de tip Ariuşd; 2 şi 4 groapa hallstattiană; .3, resturi de locuin~ă
mormînt de înhuma~ie din sec. IV, de la Telek; 5, locuin~ă hallstattiană de la V arfele,
Porumbenii Mari; 6, p l atformă de pietre din sec. IV, de la Petrilaca de Mureş .

hallstartiană şi
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pierea acestui mormînt a mai fost descoperit un alt mormînt cu un schelet orientat
Inventarul acestui mormînt consta din două inele de tîmplă,
din bronz, cu capetele conice, un borcan bitronconic cu două toarte si o strachină
cu buza răsfrîntă înăuntru. În- urma acestor descoperiri, între 8-13 iunie 1957
terenul a fost cercetat de către colectivul Muzeului regional din Tg. Mureş şi
din Sf. Gheorghe.
Exploatarea nisipului în partea vestică a dealului se face în ritm rapid. Partea
estică a fost abandonată, stratul de prundis fiind subţire asa încît exploatarea nu
a fost rentabilă. În secţiune, malul prezent~ următoarea str~tigrafie: sub pămîntul
vegetal, gros de 0,30 m, este un strat de pămînt de culoare brună, sub care a urmat
stratul de prundiş şi de nisip aluvial. Latura nordică a dealului, lată de 250 -300 m,
a fost exploatată complet. Mormintele au fost descoperite în majoritate în partea
estică a dealului. La 100 m de marginea esti,că a carierei de nisip, muncitorii au
găsit un vas pe care l~au donat muzeului. Pe locul unde a fost găsit vasul, a fost
executat un mic sondaj, în care a fost descoperită partea superioară a unui schelet,
probabil de femeie, restul fusese tăiat şi transportat împreună cu pămîntul. Orien,
tarea scheletului era nord~vest -sud~est, cu faţa spre răsărit, zăcînd pe spate cu
mîinile întinse de~a lungul corpului. Oasele scheletului au fost prost păstrate.
Fundul gropii mormîntului se găseşte la 0,85 m adîncime. Pereţii gropii erau
oblici, îngustîndu~se spre fund. În partea vestică a gropii, în faţa capului schele~
tului a fost găsită, la o adîncime de 0,50 m, o grămadă de cărbuni. Dintre vasele
aduse la muzeu nu s~a putut preciza care aparţineau acestui mormînt. Alt inventar
n~a fost găsit în mormînt.
Tot în partea estică a carierei de nisip, în mal, la adîncime de 1,10m se vedeau
vîrfurile unor ţigle romane de acoperis. La dezvelirea suprafeţei s~a constatat că
este o cutie de mormînt făcută din ţigle romane, orientată est~vest. În interior
au fost găsiţi cîţiva dinţi de copil. Mormîntul aparţine porbabil epocii romane.
S~a constatat că în partea estică a dealului, cu ocazia exploatării nisipului, au
fost distruse nouă morminte, iar în cea vestică, şase. Distanţa dintre aceste mor~
minte era de 10-30 m. Nici unul nu a fost atît de bogat ca acela găsit în anul 1955.
Partea de răsărit a terenului a fost semănată cu porumb, iar în cea vestică exploatarea
era în plin. Pămîntul din partea dealului fusese transportat, păstrîndu~se numai
creasta şi din această cauză nu s~a putut executa niciun sondaj. Am rugat condu~
cerea carierei ca în cazul descoperirii vreunui mormînt să oprească lucrarea si să
anunţe muzeul din Tg. Mureş. În afara mormintelor, muncitorii au mai găsit
două vase mici cu corp bombat, cu fund rotund, cu toarte, decorate în « Fur~
chenstich » si cu linte.
Pe baza' materialului descoperit, se poate constata că pe acest deal a fost o
aşezare de tip Coţofeni şi un cimitir aparţinînd populaţiei locale de caracter aşa~zis
« scitic ». Ritul de înmormîntare a fost cel al inhumaţiei cu schelet întins pe spate,
orientarea în general vest~est sau nord~vest -sud~est. Inventarul mormintelor de
femei se compune din bucle de păr din bronz, cu capetele conice, şi din vase;
în mormintele de bărbaţi au fost arme şi vase. Cronologic, acest cimitir, precum
şi cel cunoscut din Tg. Mureş 1, se poate încadra în sec. VI -V. î.e.n.
Dincolo de şosea şi de calea ferată, între acest deal şi Mureş se află locul
numit « FOlvar » (cetate de pămînt). Aci au fost găsite multe fragmente de vase
romane, iar pe malul Mureşului două monede de bronz: un dupondius de la
Traian (:tv1attingly 893) din anul 104-111, şi un bronz mare de la Marcus
nord~vest -sud~est.

1

Şt. Kovăcs,

13-c. 130

op. cit., p. 257-278.
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Aurelius Caesar (Mattingly 1774) din 145-169. Acest loc era cunoscut prin
săpăturile mai vechi ca o aşezare romană 1 •
4. PORUMBENII MARI (r. Cristur)

Pe locul numit « Varfele », la confluenţa pîrăului Vagas cu rîul Tîrnava Mare,
au fost continuate cercetările începute în anul 1956; prin două sondaje lungi
de 64 m, late de 2 m orientate est~vest, terenul a fost secţionat în întregime. Prin
aceste două şanţuri paralele, la care se adaugă alte şanţuri perpendiculare pe acestea
a fost cercetat terenul din partea nordică a drumului care împarte în două toată
suprafaţa locului. Partea cealaltă era arată cu tractorul şi semănată cu sfeclă.
În sondajele executate au fost descoperite resturi de locuinţe de formă ovală,
cu axa lungă est~vest; în mijlocul locuiţlţelor erau vetre circulare din pietre, în
jurul cărora s~au găsit fragmente de vase, pietre de măcinat şi oase de animale.
N~au fost observate în pămînt urme de pari, însă bucăţile de chirpic au păstrat
urmele nuielelor pe care se aplica lipitura de lut. Resturile acestor locuinţe se pre~
zintă sub forma unor moviliţe mici, « Zolniki », răscolite de tractor. La marginea
vestică a terasei, la capătul şanţului 1, a fost descoperită o locuinţă de formă drep~
tunghiulară.

Materialul ceramic prezintă diferite forme : ceşti cu toarte late supraînălţate
şi cu omphalos pe fund; străchini cu marginile răsfrînte în afară, tot cu omphalos
pe fund, iar în interior decorate cu linii incizate şi proeminenţe (fig. 6/1-2).
Aceste forme imită vasele de bronz. O altă formă o constituie ceştile cu pereţii
arcuiţi, cu toarte pline, cu buza răsfrîntă puţin în afară, precum şi pahare decorate
cu caneluri pe umăr (fig. 6/3 -4). Uneltele sînt reprezentate numai de prîsnele
de lut. Printre fragmente de vase a fost găsită o bucată de fier şi un fragment
de lamă de cuţit.
Resturile de locuinţe, răsfirate la 10-15 m distanţă unele de altele, precum
şi materialul descoperit arată un mod de viaţă păstoresc şi agricol. Aşezarea se poate
data într~o fază mai tîrzie a primei perioade a epocii fierului.
La nord~est de comuna Porumbenii Mari se află un deal, numit «Var»
(cetate), cu laturi abrupte, înconjurat la nord şi la vest de pîrăul Vagas, iar la sud
de un pîrăias. Partea superioară e un platou lung de 13 m, înconjurat cu sanţuri,
formînd tera~e. În sondajele executate au fost găsite la adîncime de 0,30 m' -sub
acestea fiind roca nativă - fragmente de vase dacice, lucrate cu mîna, decorate
cu brîu alveolat, precum şi fragmente de fructiere dacice făcute la roată, din pastă
fină cenuşie. S~a găsit şi un vas lucrat la roată, decorat cu linii paralele incizate,
datate în sec. X -XI.
Pe acest deal a fost o cetate dacică cu terase, de tip Zetea, pînă acum necunos,
cută arheologilor. În schimb, în punctul Galath, la Porumbenii Mici, unde s~a
presupus că ar fi o cetate dacică, este o cetate din perioada feudală timpurie 2 •
5.

BETEŞTI

(r. Cristur)

În mijlocul satului, pe malul stîng al Tîrnavei Mari, pe ogorul ţăranului
Szecsi Domokos, au fost descoperite fragmente de vase aparţinînd epocii
1 Dorin Popescu, Săpăturile de la
SCN, II, 1, 1951, p. 279-283.

Cristeşti,

în

2
C. Daicoviciu, în Dacia, VII-VIII, 19371944, p. 319.
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Fig. 6.- 1 şi 4, vase hallstattiene de la V arfele, Porumbenii Mari; 5, fragment ceramic de tip Wieten·
berg; 9, idem tip Noua; 10, Hallstatt; 8, dacic; 6, fragment de tipar hallstattian de turnat; 7, fragment
ceramic cu decor lustruit, cultura Cerneahov; L1-12, răzuitoare de andezit şi nucleu microlitic de obsidiană aparţinînd culturii Ariuşd, de la Telek. .

u·
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bronzului
(fig. 7/3).

şi

10

perioadei feudale timpurii, de tip Galath,Porumbenii Mici, sec. VII

6. SÎNGEORGIU DE PĂDURE (r. Sîng<!orgiu de Pădure)

La sud de sat, în ·valea
« Var». Sondajele au arătat

pîrăului KUşmod, se află o terasă ridicată, numită
că aci e o aşezare din prima epocă a fierului. Pe

Fig. 7.- 1, fragment ceramic, de tip Cucuteni B, de la Telek; 3, fragment ceramic din
sec. VII, de la Beteşti; 2, 4 şi 5, fragmente de vase incizate din sec. X-XI, de la
« Suvadâsteto - Reci; 6-7, fragmente de vase cu linii ondulate şi paralele, de la Sf. Gheorghe.

malul drept al pîrăului L6cz sînt urmele unei aşezări civile cu bogat material ceramic
din timpul romanilor.
7. RECI (r. Sf. Gheorghe)

La est de comună, pe malul drept al rîului Negru, se află o terasă înaltă
- « Telek » -cu mal abrupt spre vest, iar spre sud cu pantă lină. Terenul e arat
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şi laturile de pămînt ale ţăranilor sînt orientate nord~e t-sud~est (fig. 1/5 -6).
Ţăranul Barabâs Antal a atras atenţia dir~cţiunii muzeului nostru că la arat scoate
vase cu pereţi groşi, de culoare neagră. In urma acestor descoperiri, între 1 -17
august 1957, Muzeul Regional din Sf. Gheorghe a întreprins sondaje de veri~
ficare. Primele sondaje (I -IV) au fost făcute pe ogorul lui Barabâs Antal, iar
celelalte (V-VI) pe ogorul învăţătorilor din comună.
Primul şanţ, lung de 10 m, lat de 2 m, a fost orientat nord~vest -sud~est.
Sub terenul vegetal gros de 0,25 m, în stratul de cultură gros de 0,40 m, au fost
găsit<;_ fragmente de vase făcute cu mîna şi la roată, aparţinînd culturii Cerneahov.
In şanţul Il, orientat nord~sud, lung de 12 m şi lat de 2 m, au fost descoperite
la adîncime de 0,35 m resturile unei locuinţe din prima epocă a fierului, cu o vatră
circulară şi cu fragmente de vase. Locuinţa avea forma
ovală, cu axa lungă orientată nord~est -sud~vest şi cu

dimensiunile de 3,5 m x 2 m.
Şanţul III a fost executat perpendicular pe şanţul
II, lung de 10 m şi lat de 2 m. Între metrii 5 - 8, la o
adîncime de 0,25 m, a fost descoperit un mormînt de inci~
neraţie cu multe urne mari. Una dintre urne era acoperită
cu o strachină. În urnă se aflau oseminte omenesti calci~
nate, printre care s~a păstrat şi un dinte. Pe' fundul
Fig. 8. - Celt de bronz,
gropii arse, care pătrunde în stratul de lut, erau şi. bucăţi
vîrf de săgeată şi bucată de
de cărbune ; e verosimil ca mortul să fi fost ars în groapă.
bronz hallstattian găsite la
Telek.
Forma gropii era ovală, avînd dimensiunile de 2, 70 x 1,50 m,
şi adîncimea între 0,30-0,60 m. La capătul nord~vestic
al şanţului a fost descoperită o groapă dacică, adîncă de O, 70 m, care conţinea
un vas cu buton şi fragmentele unei fructiere.
Şanţul IV, executat tot pe ogorul lui Barabâs Antal, a prezentat următoarea
stratigrafie: sub pămîntul vegetal, gros de 0,20 m, urma un strat de pămînt de
culoare neagră, gros de 0,40 m, sub care et"a un strat de culoare brună, gros de 0,50 0,80 m; dedesubt era pămîntul viu. Stratul de cultură de culoare neagră conţinea
fragmente de vase lucrate cu mîna şi la roată, unele decorate cu ornament lustruit.
Un vîrf de săgeată de fier în formă de frunză de salcie şi cu peduncul a fost desco~
perit 1~ adîncimea de 0,40 m împreună cu fragmente de vase cenuşii lucrate la
roată. In stratul de cultură de culoare brună au fost descoperite fragmente de vase
şi resturile unei locuinţe cu o vatră circulară, cu marginile făţuite, aparţinînd
primei epoci a fierului. În apropierea vetrei la adîncimea de 0,90 m a fost desco~
perit un fragment dintr~o valvă a unei forme de turnat toporul de bronz (celturi),
în care intră perfect un celt de bronz, descoperit în primăvara anului 1957 de
locuitorul Szilâgyi Andrâs (fig. 6/6 şi 8/1). La capătul nord~vestic al şanţului,
la o adîncime de 0,90 m a fost descoperit un mormînt de înhumaţie, orientat
nord~vest -s ud~est, păstrat foarte rău. :N1ormîntul n~a avut inventar şi aparţine
culturii Cerneahov din sec. IV e.n. (fig. 5/3 ).
Şanţul V a fost executat pe panta sudică a terasei, orientat nord~sud, lung
de 20 m şi lat de 2 m. La capătul sudic al şanţului au fost descoperite la o
adîncime de 0,55 m, gropi circulare pline cu vase din prima epocă a fierului
(fig. 9). În caseta săpată spre vest au fost descoperite resturile unei locuinţe drept~
unghiulare, de 4 m >< 2,5 m, cu axă lungă est~vest. Pe podeaua locuinţei au fost
găsite fragmente de vase cu pictura prost păstrată, de tip Cucuteni B (fig. 7 /1),
greutăţi de plasă de formă piramidală, microlite de andezit şi un nucleu microlitic
din obsidiană (fig. 6/11-12). Secţionîndu~se podeaua locuinţei, s~a constatat că
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ea a fost făcută din bîrne despicate şi orientate est,vest, ca la platformele obiş,
nuite ale culturii Cucuteni,Tripolie. Locuinţa aparţine und faze tîrzii a aspectului
Ariuşd al culturii Cucuteni, care ar corespunde eventual cu etapa Cucuteni B.
În şanţurile VI -VII, lungi de 10 m şi late de 2 m, executate tot pe panta
vestică a terenului învăţătorilor, a fost descoperit material ceramic de tip Cerneahov,
iar la o adîncime de 0,80 --1,10 m s'au găsit fragmente de vase hallstattiene.
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de la Reci- Telek, 1957.

Pe baza acestor cercetări se poate preciza că la Telek prima aşezare a fost
a purtătorilor culturii Cucuteni,Ariuşd. Cîteva fragmente de vase de tip Wieten,
berg, precum şi unele de tip Noua (fig. 6/5,9) arată că probabil purtătorii acestor
culturi s'au aşezat pe acest loc ; ultimele fragmente aparţin poate unei faze inci,
piente a primei epoci a fierului. Materialul descoperit în stratul hallstattian arată
că purtătorii acestei culturi au avut aci o aşezare mai îndelungată, într'o fază
timpurie a acestei epoci. În epoca La Tene şi în timpul romanilor, terenul a fost
de asemenea locuit. Acest fapt e dovedit printr'o monedă de argint dacică, precum
şi prin fragmente de cărămizi romane. Dintre aceste cărămizi, un fragment de
cărămidă de zid poartă ştampila AL GAL (Ala Gallorum). Viaţa s,a continuat
şi în sec. IV. e.n., fapt arătat de mulţimea şi varietatea materialului ceramic apar,
ţinînd culturii Cerneahov (fig. 6 /7).
În partea vestică a satului, în marginea terenului Telek, malul abrupt din
faţa morii se numeşte « Suvadăsteto ». În secţiune se vedea un strat de cultură
la adîncimea de O, 70 m, în care se aflau şi oase omeneşti. Am făcut un sondaj
în formă de casetă, în care s'a descoperit un schelet ciopîrţit. Capul mortului era
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întors, iar lîngă el a fost mandibula, oasele lungi şi bazinul. Din acest strat de
cultură au fost adunate fragmente de vase lucrate la roată din pastă bună, cu
buza răsfrîntă în afară şi decorate pe umăr cu alveole incizate şi cu benzi de linii
incizate (fig. 7/2, 4 şi 5). Această aşezare se poate data în sec. X -XI e.n.

8. SF. GHEORGHE
}

La biserica,cetate reformată, în marginea sudică a dealului pe care e ridicată
biserica, pe partea dreaptă a străzii « Vargodre >> nr. 4/a, proprietarul Kisgyorgy
Zoltan a nivelat curtea casei. Cu acest prilej la adîncimea de 0,40 m, au fost
descoperite gropi circulare, din care au fost scoase fragmente de vase, cărbuni
şi oase. Fragmentele ceramice sînt lucrate la roată, avînd fundul plat şi fiind deco,
rate cu linii în val şi cu benzi de linii paralele (fig. 7/6 -7). Pe baza ceramicii,
gropile se pot data în sec. X. e.n.
SZEKEL Y ZOLT AN

APXEOnOrHYECKHE HCCnE~OBAHHH
B BEHrEPCKO:ff ABTOHOMHO:ff OBnACTH
KPATKOE CO.UEP)KAHHE

KoJIJieKTHB 06JiaCTHOro My3e.fl B Cs. reopre npOH3BeJI B 1957 r. c nOMO~biO I<OJIJieKTHBOB
My3ees Tbipry-Myperna u KpucTypa pacKonKH B cne~y10~ux CTO.fiHKax.
1. CblHO:»eopiJ:HC)l-iJe-Mypeut. B nyHKTe << ~bepa-aJib.fl » pacKonKaMH 6biJIH o6HapymeHbi
KepaMHKa H ~pyrue o6heKThi, OTHOC.R~uec.RK no3~Heil <l:>a3e KYJihTYPhi KyKyTeHb-Apuyrn~. B pacTHTeJibHOM cnoe n04Bhi 6biJIH Hail~eHbi <l:>parMeHThi cocy~os paHHe<t>eo~aJihHOH 3noxu X B. B JOroBOCT04HOH CTOpOHe, Ha He60JiblliOM npuropKe y qaCOBHH << Mapb.R<l:><l:>n » HaH~eHa KepaMHKa THna
KoQo<l:>eHH KOHQa HeOJIHTa H Haqana 6pOH3hi. H 3~ecb B paCTHTeJibHOM cnoe no4Bhi Hail~eHbi <l:>parMeHThi KepaMHKH paHHe<t>eo~aJihHOH 3noxu X B.
2. IIempu!laKa-iJe-Mypeut. YT04HeHo cy~eCTBOBaHHe noceneHH.fl 6pOH30Boro BeKa Tuna
BuTeH6epr, a TaKme u noceneHH.fl paHHe<t>eo~aJibHOH 3noxu, Haxo~.R~ero ce6e aHanoruiO B nno~a~
Kax B ranaTe - [JopyM6eHH-MH4H, HO 6oJiee paHHHX, qeM 3TH nOCJie~HHe, H KOTOpble MO:>KHO
~aTuposaTb lV-V BB.
3. Kpucmemmu. Ha rope << Cep4HTOH » o6HapymeHbi ocraTKH noceJieHH.fl Tuna KoQo<l:>eHH H
C< CKH<l:>CKHH » MOrHJibHHI< C o6p.R~OM
TpynonOJIO:>KeHH.fl, npH4eM CKeJieTbl Jie:>KaT Ha CnHHe, H
opueHTHpoRaHbi Ha 3B nu6o C3-IOB. MorHJihHHK 3TOT MO:>KHO OTHeCTH KVI-V BB. ~o H.3.
B nyHKTe, Ha3biBaeMOM << <t>en~sap », Mem~y ynoM.RHYTOH ropoil H MypernoM Hail~eHbi Kepa:.~.uqecKue <l:>parMeHTbl H pHMCKHe MOHeTbl.
4. IIopyM6eHu-Mapu. B nyHKTe c< Bap<l:>enu » sna~eHH.fl pe4KH Baryc B TbipHasy-Mape o6HapymeHbi cne~bi noceneHH.fl no3~Heil: <l:>3.3bi nepsoro nepuo~a mene3a. K cesepo-socroKy oT cena ITopyM6eHu-Mapu OTMe4eHO cy~eCTBOBaHHe ~aKHHCKOH KpenOCTH Tuna 3eT.fl. Ho KpenOCTb ranaT B ITopy;ll6eHH-MH4H, O I<OTOpOH npe~noJiaraJIOCh, 4TO OHa ~aKHHCKa.fl, OKa3aJiaCb paHHe<l:>eo~aJibHOH 3nOXH.
ApxeonoruqecKue cne~bi o6HapymeHbi u B cne~y10~ux Mecrax.
5. Eememmu. <t>parMeHTbl KepaMHKH THna ranaT - ITopyM6eHH-MH4H VII B.
6. CbmiJ:»eopiJ:HC)l-iJe-II3iJype. PuMcKoe rpam~aHcKoe ncceneHue.
7. PetJu. OcraTKH :>KHJIH~ H <l:>parMeHTbiKepaMHKH no3~Heil: <l:>a3bl KYJihTYPhi KyKyTeHb,Apuyrn~
CKoro Tima, a TaKme H KYJihTYJ:hi BuTeH6epr, ~aKHHCKHe KepaMuqecKHe <l:>parMeHTbi H <l:>parMeHTbi
qepH.RXOBCKOH KYJibTYfbl, yKa3biBaiO~He Ha HenpepbiBHOCTb 06HTaHH.fl B 3TOM MeCTe, Ha4HHa.fl C
HeOJIHTa H ~O lV B. H.3.
8. CB. Teopze. B6JIH3H pe<l:>opMaTCKOH QepKBH OTKpbiThl KpyrJibie .fiMbl c <l:>parMeHTaMH cocy~oB, yrJieM H KOCT.fiMH, OTHOC.fi~HMHC.fl 1< X B. H.3.
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OE'b.R:CHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1. - ], Teppaca <1 .U&epa-aJibR •>; 2, ropa c '-!acoaHeii <1 Mapnacf>:Pn » B C~om.r:rmop.r:vHy-ge-Mypewe;
<1 qopTow •> B TieTpHJiaKe-ge-Mypew; 4, Teppaca <1 Bapcpene •> B TiopyM6eHn-Mapa; 5-6, Teppaca
<1 TeneK •> B Pe'-!H.
Pnc. 2.- AHTponoMopcpH&Ie H JooMopcpHbie crary3TKH H3 <1 .U&epa-aJibR •>.
Pnc. 3.- 2, 5, 7 H 10, cpparMeHThi KepaMHKH 6poHJoaoro aei<a HJ qacoBHH <1 Mapnacpcpn •>; 4, 6 H 8,
p3HHecpeO):I3JlbH3R Kep3MHK3 OTTyga me; 1, 3 H 9, KepJ.MHKa 6pOH30BOrO BeKa HJ (1 qJpTOWl >>.
Pnc. 4.- KaMeHHbie Tonopb! H rJIHHIIHhie npRCJIHUa H3 '-!aCOBHH <1 MlpMacp:l:m •>.
Pnc. 5.- ], OCT3TKH )f(HJIHIUa THTia Arnywg; 2 H 4, raJibWT3TCKHe RMhi; 3, OCT3TKH raJibWT3TCI<Oro
mnnnma H ncrpe6eHHR c T(:yncn0JicmeHHeM IV a. a TeneKe; 5, raJibWTa~cKoe Hmnnme B Ba pepene, ITopyM6CHHMapn; 6, KaMeHHlR nnomiJ:IKJ. IV B. a TieTpHIIJ.Ke-ge-Mypew~.
Pnc. 6.- 1-4, raJI&wTaTCKHe cocyghi H3 B1pcpene- TiopyM6eHn-Mapn; 5, !j:lplrMeHT KeplMH:KH Tana
BnTeH6epr; 9, TOme THnl H:>ya; 1O, cpplrMeHT raJI&T!rncKoro Tam; 8, cpplrM~Hr glKaii:ci<oro Tanl; 6,
cpparMeHT raJibWT3TCKOH cpOpMbl ):IJIR OTJIHBKH; 7, cppJ.rMeHT JIOIUeHOH ~KopJ.THBHOH KepaMHKH qepHRXOBCKOH
KyJI&Typhi; 11-12, 3H):Ie3l1TOBOe CKpe6JIO H MHKpOJil1TH'-IeCI<HH o6CH):IH3HOBbiÎÎ HYKJieyc apHyill}:ICKOH KYJibTypbl
H3 TeneKa.
Pnc. 7.- 1, cpparMeHT KepaMHKH THna KyKyTeHH B HJ TeneKa; 3, cpparMeHT KepaMHKH VII n. HJ
EeTeWTH; 2, 4 H 5, cpparMeHT cccyga c Hace'-!KaMH X-XI BB. H3 lllyaagawTeTe- Pe'-ln; 6-7, cpparMeHThi
cocygoa c cpHaMeHTOM HJ BOJIHHCThiX H napannen&HhiX JIHHHii H3 Ca. reopre.
PHc. 8.- EpoHJOBhiH KeJIT, KycoK ran&wTaTci<oii 6poH3hi n HJ.KOHe'-IHHK CTpeJibi H3 TeneKa.
PMc. 9.- TinaH pacKonoK 1957 r. a Pe'-IH- TeneKe.

3, Teppaca

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DANS LA REGION
AUTONOME HONGROISE
RESUME

Le groupe de travail du Musee regional de Sf. Gheorghe, assiste par ceux des Musees de
et de Cristur, a procede en 1957 a des fouilles dans les stations suivantes:
1. Sîngeorgiu de M ureş. Au lieu-dit « Gyera-alja » les fouilles ont ramene au jour des
materiaux ceramique-s et plastiques appartenant a une phase recente de CucuteniAriuşd. La terre vegetale a li vre des fragments de vases datables de la hau te epoque feudale
(X' siecle). Dans la partie Sud-Est, sur une petite colline, a la chapelle de « Mariaffy )), l'auteur
a decouvert des materiaux ceramiques du type Coţofeni (fin du neolithique et debut de l'âge
du bronze). Au meme endroit sont egalement apparus, dans la couche vegetale, des fragments
de ceramique de la haute epoque feodale (X• siecle).
2. Petrilaca de Mureş. On a pu y preciser l'existence d'un etablissement de l'âge du bronze
du type \xt"ietenberg et d'un autre, appartenant a la premiere periode de l'epoque feodale, offrant
des analogies avec la plate-forme de Galath-Porumbenii Mici, mais plus ancien et pouvant
etre date des IV•- -v• siecles de notre ere.
3. Cristeşti. Des restes d'une station du type Coţofeni et une necropole scythique a inhumation ont ete decouverts sur la colline de « Szărăsitaj )). Les squelettes de cette necropole sont
etendus sur le dos et orientes generalement Ouest-Est ou Nord-Ouest-Sud-Est. On peut
dater ce cimetiere des VIe -- v• siecles avant notre ere.
Au lieu dit « Folzvar )), entre la colline mentionnee ci-dessus et le Mureş, sont apparus
des fragments de ceramique et des monnaies romaines.
4. Porumbenii Mari. Les vestiges d'une station appartenant a l'une des dernieres phases
de la premiere periode de l'âge du fer ont ete decouverts au confluent du ruisseau de Vagus
et de la Tîrnava Mare, au lieu-dit « Varfele )). Une forteresse dace, du type Zetea, a ete signalee
au Nord-Est de la commune de Porumbenii Mari. Par contre, on a constate que la forteresse
de « Galath ))-Porumbenii Mici, que l'on croyait dace, etait une forteresse de la haute epoque
feodale.
Des traces archeologiques ont egalement ete decouvertes dans les localites suivantes:
5. Bete~ti. Des fragments ceramiques du type << Galath ))·Porumbenii Mici, VII• siecle.
6. Sîngeorgiu de Pădure. Etablissement civil romain.
7. Reci. Les vestiges d'habitations et des -fragments ceramiques d'une phase recente de la
civilisation de Cucuteni, facies Ariuşd, ainsi que de la civilisation de Wietenberg, des fragments
ceramiques daces et du type Tcherniakhov, qui trahissent la persistance d'une vie organisee a
cet endroit, depuis le neolithique jusqu'au IVC siecle de notre ere.

Tg.

Mureş
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8. Sf. Gheorghe. Des fosses circulaires, contenant des fragments de vases, du charbon
et des ossements, qui peuvent etre dates du
siecle de notre ere, ont ete decouvertes a proximite de l'eglise reformee.

xe

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - 1, La terrasse « Gyera-alja >>; 2, la colline et la chapelle de « Măriaffy >> a Singeorgiu de Mureş;
3, la terrasse « Csortos >>a Petrilaca de Mureş; 4, la terrasse «V arfele>> a Porumbenii Mari; 5-6, la terrasse « Telek >>
a Reci.
Fig. 2.- Statuettes anthropomorphes et zoomorphes de « Gyera-alja >>.
Fig. 3. - 2, 5, 7 et 10, Fragments ceramiques, datant de l'âge du bronze, decouverts a la chappelle de
« Mariaffy >>; 4, 6, 8, ceramique datant de la haute epoque feodale, trouvee au meme endroit; 1, 3 et 9, ceramique
provenant de « Csortos >> (âge du bronze).
Fig. 4. - Haches de pierre et fusaloles de terre cuite trouvees a la chapelle de « Măriaffy >>.
Fig. 5.- 1, Vestiges d'une habitation de type Ariuşd; 2 et 4, fosse hallstattienne; 3, vestige d'habitation
hallstattienne et tombe a inhumation du rv• siecle a Telek; 5, habitation hallstattienne de V arfele, Porumbenii
Mari; 6, plate-forme en pierre du rv• siecle a Petrilaca de Mureş.
Fig. 6.- 1-4, Vases hallstattiens provenant de V arfele, Porumbenii Mari; 5, fragment ceramique du
type Wietenberg; 9, idem, du type Noua; 10, Hallstatt; 8, dacique; 6, fragment de moule de fonderie hallstattien;
7, fragment ceramique a decor lustre, civilisation de Tcherniakhov; 11-12, racloirs d'andesite et nucleus microlithique en obsidienne, appartenant a la civilisation d' Ariuşd, trouves a Telek.
Fig. 7.- 1, Fragment ceramique du type Cucuteni B, decouvert a Telek; 3, fragment ceramique du VII•
siecle, de Beteşti; 2, 4 et 5, fragments de vases incises, des x•-xr• siecles, de« Suvadasteto »-Reci; 6-7, fragments de vases a lignes sinusoldales paralleles, trouves a Sf. Gheorghe.
Fig. 8. - Hache a douille en bronze, fragment de bronze hallstattien et pointe de fleche, trouves a Telek.
Fig. 9. - Plan des fouilles de Reci-« Telek » (195 7).
·

------·----
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ŞANTIERUL

S

ARHEOLOGIC DE LA VALEA LUPULUI

ĂPĂTURILE

de salvare din campania anului 1957 de pe şantierul arheologic
de la Valea Lupului s'au efectuat în continuarea acelora din 1953-1956.
Principalul obiectiv al acestei campanii, care s,a desfăşurat între 6 iulie
şi 31 august inclusiv 1 , a fost cercetarea în întregime a subsol ului movilei mari
din marginea şoselei Iaşi,Tg. Frumos, controlat parţial şi în campania anului 1956 2 •
Prin săparea în întregime a movilei s'a urmărit dezvelirea tuturor mormin,
telor din cuprinsul ei, în special a mormintelor cu ocru roşu din vremea movilei,
precum şi a altora mai noi, din prima epocă a fierului sau de la începutul epocii
migraţiilor, săpate ulterior în pămîntul de umplutură al acesteia, fapt constatat
şi prin cercetările anterioare. Totodată s,a căutat să se obţină mai multe date cu
privire la etapele înmormîntărilor cu ocru roşu în movilă, la ritul lor funerar, precum
şi la sistemul de construcţie al movilei mari.
Concomitent cu aceasta s'au efectuat şi alte săpături sub forma unor sondaje
de mai mică amploare, pe botul terasei din acelaşi loc, unul în marginea sud,vestică,
pe locul aşezării neolitice din faza Cucuteni B 3 , şi altul (un şanţ de 1 x 124 m)
pe porţiunea centrală a aceleiaşi terase, unde, prin săpăturile de caracter obştesc,
se descoperiseră mai multe resturi de locuire din prima epocă a fierului.
Prin aceste sondaje se urmărea, pe de o parte, să se obţină date suplimentare
cu privire la topografia şi particularităţile culturale ale aşezării neolitice de aici.
care se plasează într'o etapă de sfîrşit a culturii Cucuteni,Tripolie, iar pe de alta,
urma să se precizeze aspectul cultural şi faza cronologică a aşezării încadrată în
mod generic în prima epocă a fi.erului.
În afară de acestea, unii membrii ai colectivului nostru au supravegheat
parţial şi lucrările de sapă întreprinse de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri
în punctul « La Căpriţa » din marginea de est a satului Leţcani, pe locul unei
movile din vremea înmormîntărilor cu ocru şi a unei aşezări de tip Criş, cerce,
tate parţial în campania anului 1950 4 •
În cele ce urmează prezentăm rezultatele mai importante ale acestor cercetări.
SĂPĂTURILE DE LA MOVILĂ

Pentru urmărirea problemelor indicate atît de construcţia cît şi de conţinutul
movilei, în cercetarea subsolului ei s'a respectat planul săpăturilor anterioare.
1
Colectivul acestui şantier a fost alcătuit din :
M. Petrescu-Dîmboviţa, responsabil, M. Dinu, l. Ordentlich, membri, V. Dupoi, l. Seftiuc, L. Şîmanski
şi V. Ţurlan, studenţi.
2
M. Dinu, Şantierul arheologic de la Valea

Lupului 1956, în Materiale, V, 1959, p. 247.
3 M. Dinu, Şantierul arheologic Valea Lupului,
în Materiale, III, 1957, p. 161 şi urm.
4 Şantierul Valea ]ijiei, în SCIV, II, 1, 1951, p. 57
şi urm.

www.cimec.ro

204

:VI. DINF

2

Astfel, subsolul movilei mari, împărţit în patru sectoare (SE, SV, NE şi NV),
a fost cercetat în continuare prin şanţuri de control de 1,50 m lăţime şi la interval
de 1 m. Lungimea acestor şanţuri a variat între 13-32 m, în funcţie d_e amplasarea
fiecăruia dintre ele în suprafaţa aproape ovală a movilei (fig. 1). In total s'au
trasat 18 asemenea şanţuri, care au fost adîncite uneori pînă la 3-3,50 m.
Prin săparea acestor şanţuri s'a reuşit să se controleze întreaga suprafaţ5
a movilei mari, obţinîndu,se rezultate destul de concludente.
Astfel, în ceea ce priveşte construcţia movilei, prin săpăturile recente s,a
reuşit să se identifice traseul exact al şanţului din jurul movilei mari, rezultat în
urma scoaterii pămîntului ne,
- 1
cesar ridicării acestei movile
(IV), care acoperea alte trei
movile mai mici din cuprin,
sul ei (1 -III). Umplutura,
cu puţine resturi arheologice
cucuteniene, a acestui şanţ
oval din jurul movilei provine
din pămîntul movilei mari
aplatizată în decursul vremii.
Este probabil că umplerea
'\
acestui şanţ a început ime,
diat după construcţia movilei
şi s'a continuat după (lceea
poate pînă la sfîrşitul epocii
Fig. 2. -Vas lucrat la roată din mormîntul 20, de la începutul
bronzului.
epocii migraţiilor.
Deosebit de importante au
fost şi rezultatele relativ la înmormîntările din movilă. În total în campania
anului 1957, s'au descoperit alte nouă morminte de înhumaţie săpate în solul
de la baza movilei. Dintre aceste morminte opt datau din vremea înmor,
mîntărilor cu ocru roşu (M. 16 - 19; 21 - 24) şi unul (M. 20) de la
începutul epocii migraţiilor; groapa acestuia din urmă, săpată prin pămîntul
de umplutură a movilei, perfora parţial şanţul din jurul ei. În acest din urmă mor,
mînt, pe lîngă scheletul întins pe spate, tu capul la vest,nord,vest şi picioarele
la est,sud,est şi cu mîinile întinse pe lîngă corp, s'a descoperit o oală lucrată la
roată din pastă fină de culoare cenuşie, aşezată la picioare (fig. 2).
Dintre cele opt morminte cu ocru, unul din dreptul movilei Il (M. 24 ), ocupa
o poziţie excentrică, iar restul de şapte au fost săpate în solul de la baza movilei
mari, în spaţiul dintre şanţul exterior al movilei mari şi cele trei movile interioare.
Numai două din aceste morminte erau duble (M. 19 şi M. 23), restul fiind simple.
În cele ce urmează ne vom referi la trei din aceste morminte, care se remarcă
prin inventarul şi ritul funerar (M. 21, M. 22 şi M. 24).
Astfel, în sectorul de nord,vest al movilei, cu ocazia săpării şanţului VI
s'a descoperit un mormînt simplu cu urme imperceptibile de ocru (M. 21 ), care
avea groapa în formă dreptunghiulară şi adîncă de 2 m. Pe fundul gropii acestui
mormînt, peste un linţoliu din papură sau stuf din care s'au păstrat mici porţiuni,
se afla un schelet în poziţie chircită, culcat pe stînga, cu capul la est,nord,est
şi picioarele la vest,sud,vest, avînd mîna stîngă întinsă pe lîngă co!p, iar cea dreaptă,
îndoită din cot şi cu falangele aduse pe umărul mîinii stîngi. In ceea ce priveşte
inventarul mormîntului, la extremitatea antebraţului mîinii stîngi a scheletului
s'a găsit o piesă din os ( ?) în formă de disc tronconic, prevăzută la centru cu un
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orificiu cilindric cu diametru! de 17 mm. Piesele de acest fel sînt caracteristice
grupului înmormîntărilor cu ocru roşu, atît din Moldova 1 cît mai ales de pe
teritoriul R.S.S. Ucraina, presupunîndu,se că au servit drept copci sau catarame
de cingătoare 2 • Avînd însă în
vedere poziţia piesei din mor,
L.ECENDA
mîntui descoperit recent la Valea
e
Urm-1
unei lovituri. de
Lupului, credem că obiectele
~ Punga cu ocru CIOC"n
de acest fel au putut fi folosite
0 L,·nţoiu
mai degrabă ca podoabe sau
talismane cu caracter magica,
religios.
Cel mai important dintre
mormintele cu ocru roşu din
movila de la Valea Lupului,laşi
a fost identificat în sectorul de
nord,est al movilei, în dreptul
şanţului IX (M. 22 ). Aici, la
3,30 m adîncime de la baza mo,
vilei, într'o groapă rectangulară
săpată în trepte, s,a descoperit
scheletul unui om matur de sex
bărbătesc, cu capul la nord,
nord,vest şi picioarele la sud,
sud,est, culcat pe spate cu o
uşoară înclinare spre stînga şi
cu picioarele chircite accentuat.
Craniul, destul de bine con,
servat, prezenta la încheietura
occipitalului cu parietalul drept,
urma unei lovituri, probabil de
ciocan cu baza rotundă. Braţele
scheletului erau întinse pe lîngă
corp, iar mîinile încrucişate dea,
supra bazinului atingeau cu
falangele lor ambele femure
(fig. 3 ). Fundul şi pereţii gropii,
pînă la înălţimea de 1 m, erau
Fig. 3. -Mormîntul 22 cu vas in situ.
căptuşiţi cu un linţoliu de
stuf sau papură presărat cu ocru rosu. Din inventarul mormîntului făcea
parte un vas în formă de amforă, des~operit lîngă craniul scheletului (fig. 3 ).
Din punct de vedere al formei, vasul acesta, lucrat cu mina dintr'o pastă fină
de culoare cenuşie, se caracterizează prin corpul bombat şi uşor alungit spre fund,
gîtul înalt şi drept şi buza îngroşată la exterior. Avea şi opt torţi tubulare, dintre
care patru mai mari pe diametru! maxim al vasului şi alte patru mai mici la încheie,
1
Piese similare au fost descoperite în mormintele
cu ocru roşu de la Stoicani şi Bogonos; cf. M. Pe·
tre~cu·DîmbQviţa, Raport asupra săpăturilor arheo·
logice din jud. Covurlui şi Tutova, în SCIV, l, 1,
1950, p. 62; ldem, Date noi asupra înmormîntărilor
cu ocru în MoldJVa, în SCIV, l, 2, 1950, p. 111 şi
urm., p. 112, fig. 1/2.

2
Cf.A.M. Tallgren, La Pontide prescythique
apri!s l'introduction des metaux, în ESA, III, 1926,
p. 102 şi urm.; M. Petrescu-Dîmboviţa, Date noi
asupra înmormîntărilor cu ocru în Moldova, loc. cit.,
p. III şi urm.
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tura gîtului cu corpul (fig. 4 ). În ceea ce priveşte decorul, vasul a fost ornamentat
în partea superioară cu o bandă din linii simple în relief, aplicate orizontal şi
vertical în dreptul celor patru torţi tubulare de pe corpul vasului, precum şi cu
două siruri de motive incizate în formă de X, dintre care unul pe buza vasului
şi altu'l pe umărul lui, la încheietura gîtului cu corpul vasului (fig. 4 ).
Prin forma şi î.n special prin decorul lui, acest vas este unic pînă în prezent
în descoperirile de acest gen de pe teritoriul R.P.Romîne. Pentru el se găsesc
analogii parţiale, mai ales în ceea ce
r-------~~~~~~-~~
priveşte decorul, într'o serie de desco,
1
periri, în special de morminte tumu,
Iare, din Germania şi pînă la Nipru,
precum şi din Egeea.
Astfel, decorul alcătuit din benzi de
linii simple în relief aplicate orizontal
şi vertical pe umărul vasului şi torţile
tubulare cu gaura orizontală de pe
vasul de la Valea Lupului se întîlnesc
1
1
adesea asociate si cu alte ornamente
pe amforele sf~rice din mormintele
~
tumulare din grupul saxo,turingian 1 •
Acelaşi decor plastic îl regăsim şi pe
unele amfore cu gîtul cilindric şi cu
patru torţi pe corpul lui, provenite din
aceeaşi categorie de desco~eriri de la
Slanska Hora şi din alte localităţi, în
special din Boemia 2 , unde aceste amfore
sînt asociate cu paharele cu gura în
formă de pîlnie de tip A din Europa
Centrală sau cu ulcioarele grupului Baal,
Fig. 4. --- Amfora reconstituită din mormîntul 22 cu
berg, fiind datate în neoliticul dezvoltat 3 •
ocru de la fig. 3.
Unii arheologi cehi, încercînd să deter,
mine fazele principale ale ceramicii ornamentate cu şnurul din Boemia, au plasat
acest tip de amforă într'o ultimă etapă (faza III) a acestei culturi, corespunzătoare
cu cea mai veche ceramică de tip Unetice, punîndu,! în legătură cu unele influenţe
din regiunile sud,estice 4 • În afară de aceasta, decorul alcătuit din şirur(orizontale
incizate în formă de X de pe buza şi umărul amforei de la Valea Lupului a fost
identificat recent şi la Gîrceni, laşi pe un vas în formă de pîlnie, dintr,un grup de
morminte, care datează, probabil, de la începutul epocii bronzului s. Amforele
caracteristice de pe teritoriul U .R.S.S. se deosebesc întrucîtva de tipul original,
fiind în legătură cu cultura tripoliană tîrzie de tip Gorodsk,Usatovo 6 , corespunză,
toare grupului înmormîntărilor cu ocru roşu ÎR movile din ţara noastră. De ase,
menea, amfore cu elemente aproape similare cu cele descrise mai sus s'au des,
coperit şi în unele morminte cu groapa în formă de puţ din Egeea, fiind datate,
acolo, în perioada timpurie a minoianului mijlociu 7 •
1

Turingian Amphorae, în
urm.
2
Cf. M. Zapotocky, Baalbeskd scupina v Cechach,
în AR, VIII, 1956, p. 551. fig. 233 (dreapta jos).
3
Ibidem, p. 621-622.
1
Cf. M. Buchwaldek, Starii Iiiurovd keramika v
Cf.

T.

Sulimirski,

PPS, XX, 1956, p. 108

••

şi

Cechach, în AR, IX, 1957, p. 401, şi fig. 178 (dreapta
sus).
5 Cf. Adrian Florescu şi Marilena Florescu, Sondajul de la Girceni, în acest volum, p, 221
8
Cf. T. Sulimirski, op. cit., p. 113 şi nota 6.
7
Ibidem, p. 114 şi 115, pl. VII/c şi fig. 3/1
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Din datele de pînă acum rezultă că acest tip de vas în formă de amforă,
provenit în special din morminte, este răspîndit pe un spaţiu vast din Europa
centrală şi pînă la Nipru în care se include şi ţara noastră, şi prezintă unele aspecte
regionale, în legătură cu culturile locale cu care a intrat în contact.
În ceea ce priveşte originea acestor amorfe, T. Sulimirski este de părere că
ea trebuie căutată undeva în regiunile de pădure dintre Vistula, Baltica şi Niprul
superior, locuite de o populaţie seminomadă, care la început îşi confecţiona
vasele din lemn 1 • Relativ la aceasta nu este exclus ca brîiele si ornamentul incizat
de pe amforele de lut din grupele sus menţionate să reprezint~ eventualele cercuri
de legătură şi incrustaţii de pe vasele originale din lemn.
Pe baza analogiilor prezentate putem presupune că şi amfora descoperită
în mormîntul cu ocru roşu din movila mare de la Valea Lupului,fabrica Chimică
aparţine aceluiaşi grup de nord,nord,est. La Valea Lupului ea corespunde mormin,
telor din a doua perioadă a movilei, în care predomină mormintele cu gropi adînci
si uneori săpate în trepte.
'
În sfîrşit, cel de,al treilea mormînt (M. 24 ), ocupa o poziţie excentrică în
dreptul movilei II din interiorul movilei mari (fig. 2 ). Groapa lui simplă şi dreptun,
ghiulară, orientată nord,nord,est - sud,sud,vest, era săpată în solul cafeniu,
la 0,60 m adîncime de la baza movilei. Oasele scheletului, complet răvăşite şi
păstrate parţial, dovedesc că mormîntul a fost jefuit din vechime, probabil de
purtătorii aceleiaşi culturi a înmormîntărilor cu ocru roşu. Prin descoperirea
acestui mormînt s,a precizat că fiecare dintre cele trei movile din interiorul movilei
mari, conţinea numai cîte un mormînt, probabil al unor şefi din grupul înmormîn,
tărilor cu ocru, care datează dintr'o primă etapă de înmormîntări, caracterizate
prin gropi simple, puţin adîncite şi lipsite complet de inventar. După aceasta
urmează cea de,a doua etapă a mormintelor cu ocru de la Valea Lupului săpate
în solul de la baza movilei mari cu gropi adînci şi uneori cu pereţii în trepte
şi cu un inventar mai bogat, din care, în afară de amfora menţionată, nu lipsesc
nici vase ornamentate cu şnurul răsucit 2 • Limitîndu,ne la spaţiul mai restrîns
al ţării noastre, în timp, această etapă ar putea corespunde mormintelor cu ocru
de pe cetăţuia de la Stoicani datate la începutul epocii bronzului 3 şi probabil
acelora din movila de la Brăiliţa care ocupă acolo o poziţie intermediară între
mormintele mai vechi cu vase usatoviene ca inventar şi acelea mai noi cu vase
în formă de askos corespunzătoare epocii bronzului deja formată 4 •
SAPATURILE DE PE TERASA

In cadrul sondajului executat în 1955 cu prilejul săpării şanţului IV pe locul
neolitice din faza Cucuteni B de pe porţiunea de vest,sud,vest a terasei
se identificase pe o suprafaţă de 42 m 2 urmele unei locuinţe din faza Cucuteni B
(Nr. 4), care din lipsă de timp nu a mai putut fi dezvelită (fig. 5). În 1957
reluîndu,se săpăturile în sectorul amintit, s'a trecut la dezvelirea acestei locuinţe.
Cu acest prilej s,a constatat că resturile acestei locuinţe zăceau la 0,60 m
adîncime, în solul cafeniu de la baza solului cu humus de culoare neagră. Forma
rectangulară şi orientarea nord,sud a resturilor păstrate din această locuinţă era

aşezării

Cf. Sulimirski, op. cit., p. 117 şi urm.
Cf. M. Dinu, Şantierul arheologic de la Valea
Lupului, 1956, în Materiale, voi. V, 1959, p. 252, fig- 7.
3
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, Cetăţuia de la
1

2

Stoicani, în Materiale, 1, 1953, p. 154.
4 Cf. N. Harţuchi şi l. Th. Dragomir, Săpăturile
arheologice de la Brăiliţa, în Materiale, III, 1957,
p. 144.
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indicată mai mult de grupurile ceramice şi prin cîteva bucăţi de lipitură provenită
pereţii prăbuşiţi spre interiorul locuinţei întrucît lipsea cu desăvîrşire podeaua
făţuită pe podina de lemne despicate. Din inventarul acestei locuinţe făceau parte
oase de animale domestice, sule de os, greutăţi de plasă din lut şi în special eera~

de la

mica pictată în stilul grupei

r

cu motive animaliere sau uneori serpentiforme

LE.GENDA

?lZ"l.al Sip.ituri
!'IA! Resturile de locuintă din
aşezareJ Cucu tem' 8
:.:. :: J Conturul probJbt!.JIIocuinte!or
O Sobe ® Vetre O Gropi·
0 Rişniţă
~ Oase
t:.. FrJgmente ceramice

1~1111 Resturile de locuint.i dln 3Sezare.:J

de tip Zolniki
'
·
@ V.:Jtri din a~ezarea de tip Zolniki
a",. Morminte HJ/Istattiene
%
din epocJ migraţtilor
~ Gard de piJ!ră modern

Fig. 5.- Valea Lupului. Planul sondajului din

(fig. 6 ). Toate aceste resturi descoperite aici
la faza Cucuteni B căreia îi aparţin.

confirmă

aşezarea

Cucuteni B.

rezultatele anterioare cu privire

*

Al doilea sondaj efectuat pe porţiunea centrală a terasei a constat dintr~un
şanţ de 1 m x 124 m, trasat perpendicular pe gardul de piatră de pe latura sudică
a Fabricii Chimice 2.
Cu acest prilej, în capătul sudic al şanţului s~au secţionat trei locuinţe, dintre
care una cucuteniană si alte două hallstattiene. Acestea din urmă se caracterizau
prin resturi sporadice de lipituri bine arse şi fragmente ceramice, dintre care unele
proveneau de la vase mari în formă de urne din pastă de culoare cărămizie în
interior şi neagră cu luciu metalic la exterior. Vasele de acest fel, decorate cu caneluri
orizontale largi, prin analogie cu descoperirile similare de la Stoicani, 1 datează
dintr~o fază încă nu îndeajuns de bine precizată din Hallstatt~ul mijlociu sau tîrziu.
1

Cf.

M.

Petrescu-Dîmboviţa, Cetăţuia

de la Stoica ni, loc. cit., p. 155
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În afară de acestea, prin identificarea şi în acest loc a platformelor de locuinţă
Cucuteni B, s'a precizat că aşezarea neolitică s'a întins şi pe zona centrală a terasei,
probabil pe atunci neseparată de porţiunea vestică.
În sfîrşit, prin supravegherea lucrărilor de sapă efectuate de Direcţia Regională
de Drumuri şi Poduri la « Căpriţa » pe locul unei movile din apropierea satului
Leţcani, s'au descoperit două schelete chircite şi fără inventar, care zăceau în
pămîntul de umplutură al movilei. De asemenea, din acelaşi pămînt s'au cules
mai multe fragmente ceramice, o greutate de plasă şi un idol fragmentar din lut,
care proveneau din aşezarea de tip Criş
peste care a fost construită movila 1 .

---.

1
1
1

*

1
Acestea sînt principalele rezultate ale
1
cercetărilor de la Valea Lupului din 1957.
În ceea ce priveşte movila, prin iden,
tificarea mormîntului 24 din dreptul movilei
~
II, în care, prin cercetările anterioare
1
nu se descoperise nici un mormînt, s,a
1
precizat că fiecare dintre cele trei movile
1
1
(l -III) din interiorul movilei mari a fost
1
construită numai peste cîte un mormînt
J
din grupul înmormîntărilor cu ocru roşu,
probabil al unor şefi de ginţi sau triburi. Fig. 6.- Vas pictat în stil ~din faza Cucuteni B.
Mormintele din dreptul acestor trei modle,
caracterizate prin gropi simple, dreptunghiulare şi adîncite puţin în solul de
la baza movilei, marchează, probabil, o primă etapă în evoluţia culturală a înmor~
mîntărilor cu ocru roşu în movila de la Valea Lupului.
Cea de~a doua etapă a movilei mari, corespunzătoare mormintelor cu gropi
adînci şi săpate uneori în trepte, în solul de la baza movilei mari, se deosebeşte
de prima, atît ca rit de înmormîntare cît şi prin inventarul mormintelor ei. Din
acest punct de vedere, prezenţa într,un mormînt cu ocru a unei amfore mari
de origină nord şi nord,estică s'ar putea invoca în sprijinul unui contact între
triburile purtătoare ale acestui tip de amforă şi triburile de păstori ale înm:::>rmîn,
tărilor cu ocru roşu în movile venite aici mai de demult din stepele pontice ale
U.R.S.S. Rămîne ca prin cercetările viitoare să se precizeze în ce măsură elementele
din nord şi nord,est aparţinînd fie acestui grup sau a aceluia cunoscut prin înmor~
mîntări în cutie de piatră şi documentat recent şi pe teritoriul Moldovei 2 au con~
tribuit, alături de grupul înmormîntărilor cu ocru roşu din răsărit, la grăbirea
procesului de trecere la epoca bronzului pe teritoriul Moldovei.

-s=.----------

M. DINU

APXEOJIOrJ1qECKHE PACKOIIKH B BAJI.H-JIYITYJIYtl
KPATKOE CO.UEP:>KAHI1E

B Tet~eHue apxeoJioruqcci<ux uccJie.n;osam!jl 1957 r. B Bami-JlynyJiyH:, corJiacHo ycraHOBJieHHOMY . paHee npOU3Be.n;eHHblMll paCI<Olli<aMll llJiaHy 1 6biJI llOJIHOCThlO UCCJie.LJ:OBaH 60JihU.:OH
I<ypraH speMeH 3axopoHeHuH: c r<pacHcH: oxpoH:, pacnoJio»<enbiH Ha I<pmo mocce .Hccbr- Tbrpry1

Cf. Şantierul Valea Jijiei, loc. ci[., p. 57 şi urm.

14- c. 130

2
Cf. M. Dinu, Sondajul arheologic de la Dolheştii
Mari,; acest volum, p. 213.
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<l>pyMoc (p11c. 1). B TO >Ke speMH 6bmH npo113Be~eHbi 11 ~Ba MeHee 3Hatii1TeJlbHhiX wyp<l:Ja, o~HH Ha
IOr0-3ana~HOM I<palO TeppaCbi s o6w11pHOM HeOJli1TI1tieCI<OM noceneHI111 <l:Ja3l.r Kyi<yTeHI1 B (p11c. 5)
c pacn11cnoM I<epaMI1I<OM Tl1na ~ (p11c. 6) 11 ~pyroM B uernpe TOM >Ke Teppacbr, r~e 6biJ111 o6Hapy>I<eHbi ocraTI<I1 noceneni1H cpe~Hero 11 no3~Hero ranbrnTaTa.
He~aBHI1MI1 paci<onr<aMI1 I<ypraHa, HBJIHIOIUI1MHCH rnasHbiM 3a~aHHeM HbiHewHero HCCJieHOBaHI1H, y.u.anocb ycraHOBI1Tb TOlJHOe HanpasneHI1e I<aHaBbi sor<pyr 6onbworo r<ypraHa, o6pa3osasrneMcH OT BbieMI<I1 3eMJII1 ~JIH era Hacbml1 (IV), neper<pbiBalOwero Tpn He6onhiiiHX xonMa (1- III)
(p11C. 1). KpoMe TOrO, 6hiJ111 BCI<pbiTbl 9 norpe6eH11M C TpynonOJIO>KeHI1eM y OCHOBaHI1H I<ypraHa,
H3 I<OI1X 8 OTHOCHTCH I< nep110,l.l.y norpe6eHHM C I<paCHOM OXpOM (16-19; 2)- 24) 11 O,l.I.HO (20) B BbiTHHYTOM llOJIO>KeHI111, B I<OTOpOM 11MeeTCH cpa6oTaHHbiM Ha I<pyry rJII1HHHbiM cocy~ ceporo UBeTa
(pHC. 2), OTHOCHIU11MCH I< HallaJiy 3ll0XH nepeceJieHI1M Hapo~OB.
Cpe~11 norpe6eHI1M c oxpoM o~Ho (24) 3aHI1MaeT oT~aneHHOe OT ueHTpa noJIO>Kenl1e npoTI1B
I<yprana Il, OCTaJibHbie 7 6biJ111 BCI<pbiTbi B rpyHTe y OCHOBaHI1H 60JibWOrO r<ypraHa, Me>K.U.Y BHernHeM
I<aHasoM, oi<py>KalOweM r<ypraH, 11 TpeMH BHyTpeHH11MI1 norpe6eHI1HMI1. IIorpe6eHI1H c oxpoM,
H3XO~HIU11eCH npOTHB 60JibWOrO r<ypraHa, OTJII1lJaiOTCH OT BHyTpeHHI1X norpe6eHI1M Hai< no 3axopoHeHI110 (rny60I<11e HMbi, 11HOr~a CTyneHlJaTbie), Tai< 11 no r<epaMI1lJeCI<OMy 11HBeHTap10, COCTOHrueMy
113 cocy~os co rnHyposbiM opHaMeHTOM n116o B <l:JopMe 6oJibiiii1X aM<l:Jop c Tpy6tiaTbiMI1 pytir<aMI1 11
rOp1130HTaJibHO 11 BepT11I<aJibHO HaJIO>KeHHbiM11 npOCTbiMI1 llOHCI<aMI1 (p11C. 3 11 4).
Ilp11 BCI<phiTI111 norpe6eHHH 24 npoTI1B I<ypraHa II 6hmo ycTaHosneHo, liTO I<a>K~hiM 113 Tpex
XOJIMI1I<OB (1- II 1) BHYTPI1 6onbworo r<ypraHa 6biJI nacbmaH Ha~ O,l.I.H11M 113 norpe6eHI1M rpynnhi
c I<pacHOM oxpoM, no-BI1~11MOMY, nneMeHHhiX n116o po~OBhiX so>K~eM. IIorpe6eHI1H no~ 3TI1M11
TpeMH r<ypraHaMI1 B npOCTbiX npHMOyroJibHbiX 11 CJierr<a yrny6JieHHbiX B rpyHT HMaX B OCHOBaHI111
I<ypranos npe~cTaBJIHlOT co6oM nepsbiM 3Tan I<YJibTypHoro pa3BI1TI1H norpe6eHI1M c r<pacHOM oxpoM
B I<ypraHe B BanH-JlynynyM.
BTopoM 3Tan - 3Tan 6onbmoro r<ypraHa - c norpe6eHHeM B rny6or<11x, 11Hor~a cryneHtiaThiX, HMaX 11 C 11HBeHTapeM 113 60Jibiiii1X aM<l:Jop MO>KHO OTHeCTI1 I< HalJaJiy 6pOH3bi. HaJII1lJI1e B
O~HOM 113 norpe6eHI1H C OXpOM 60JibWOM aM<l:JOpbi, np011CXO~HIQeM, llO MHeHI110 Hei<OTOpbiX JIHI(,
H3 cesepo-socTOlJHhiX o6nacTei:J: Me>K~Y B11cnoi:J: 11 BepxH11M Ilp11~HenposbeM, MO>KeT cny>KHTb
no~TBep>K~eHI1eM
I<OHTar<Ta Me>K~Y nneMeHaM11-HOCI1TeJIHMI1 Tai<oro Tl1na cocy~os 11 nacrywecr<11M11 nneMeHaMI1, I<OTOpbiM np11na~ne>Kan11 norpe6eHI1H c r<pacHOM oxpoi:J: B I<ypraHax, ~aBHO
np116biBWI1MI1 c10~a 113 np11tiepHoMopcr<I1X creneM CCCP. Ey~yiUI1MI1 11ccne~osaHI1HMH 6y~eT
yTotineHo, s I<ai<oM Mepe 3JieMeHThi cesepa 11 cesepo-socTor<a, np11Ha~ne>Kaw11e I< TOM >Ke rpynne
Jm6o I< rpynne norpe6eHI1M B r<aMeHHhiX HIUI1I<ax, He~aBHO ycraHosneHHOH 11 Ha Tepp11TOp11H Mon~OBhi, or<a3aJIH HapH~Y c rpynnoM norpe6en11M c r<pacHoM oxpoM Ha socror<e csoe BJII1HHI1e Ha ycr<opeHI1e npouecca nepexo~a I< 6poH3e Ha Tepp11TOp1111 Mon~OBhi.

OE'MICHEHHE Pl1CYHKOB
Pnc.
<t>pyMoc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.

1. -

Bam1-Jlynynyn. 061.1..1HH nnaH pacHonoH 6oJI&Illoro HypraHa Ha KpaiO lllocce Jlccbi- Tbipryn-

2.- Bbipa6oTaHHhiH Ha Hpyry cocy.n; H3 norpe6eHHR 20 Ha'laJia :moxn nepece,,eHnn Hapo.n;os.
3.- ITorpe6eHne 22 c cocy.n;oM in situ
4. - BoccraHOBJieHHaR aMcPopa norpe6eHHR 22 c oxpon H3 pnc. 3.
5.- ITnaH mypcPa B noceneHHH KyHyTeHH B.
6.- PacnncaHHhiH B CTHJie ~ cocy.n; cPa3bi KyKyTeHH B.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE VALEA LUPULUI
RESUME

a

Les fouilles archeologiques faites en 1957
Valea Lupului d'apres un plan etabli au prealable grâce a des fouilles anterieures, ont permis de contrâler tout le sous-sol d'un grand tumulus datant de l'epoque des inhumations
l'ocre rouge et situe en bordure de la route qui va
de Jassy Tg. Frumos (fig. 1). On a effectue en meme temps deux petits sondages, l'un
l'extremite Sud-Ouest de la terrasse du meme endroit -- sur l'emplacement d'une vaste station neolithique, appartenant
la phase Cucuteni B (fig. 5) et contenant de la ceramique peinte dans le
style ~(fig. 6) -- et l'autre au centre de la meme terrasse, ou on a pu identifier des vestiges d'un
etablissement datant de la seconde et de la troisieme periodes du Hallstatt.

a

a

a
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Les fouilles recentes, pratiquees dans le tumulus, ont permis de determiner le trace
exact d'un fosse situe autour du grand tumulus et resultant de l'extraction de la terre necessaire
a l'edification de ce tumulus (le IV•) qui en recouvrait trois autres plus petits, situes sur son
emplacement (I --III) (fig. 1). L'auteur a decouvert, en outre, neuf autres tombes ainhumation,
creusees a la base du tumulus, dant" huit dataient de l'epoque des inhumations a l'ocre rouge
(M. 16 19; M. 21-- 24) et une seule (M. 20) dant le squelette reposait etendu sur le dos.Cette
derniere tombe contenait un vase en argile fait au taur et datant du debut de l'epoque des
migrations (fig. 2).
Parmi les tombes a acre, l'une (M. 24) occupait une position excentrique, en regard du
tumulus Il, tandis que les sept autres ont ete decouvertes a la base du grand tumulus dans l'espace
situe entre le fosse exterieur du tumulus et les trois tumulus interieurs. Les tombes a acre
trouvees en face du grand tumulus different de celles des tumulus interieurs, aussi bien en
ce qui concerne le rite d'inhumation (a fosses profondes creusees parfois en gradins) que par
leur inventaire ceramique, constitue de vases a ornementation cord ee, en torsade, ou de vases
en forme de grandes amphores, a anses tubulaires sur le corps et ceintures de lignes horizontales
et verticales, simplement appliquees (fig. 3 et 4 ).
La decouverte de la tombe 24, situee devant le tumulus II, a permis de preciser que chacun
des trois tumulus (1-111), de l'interieur du grand, n'a ete eleve que sur une seule tombe, du
groupe d'inhumation a l'ocre rouge. Il s'agissait probablement de chefs de clan ou de tribu.
Les tombes renfermees dans ces trois tumulus- a simples fosses rectangulaires et creusees
a faible profondeur dans le sol de la base du tumulus - marquent une premiere etape dans
l'evolution culturelle des inhumations a l'ocre rouge, dans le tumulus de Valea Lupului.
La seconde etape, celle du grand tumulus, qui correspond aux tombes a fosses profondes,
creusees parfois en gradins et renfermant comme mobilier funeraire de grandes amphores, peut
etre datee du debut de l'âge du bronze. La presence, dans l'une des tombes aacre rouge, d'une
grande amphore provenant selon certains auteurs des regions du Nord-Est, situees entre la Vistule et le Dnieper superieur, pourrait etre invoquee a l'appui de la these d'un contact entre les
tribus usant de ce type de vase et les tribus de pâtres, pratiquant les inhumations a l'ocre rouge
dans des tertres, dant la mode avait ete importee depuis assez longtemps des steppes pontiques
de l'U.R.S.S. Les futures fouilles auront a preciser dans quelle mesure les elements du Nord
et du Nord-Est - appartenant soit a ce groupe, soit a celui connu par les inhumations dans
des cistes et recemment atteste sur le territoire de la Moldavie - auront contribue, aux câtes
du groupe oriental des inhumations a l'ocre rouge, a hâter le processus du passage a l'âge du
bronze, sur le territoire de la Moldavie.
EXPLICATlON DES FlGURES
Fig.
Jassy--Tg.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

14*

L
Valea Lupului. Plan d'ensemble des fouilles du grand tumulus situe en bordure de la routt!
Frumos.
2. --Vase fait au tour, trouve dans la tombe n°. 20 (debut de l'epoque des migrations).
3. ---La tombe n° 22 avec vase in situ.
4. -- Amphore reconstituee provenant de la tombe 22 a ocre de la figure 3.
5.- Plan du sondage de la station Cucuteni B.
6. -Vase peint dans le style ~ de la phase Cucuteni B.
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SONDAJUL ARHEOLOGIC DE LA

DOLHEŞTII

MARI.

(r. Fălticeni, reg. Suceava)

"N

PRIMĂVARA anului 1956 locuitorul Ion Hapău din corn. Dolheştii Mari,
cu ocazia lucrărilor agricole efectuate pe un lot din grădina casei sale,
a descoperit întîmplător un mormînt în cutie de piatră. Conţinutul lui,
deranjat şi distrus de descoperitori, se compunea, după inform:tţiile primite, din
patru schelete umane, mai multe vase din lut ars, trei topoare de silex şi o serie
de obiecte lucrate din plăci de os gravate şi ajurate. Toate acestea, în afară de
topoarele din silex, s'au păstrat numai fragmentar 1 •
Apreciind importanţa acestei descoperiri, unică pînă atunci pe teritoriul
Moldovei, Institutul de arheologie al Academiei R. P. Romîne, a înscris aici,
în planul său de cercetări pe 1957, un sondaj arheologic, care s'a efectuat între
21 octombrie si 5 noiembrie 1957.
Cu prilejui acestor lucrări, urma să se precizeze dacă descoperirea sus men,
ţionată apare în acest loc ca ceva izolat sau face parte dintr,un complex, un grup
de morminte sau eventual un cimitir, care cercetat metodic ar putea oferi date noi
de caracter arheologic şi antropologie. În afară de aceasta, se urmărea să se stabi,
lească poziţia cronologică pe care această nouă cultură o ocupă în cadrul celor,
lalte culturi materiale de pe teritoriul Moldovei.
Locul descoperirii se află pe o prelungire din dealul Vîntului, o terasă inferi,
oară de pe stînga pîrăului Şomuzul Mare, situată în marginea de nord,vest a
satului Dolheştii Mari. Sondajul a fost efectuat în grădina locuitorului sus men,
ţionat, cuprinsă între şoseaua Fălticeni,Dolhasca la sud şi drumul de ţară « La
!chim » la nord şi nord,est (fig. 1). În acest loc terenul prezintă o uşoară pantă de
la nord la sud, care se prelungeşte peste şosea şi calea ferată pînă în şesul mlăş,
tinos al Şomuzului Mare. Planul sondajului a fost determinat de forma terenului
şi în special de orientarea est - vest a mormîntului descoperit întîmplător în
anul precedent.
Astfel, lucrările au constat din trei şanţuri paralele (1, II, III), orientate nord,
sud şi două casete cu o suprafaţă de 16 m 2 (fig. 1). Cele trei şanţuri au fost trasate
la vest şi paralel cu drumul de ţară « La lchim ». Şanţul 1 (1 m x 112 m) se ampla,
sează la 40 m de marginea estică a acestui drum, şanţul II (1 m x 94,50 m) la 5 m
distanţă de primul, iar şanţul III (1m x 44 m) la un interval de 8 m faţă de şanţui
Il. Cu prilejul acestor săpături, a căror suprafaţă atinge 280 m 2 , s'a reuşit să se
dezvelească încă un mormînt (M. 2) din aceeaşi grupă a mormintelor în cutie
de piatră, scheletul unui animal cu un vas întregibil la cap, îngropat probabil

I

• Lucrările au fost efectuate de M. Dinu, responsabil, şi L. Şimanschi, student.
1
Vezi arhiva Muzeului Fălticeni, raport nr. 6671

din 13 mai 1956, incheiat la fa{a locului de semnacarul acestui raport şi de I. Cernescu, la acea dată
director al Muzeului.
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ritual, precum şi o aşezare cu resturi sporadice de locuire, constituite în special
din fragmente ceramice şi foarte puţine lipituri.
În cele ce urmează prezentăm rezultatele mai importante ale acestor cercetări,
încercînd în acelaşi timp şi o încadrare cronologică şi culturală a acestor noi
descoperiri.
Aşezarea

*

este documentată prin resturi de locuire alcătuite în special din frag,
mente ceramice şi foarte puţine bucăţi de lipitură. Toate acestea zăceau într'o
depunere subţire de sol clisos
de culoare cafenie (0,15 --0,20
m), greu de săpat şi cu slabe
incluziuni de humus, pe care
~........,....
;..,,.,,,,
localnicii îl numesc « agiag ».
,,,,.,,
,,"
La rîndul lui stratul de cultură
"''',,,,,,1,,,,,,
este acoperit de solul cu humus
/-/ll fan(url
de culoare neagră, cultivat as",", 1"'"'""'""''"""'"' ''"''' '""~
1
Croapli ru resturi
tăzi de localnici. Sub stratul
de locwr" o't> f,,P 6'orotl.slr
de
cultură, adică între 0,502
Ca.. el<> d'm drt>plu/9ropii
0,60
m adîncime, se află un sol
dnim•lului
3
Case/a mormlnluluiAI" 2
gălbui amestecat cu piatră de
I'n cvfil' dt' pi."l'rlt
calcar
cochilie. În unele locuri,
L o eul ff>ormlnlului !Vr 1
X
/n cultt' dt' pialr$,
în special spre capetele nordice
descopt'rd m 1.9.58.
ale şanţurilor, piatra de calcar
se prezintă sub forma unor plat,
forme, care ocupau aproape în,
treaga terasă, după cum dove,
dese carierele de piatră ale lo,
calnicilor.
În cadrul sondajului, cele
mai numeroase fragmente eera,
mice din aşezare se întîlnesc în
special spre capetele de nord
ale şanţurilor I -II şi numai
sporadic la extremitatea vestică
în şanţul III. De aici putem pre,
Fig. 1. - Planul săpăturilor
supune că sondajul a fost
efectuat la periferia aşezării, mai precis în marginea ei de vest şi de sud,vest.
Legat de aşezare, pe traseul şanţului I, între M 32-36, s,a identificat o groapă
(nr. 1) de formă, probabil, ovală, cu gura larg deschisă şi fundul neregulat, care
a fost adîncită pînă la 1, 70 m de la suprafaţa actuală a solului. Umplutura gropii,
cercetată parţial numai pe traseul şanţului, era alcătuită din depuneri de sol brun
amestecat cu bucăţi de lipitură, fragmente ceramice şi cărbuni, care altern<J.u cu
altele de culoare cafenie şi sterile. În legătură cu umplutura acestei gropi, date
mai concludente se vor obţine numai după săparea ei integrală.
În ceea ce priveşte ceramica aşezării, fragmentele descoperite, în general
atipice şi extrem de friabile, nu ne,au permis determinarea formelor vaselor şi a
dimensiunilor lor. Totuşi, după pastă, se pot desprinde două categorii ceramice:
una mai puţin frecventă, din pastă fină de culoare cărămizie şi alta mai numeroasă,
din pastă mai grosolană de culoare neagră,cenuşie cu puţină pleavă şi cioburi în
compoziţia ei. Din această ultimă categorie menţionăm cîteva fragmente care,
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prin forma şi decorul lor, ne pot ajuta la o încadrare a aşezării respective. Astfel,
două dintre aceste fragmente provin de la căni cu gura uşor deschisă (fig. 2/1 -2)
şi

ornamentate uneori pe gît sau umăr cu un brîu simplu în relief (fig. 2/2), unul,
probabil de la un pahar, ornamentat cu un şir orizontal de mici alveole (fig. 2/3)
şi un alt fragment, probabil, de la un bol sau castronaş prevăzut cu o tortiţă cu
gaură circulară aplicată pe buza şi umărul vasului (fig. 2/4). În sfîrşit, un alt frag,
ment ceramic mai mare provine de la un vas relativ mare cu corpul bombat, probabil

1

Fig.

2. -

Fragmente

ceramice

de tip Gorodsk din aşezarea de la Dolheştii Mari.

o amforă, ornamentată pe umăr cu un decor metopic orizontal, alcătuit din brîie
în relief cu crestături scurte (fig. 2/5).
O ceramică de acest gen, similară ca pastă şi ornament, a fost descoperită
în aşezarea de tip Gorodsk de pe holmul de la Uricani,Iaşi sondată în 1956 ,1
precum şi într'o altă aşezare din aceeaşi perioadă de la Folteşti în sudul Moldovei,
unde s,a identificat o specie ceramică, care pe baza analogiilor cu unele forme cores,
punzătoare din cultura Schnekenberg a fost datată la începutul epocii bronzului 2 •
Fragmente ceramice decorate cu brîie în relief şi cu crestături regulate pe corpul
lor, ca la Dolheştii Mari, apar sporadic şi în aşezarea de la Horodiştea pe Prut,
unde sînt asociate cu specia ceramică pictată tripoliană tîrzie de tip Usatovo 3 •
Această similitudine ceramică ne duce la concluzia că si asezarea de la Dolhestii
Mari aparţine aceleiaşi culturi Horodiştea, Folteşti d~ p~ teritoriul Moldo;ei,
corespunzătoare grupului Gorodsk,Usatovo din R. S. S. Ucraina. Totuşi lipsa
ceramicii pictate în aşezările de la Dolheştii Mari şi Uricani,Iaşi ne face să pre,
supunem că cele două aşezări din nordul Moldovei datează dintr'o etapă tîrzie
a culturii Horodiştea,folteşti şi se leagă mai degrabă de cultura de tip Gorodsk
din regiunea de silvo,stepă a R. S. S. Ucrainene.
1 M. Dinu, Şantierul arheologic de la Valea Lupului, în Materiale, V, p. 253, fig. 10.
2 M. Petrescu-Dimbovita, Săpăturile arheologice
de la Folteşti, în SClV, II, 1, 1951, p. 256 şi fig. 4/4,

3

Cf. H. Dumitrescu, La station prehistorique de
Pruth, în Dacia, IX---X, 1941-1944,
5 şi 7.

Horodiştea sur le
p. 151 şi fig. 4.
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Tot în şanţul I, cu 5 m mai la sud de groapa aşezării, s~a descoperit scheletul
unui animal culcat pe stînga şi orientat cu capul sud~sud~est 26,5°. Scheletul păstrat
aproape întreg, zăcea la o adîncime de 0,50-0,60 m, într~un sol cafeniu deschis,
la baza stratului cu resturi de locuire. Starea de conservare destul de rea a schele~
tului animalului nu ne~a permis o precizare a speciei căreia îi aparţine. După
examinarea sumară a schele,
tului la Laboratorul de Morfo,
logie Animală de la Facultatea
de Ştiinţe Naturale din Iaşi,
s~ar putea presupune că acest
animal, un cervideu ( ?) sau
mai precis un l::ovideu, pre,
zintă caracterele unui exemplar
destul de tînăr, îngropat pro,
babil ritual 1 . Aceasta cu atît
mai mult cu cît în faţa schele,
tului de animal se afla si un
vas întregibil de formă sf~rică,
lucrat din lut negru~cenuşos,
cu silexuri pisate în compoziţia
pastei şi lustruit la exterior. Va~
sul este ornamentat pe umăr şi
pe gît cu motive incizate din
linii scurte verticale şi impre~
siuni de şnur răsucit, aplicate
în şiruri paralele orizontale şi
în ghirlande, în două sau mai
Fig. 3.- Capacul mormîntului in cutie de piatră (nr. 2).
multe registre.
Obiectivul principal al son~
dajului de la Dolheştii Mari l~au constituit mormintele în cutie de piatră, des,
coperite la 25 m de capătul nordic al şanţului II. Astfel, la 0,35 m adîncime de
la suprafaţa actuală a solului, s~a descoperit o lespede de piatră de gresie aşezată
orizontal la un loc cu altele care alcătuiau capacul mormîntului (fig. 2). Sub aces~
tea se afla groapa mormîntului de formă aproape trapezoidală (fig. 3), orientată
est~md~est - vest~nord~vest şi căptuşită lateral şi pe fund tot cu lespezi de
piatră de aceeaşi gresie.
Groapa mormîntului a fost săpată în solul galben argilo~nisipos de la baza
stratului cu resturi de locuire, care în acest loc suprapune groapa mormîntului.
Pe fundul gropii, a cărei adîncime atinge 0,65 m, zăceau două schelete umane,
ambele orientate cu capul est~sud~est 22,5° şi picioarele vest~nord~vest54,5°.
Scheletele erau culcate pe spate unul lîngă altul, cu picioarele chircite şi
aplecate spre dreapta şi cu membrele superioare dispuse diferit. Astfel, schele~
tul nr. 1, aşezat în mormînt în dreapta scheletului nr. 2, are braţele întinse
pe lîngă corp coatele puţin depărtate, iar antebraţele îndoite spre regiunea tora~
cică. Falangele mîinilor, care iniţial se aflau pe piept au fost deranjate de şobo,
lani pînă în regiunea abdominală a scheletu]ui. La scheletul nr. 2, al cărui
corp este uşor înclinat spre dreapta, humerusul stîng se afla pe lîngă corp,
1 Scheletul se află în studiu la laboratorul de
morfologie animală de la Facultatea de Ştiinţe din

laşi,

de sub conducerea prof. Olga Necrasov.
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iar cel drept, mult mai lateral, ajungea cu cotul
nr. 1. Antebraţele erau îndoite din cot în aşa fel
încît mîinile ajungeau sub capul scheletului, care era uşor aplecat spre dreapta.
După observaţiile noastre şi determinările antropologice făcute de prof. Olga
Necrasov, cele două schelete
aparţin unor maturi, dintre
care unul de bărbat (nr. 1)
si altul de femeie (nr. 2 ).
'
Inventarul mormîntului,
relativ bogat, este alcătuit din
două dăltiţe din silex de culoare
cenuşie, bine şlefuite şi cu ceafa
rectangulară (fig. 5 /1), cinci o bie~
cte de podoabă lucrate din os,
ajurate şi gravate cu motive geometrice (fig.5 /2-3 ), precum şi
din şase vase întregi de lut ars,
extrem de friabile, dintre care
unele de culoare cenuşie şi cu
luciu negricios la exterior, iar
altele de culoare caram1z1e
(fig. 5/4- 5). Dintre acestea
trei se aflau în dreptul schele~
tului nr. 1, două peste pi~
cioarele scheletului nr. 2, iar
al şaselea în stînga craniului
aceluiaşi schelet.
Formele si decorul acestor
vase este d~stul de variat.
Unele dintre ele, de dimensiuni
mijlocii, au o formă aproape
sferică şi sînt prevăzute cu
două sau patru torţi mici a~
plicate pe umăr sau pe rotun~
zimea maximă a vasului. Ca
ornament,pe gîtul şi umărul
acestor vase se întîlnesc diverse
motive din şiruri orizontale din
puncte care alternează cu gru~
pe de o ve (fig. 5/5) sau CU şi~
Fig. 4. -Mormîntul în cutie de piatră (nr. 2).
ruri de linii scurte în zig~zag
adîncite, executate probabil prin stanţare, sau altele din linii scurte adîncite dispuse
vertical sau în zig~zag, pe buza, gîtul şi umărul vasului. În afară de acestea, vasele
de dimensiuni mai mici în formă de pahare cu buza uşor evazată şi fundul rotunjit
sînt ornamentate la partea superioară cu impresiuni de şnur răsucit aplicat în
şiruri paralele orizontale şi în ghirlande într~una sau mai multe zone (fig. 5/4 ).
Mormîntul în cutie de piatră descoperit în cadrul acestui sondaj, prin
forma şi inventarul lui bogat şi bine păstrat, ca şi prin observaţiile de ordin
stratigrafic, oferă mai multe posibilităţi de încadrare cronologică şi culturală decît
celelalte descoperiri similare întîmplătoare de pe teritoriul Moldovei.
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Mormintele în cutie de piatră, abia cunoscute în nordul Moldovei, au
fost mult cercetate în Europa de nord, pe un spaţiu vast din Germania şi pma
în vestul U.R.S.S., deosebindu~se diferite aspecte regionale şi faze de evoluţie
din neolitic şi pînă la începutul epocii bronzului 1 .

-1
1

2

1
O)

~~
1 1

1

<:::::,

!!'

1

'

'

'~ \\.:~·
\\·

\

..

,::.
1

1

3

1

.------~--,------~~~=m1

Fig. 5.

-Obiecte din

mormîntul

în

cutie de

piatră

(nr. 2).

Cele două morminte în~cutie de piatră de la Dolheştii Mari, ca şi acele
descoperite întîmplător la Piatra Neamţ 2 , prin forma şi conţinutul lor se leagă de
aspectul cultural corespunzător, cunoscut în Podolia şi parţial în V o linia 3 .
1
Ci. Sulimirski, Turingian Amphorae, în PPS,
1956, p. 109 şi urm.; W. Antoniewicz, Z dziedziny
archeologii ziem Polski, în Swiatowit, XVII, 19361937, p. 341 şi urm.

2 Materialul se află în colecţia Muzeului regional
Piatra Neamţ.
" !. K. Sveşnicov, Mcramnwmi noxoBaHHR Ha
3aXMJIHOM IloAHJJMi, Lvov, 1957, p. 3 şi urm.
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În ceea ce priveşte cronologia acestor morminte, observaţiile strati,
grafice efectuate cu ocazia acestui sondaj ne permit să stabilim în parte data
cea mai recentă a îngropării lor. Astfel, bazîndu,ne pe faptul că groapa mormîntului
este suprapusă de stratul nederanjat al aşezării cu resturi ceramice de tip Gorodsk,
putem presupune că mormintele în cutie de piatră de aici datează dintr'o etapă,
probabil, imediat anterioară aşezării. În stadiul actual al cercetărilor este mai
greu de precizat raportul cronologic dintre morminte şi cultura Cucuteni cunoscută
in toată Moldova.
În afară de aceasta, scheletul de animal descoperit pe traseul şanţului l avînd
un vas la cap, a cărui formă şi ornamentaţie se aseamănă cu aceea a vaselor din
mormînt, se poate presupune că şi scheletul poate fi pus în legătură cu epoca
şi aspectul cultural al mormintelor în cutie de piatră.
In concluzie, prin cercetările arheologice de la Dolheştii Mari s'a adus o nouă
contribuţie la problema mormintelor în cutie de piatră din Moldova. Prin obser,
vaţiile făcute în legătură cu mormîntul, precum şi prin identificarea aşezării de
pe acest loc, se completează informaţiile cu privire la sfîrşitul neoliticului şi înce,
putul epocii bronzului în Moldova. Astfel, se poate afirma că la sfîrşitul neoliti,
eului triburile mormintelor în cutie de piatră situate la nord şi nord,est de ţara
noastră, pătrund în Moldova si ocupă regiunile de coline si de podis ale Moldovei.
În acelaşi timp sau poate ce~a mai tîrziu alte triburi nebandcera~ice, purtătoare
ale culturii înmormîntărilor cu ocru, pătrund pe teritoriul Moldovei şi ocupă
regiunile de stepă şi silvostepă. Aceste elemente au jucat, probabil, un rol prin,
cipal în grăbirea procesului de trecere de la neolitic la epoca bronzului.
M. DINU

APXEOJIOrli4ECKl1E PACKOITKH B .UOJIXEIIITH-MAPH
KPATKOE CO.UEP)I(AHHE
Ha Tepp11TOp1111 ceJia .UoJixernTI1-Map11 B
I<aMeHHOM HLQI1I<e

(1),

1956

r. cJiy'-laiîHo 6biJIO o6Hapy»<eHo oorpe6eHI1e s

COCTOHBWee, 00 C06paHHbiM Ha MeCTe CBeJJ:eiUIHM, 113

MHOriiX roH'-IapHbiX cocyJJ:OB,

3

4 '-leJIOBe'-leCI<I1X CI<eJieTOB,

I<peMHeBbiX Tooopos 11 pHJJ:a rpas11posaHHbiX 11 pe3HhiX I<OCTHHhiX

OJiaCTI1HOI<.
Bo BpeMH pa3BeJJ:I<I1, op0113BeJJ:eHHOH B

1957 r.,

Ha TOM »<e MeCTe 6biJII1 OTI<pbiTbi CoOpaJJ:I1-

'-IeCI<I1e CJieJJ:bl OOCeJieHI1H C KepaMI11<0H nma ropOJJ:CI< (p11C.

2),

oorpe6eHI1e B I<aMeHHOM HLQI1I<e

(2)

11

CI<eJieT »<11BOTH010, OO-BI1JJ:I1MOMY, I<YJihTOBOe 3aXopoHeHI1e, y I"'OJIOBbi I<OTOpOrO HaXOJJ:I1JICH COCyJJ:,
I<OTOpbiH B03MO»<HO

BOCCTaHOBI1Th.

IJorpe6eHI1e B I<aMeHHOM HI.l{I1He COJJ:ep»<11T JJ:Ba, pH,LI;OM Jie»<aLQ11X Ha CmiHe CI<eJieTa CO CI<Op'-1eHHbiMI1 BIIpaBO HOraM11 11 BepXH11MI1 HOHe'-IHOCTHMI1 B

pa3JII1'-IHOM OOJIO»<eHI111.

lfHBeHTapb

:noro

oorpe6eHI1H COCT011T 113 JJ:BYX MaJieHhKI1X KpeMHeBblX JJ:OJIOT cep010 QBeTa, XOpOWO OTWJI11cpOBaHHbiX 11
C opHMoyroJihHOH TbiJihHOH CTOpOHOH (p11C.

5j 1), 5 KOCTHHb!X

pOBKOH s s11.u;e •eoMeTp11'-1eCKI1X y3opos (p11c.

5/2-3),

yKparneHI1H a»<ypHOH pa60Tbl, C rpaBI1-

a TaK»<e rneCTI1 QeJibiX roH'-IapHbiX cocyJJ:OB,

BeChMa JIOMKI1X, ceporo QBeTa, C Hapy»<HOH OOJ111BOH '-lepHoro JII160 6yporo QBeTa (p11c.

5/4-5).

0JJ:HI1 113 3TI1X cocyJJ:OB oo'-ITI1 wapoo6pa3HOii: cpopMbi c JJ:BYMH JII16o '-leThlphMH MaJieHhK11M11 py'-1I<aM11 Ha
nJie'-le 11JII1 Ha Mecre MaKCI1MaJihH010 o6oeMa, JJ:pyrl1e »<e, MeHhmero pa3Mepa, 11MeiOT cpopMy craKaHa.
CocyJJ:bi oO'-ITI1 rnapoo6pa3Hoii: cpopMbi opHaMeHT11posaHhi rop1130HTaJihHhiMI1 pHJJ:aMI1 TO'-Iei<,
oepeMe»<aiOLQ11M11CH c OBOI1JJ:HbiM
JII1HI1H,

11

KOpOTKI1MI1

opHaMeHTOM, pHJJ:OM KOpOTKI1X

yrJiy6JieHHbiMI1

JII1HI1HM11,

opOBeJJ:eHHblMI1

Y1Jiy6JieHHhiX
BepT11HaJihHO

31113a1oo6pa3HbiX
JI1160

31113araM11

Ha seH'-111He, ropJibirni<e 11 Ha oJie'-le cocyJJ:a. CocyJJ:bi cpopMhi crai<aHa HOCHT B sepxHeii: 4acr11 cJieJJ:hi
WHyposoro

OpHaMeHTa,

11JJ:YLQero rop1130HTaJihHbiMI1

oapaJIJieJihHhiMI1

pH,LJ;aMI1

JII160

H

cpopMe

111pJIHHJJ:bl.
06a oorpe6eHI1H B I<aMeHHbiX HI.l{I1I<aX B ,llOJIXelllTI1-Map11, TaK »<e Hai< 11 II01pe6eHI1e CJIY'-IaHHO
OTI<pbiTOe B f1HTpa-HHMQe, 00 CBOeii: cpopMe 11 COJJ:ep»<aHI110 6JII131<11 00 TI10Y COOTBeTCTBYIOII{eH
I<YJihType, 113BeCTHoii: B IloJJ:OJII111 11 '-laCTI1'-IHO Ha BoJihiHI1.
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I1o.o;c6Hble norpe6ei-mH 8 ce8epnoiî E8pone, repMaHMM M Ha 3ana.o;e CCCP OTJIMtJalOTCH
.o;pyr OT .o;pyra pa3JIM1.JHbiMM perMOHaJibEbiMM acneJ<T3MM M 380JIIOQMOHEbiMM <t>a3aMM OT HeOJIMTa
)1;0 HatJaJia 6pOH3bl.
C XpOHOJIOrMtJeCJ<C'll TO'Il<M 3peHIUI norpe6eHMH 8 J<aMeHHOM Hll.{MJ<e 8 ,lloJIXeiUTM-MapH
OTHOCHTCH l< nepHO.O:Y, Henocpe.o;CT8eHHO npe.o;rueCT80838WeMy nepHO.O:Y l<YJibTypbl ropO)l;Cl<, Tai<
J<aJ< HMa norpe6eHMH 2 6biJia nepei<phiTa HeHapymeHHbiM CJIOeM llOCeJieHMH C I<epaMHtJeCJ<MMH OCTaTJ<aMH TMna ropO)l;CJ<.
IJ0-8H)l;HMOM)', l< TOM)' )f{e BpeMeHM OTHOCHTCH H Cl<CJieT )f{l!BOTHOrO, 33pbiTOrO C COCV.O:OM y
I'OJIOilbl.
OE'h5ICHEHI1E PHCYHKOB
Pnc.
Pnc.
Prtc.
Prtc.
Pnc.

1. - TinaH pacJ<OnOH.
2. - <l>parMeHTbl HepaMHHH nma ropo.rtcH rt3 noceJieHHR .IlonxeliiTH-Mapn.
3. - KpblliiHa KaMeHHoro RII.IrtKa rt3 norpe6emm 2.
4.- Tiorpe6eHrte B HaMeHHOM RlllrtHe 2.
5.- HuaeHTap& H3 norpe6eHrtR B HaMeHHOM RlllrtHe.

LE SONDAGE ARCHEOLOGIQUE DE DOLHEŞTII MARI
RESUME

En 1956, on a decouvert fortuitement, sur le territoire du village de Dolheştii Mari, une
tombe a ciste (1) qui, selon les informations recueillies sur place, aurait contenu 4 squelettes
humains, plusieurs vases en terre cuite, trois haches en silex et une serie d'objets faits de
plaques d'os, gravees et ajourees.
Lors du sondage effectue en 1957 au meme endroit, on a decouvert des restes sporadiques, represe..'1tes par de la ceramique du type Gorodsk (fig. 2 ), une tombe a ciste (M.2) et un
squelette d'animal, pres de la tete duquel se trouvait un vase pouvant etre reconstitue et
ayant ete probablement enterre selon quelque rite.
Le ciste contenait deux squelettes, couches sur le dos, l'un a câte de l'autre, les jambes
repliees et penchees a droite, mais les membres superieurs disposes differement. Le mobilier
archeologique de cette tombe etait compose de deux petits ciseaux en silex grisâtre, bien
polis et a tete rectangulaire (fig. 5/1), de cinq objets de parure en os, ajoures et pourvus de
motifs geometriques graves (fig. 5/2-3), ainsi que de six vases de terre cuite entiers, extremement friables, grisâtres et lustres en noir a l'exterieur, ou rouge~brique (fig. 5/4-5). Certains
de ces vases sant presque spheriques et portent deux ou meme quatre petites oreilles sur l'epaule
ou sur leur plus grand diainetre; d'autres, plus petits, imitent des gobelets a boire.
Les vases a peu pres spheriques sant decores de rangees horizontales de points qui alter~
nent avec des groupes d'oves, avec des suites de courtes lignes en zigzag, profondement creusees,
et avec des lignes courtes et profondes, disposees verticalement ou en zigzag sur le bord, le col
et l'epaule du vase. Les recipients en forme de verres sant ornes, a la partie superieure, d'impressions faites au moyen d'une cordelette tordue, appliquees en rangees horizontales et paralleles,
ou en guirlande.
Les deux tombes a cistes, trouvees a Dolheştii Mari, de meme que celle qui a ete decouverte parhasard a Piatra Neamţ, se rattachent par leur forme et par leur contenu a l'aspectculturel
correspondant, connu en Podolie et partiellement en Volhynie.
Les tombes de ce genre, decouvertes en Europe septentrionale, en Allemagne et jusque
dans l'Ouest de l'U.R.S.S., se distinguent par differents aspects regionaux et par des phases
d'evoluti<;m qui s'etendent du neolithique jusqu'au commencement de l'âge du bronze.
Du point de vue chronologique, les tombes a cistes de Dolheştii Mari datent d'une etape
immediatement anterieure a la phase Gorodsk, la tombe n o 2 etant disposee sous la couche
non bouleversee de la station a vestiges ceramiques du type Gorodsk.
Il est probable que c'est de la meme epoque que date egalement le squelette d'animal
enfoui avec un vase pres de la tete.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. -Plan des fouilles.
2. -- Fragments ceramiques de type Gorodsk proveriant de la station de
3. -- Couvercle du ciste n° 2.
4. - Tombe a ciste (n° 2)
5. -- Objets de la tombe a ciste n°. 2.
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1956, ·cu ocazia arăturilor de toamnă, s'a descoperit în apro,
pierea satului Gîrceni, la punctul «Capul Plopilor », un mormînt de
înhumaţie în cutie construită din lespezi de gresie care a fost răvăşit. În
urma descoperirii, din acest loc a început să se scoată piatră de construcţie,
necesară lucrărilor de caracter gospodăresc, distrugîndu,se astfel încă alte
cinci morminte.
În urma intervenţiei Sfatului Popular al raionului Negreşti s'au luat
măsurile necesare înştiinţîndu,se totodată conducerea Muzeului de Antichităţi
din laşi.
La 15 noiembrie 1956 s'au deplasat la Gîrceni, ca delegaţi din partea Filialei
Iaşi a Academiei R. P. Romîne, Emilia Zaharia şi Constantin Cihodaru, care au
constatat că la «Capul Plopilor » este vorba de un cimitir cu morminte în cutie
de piatră. Nu s,a putut preciza însă complexul cultural căruia îi aparţine această
descoperire funerară, deoarece inventarul celor şase morminte semnalate anterior
fusese pierdut în întregime. Pe acelaşi loc, cu prilejul anchetei cercetătorilor ieşeni,
s'au identificat urme de locuire cucuteniene şi din epoca bronzului, constînd din
fragmente ceramice foarte corodate 1 . Unele din cioburile cucuteniene prezentau
însă trăsături specifice fazei B.
Deşi, în urma acestei anchete, nu se obţinuseră datele necesare încadrării
într,un anumit complex arheologic, descoperirea de la Gîrceni nu rămînea totuşi
lipsită de importanţă. Identificarea recentă în Moldova, la Dolheştii,Mari şi
Piatra,Neamţ, a mormintelor în cutie de piatră cu elemente de inventar similare
acelora din W olhynia şi Podolia, ne făcea să presupunem că la Gîrceni ar fi
vorba de un cimitir aparţinînd acestui complex cultural, nou semnalat pe teri,
toriul provinciei de la răsărit de Carpaţi. De asemenea, prezenţa la « Capul Plopilor »
atît a mormintelor în cutie de piatră cît şi a urmelor de locuire Cucuteni B erau
un indiciu că o săpătură executată aici ar fi putut oferi, eventual, posibilitatea
precizării raportului cronologic între cele două culturi. În vederea rezolvării
acestor probleme, între 19 şi 31 iulie 1957 s'a efectuat un sondaj ale cărui rezul,
tate le prezentăm în cele ce urmează.

I

N SEPTEMBRIE

Locul unde s'au executat săpăturile noastre se află la circa 2,5 km sud,est
de satul Gîrceni, pe ultimele prelungiri ale Dealului Plopilor, punctul respectiv
fiind numit «Capul» -sau «Coada Plopilor ».
1 Cu un an mai înainte, în toamna anului 1955,
cu ocazia unei periegheze făcută în regiunea satului
Gîrceni, M. Dinu a descoperit pe acelaşi loc, la

« Capul Plopilor », fragmente ceramice cucuteniene
din epoca bronzului.

şi
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Sol vegetal
Sol brun negricios
~ Sol castaniu

M

Fig.

1. -

Gîrceni -

« Capul

Plopilor ».

~ Sol brun gălbui
IJTIIll Sol galben
-Sapaturi moderna

x Vas
~ Ciob
- Chirpici ars
= Piatră

Şanţul II: Plan (A) şi profilul peretelui de vest-sud-vest (B).
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Sondajul, care însumează o suprafaţă de circa 100 m 2 , a constat din două
şanţuri, dispuse în formă de T. perpendiculare unul pe celălalt, avînd dimensiunile
de 31 x 1,5 m (I) şi 26 x 1,20 m (II), orientate est,nord,est - vest,sud,vest şi
sud,sud,est - nord,nord,vest (Il). Din cauza posibilităţilor materiale reduse am
fost nevoiţi să limităm cercetările numai în sectorul în care cu cîteva luni în
urmă fuseseră descoperite cele şase morminte, în împrejurările arătate.
Din punct de vedere stratigrafic, s,au obţinut următoarele date (fig. 1/B):
Sub solul vegetal, gros de 0,12-0,35 m, în care apar, în mod cu totul izolat,
fragmente ceramice din epoca migraţiilor (sec. III -IV e.n.) urmează o depunere

r--------

Fig. 2.- !, topor plat de

marnă,

neolitic; 2-3, fragmente ceramice cucutcniene.

brun,negricioasă,

de O, 15 -0,30 m, de unde provin fragmente ceramice din epoca
bronzului. Acest din urmă sol se subţiază treptat spre sud,sud,est, către piciorul
pantei, pînă dispare. Depunerea cu resturi de la sfîrşitul epocii bronzului se situ,
ează pe un strat de culoare castanie, foarte clisos, gros de O, 10-0,25 m, în care
s'au semnalat cioburi cucuteniene, corodate, şi bucăţi mici de « chirpic » ars.
Unele din aceste fragmente ceramice provin de la străchini cu marginea dreaptă
sau de la vase bitronconice, caracteristice exclusiv fazei Cucuteni B (fig. 2/2-3 ).
De asemenea, în legătură cu urmele cucuteniene stă şi un topor mic din marnă,
şlefuit parţial (fig. 2/1). Depunerea castanie este deranjată, din loc în loc, de
gropile unor morminte datînd probabil de la începutul epocii bronzului.
Şanţul II a secţionat în capătul său de nord,nord,vest un mormînt în cutie
de piatră (1) care face parte din cele şase descoperite în toamna anului 1956
(fig. 1/A). Conţinutul acestui mormînt a fost răvăşit în întregime, cu acel prilej,
încît nu i s,a mai păstrat decît cutia de piatră. Ea este de formă aproape rectan,
gulară, orientată nord,sud, cu dimensiunile interioare de 1,60 m >; 0,65 m şi
adîncă de O, 70 m. Peretele de vest constă dintr'o lespede aşezată vertical, de
1,60 m x O, 70 m x 0,20 m; cel de est este dublu, compunîndu,se la partea
exterioară dintr'o lespede, de 1,40 m x 0,50 m x O, 10-0,25 m, iar la cea inte,
rioară din două pietre mai mici colţuroase. Pereţii de nord şi de sud sînt construiţi
din pietre de dimensiuni reduse aşezate una peste alta. Pe fund nu s,a constatat
nici o amenajare specială cu pietre. Groapa acestui mormînt străpunge integral
solul castaniu cu resturi cucuteniene, ajungînd cu fundul ei în stratul brun,
gălbui, lipsit de urme arheologice.
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În imediata vecinătate de sud,est a cutiei de piatră a mormîntului I, la circa
O, 70 m, s'au identificat două grupe de lespezi de gresie, de dimensiuni mult
mai reduse, din care una mai mică (a) şi
~-~~~~~~~nr
alta
mai mare (b ), situate la 0,65 m adîn,
1
1
cime de la suprafaţa actuală a solului, la
1
un nivel corespunzător părţii superioare a
1
depunerii castanii. Între pietrele grupei b s'a
găsit, strivit, un vas în formă de pîlnie, din
(;:)
1
pastă cenuşie cu pete roşcate, la exterior, aspră
la pipăit, prevăzut pe umăr cu patru proemi,
nenţe în formă de butoni plaţi, crestate vertical,
dispuse simetric, şi cu decor alcătuit din linii
în zig,zag în două sensuri opuse (fig. 3).
Fig. 3.- Vas datînd, probabil, de la
începutul epocii bronzului.
Semnificaţia acestor două grupe de pietre,
a şi b, nu a putut fi. precizată. Dat fiind atît
marea lor apropiere de cutia de piatră, cît şi condiţiile de zacere, s'ar putea să avem
de,a face cu o construcţie de caracter ritual care ar sta în legătură cu m::>rmîntul I.

VS V 4050 "/. •

2
,-- .----.---,-------,,----,
W ~ ~ ~ ~cm

o
Fig.

4. -

Mormintele

2-4.

La circa 16 m de acest complex (I), în capătul de sud,sud,est al şanţului II,
s,a descoperit un alt complex (Il) constînd dintr,un grup de lespezi de piatră
de gresie (c) şi trei morminte de înhumaţie (fig. 1/A).
Grupul c are forma aproape rectangulară cu o uşoară arcuire la unul din
capete şi este alcătuit din pietre aşezate pe două rînduri supn:.puse. Cele din
niveh1l inferior sînt de dimensiuni mari, de 1,50 m x 0,65 m x 0,10-0,25 m,
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fiind uşor înclina te de la vest spre est; cele din nivelul superior sînt mai m1c1
şi colţuroase. Ca şi grupurile a şi b, din complexul I, grupul c este situat la
un nivel corespunzător cu partea superioară a solului castaniu în care s'au găsit
resturi cucuteniene.
La circa 0,20 m adîncime sub pietrele grupului c, acoperit parţial de acestea,
a fost descoperit un mormînt de înhumaţie (2), în groapă simplă, chircit pe
stînga, cu mîinile pe genunchi, orientat est,nord,est (capul) -vest,sud,vest (picioa,
rele), prost păstrat, deranjat în regiunea capului şi a trunchiului (:fig. 4/2). La

2

Fig. 5 . - Obiecte

găsite

6

în mormintele 2-4.

aproximativ O, 10 m, în prelungirea radiusului mîinii drepte, s'a găsit o aplică
de os (fig. 5/2). Acest schelet se afla la 0,45 m adîncime de la suprafaţa actuală
a solului, nivel corespunzător limitei inferioare a solului castaniu. Cu prilejul
curăţirii scheletului s'au găsit cioburi cucuteniene corodate, făcînd parte, probabil,
din pămîntul de umplutură al gropii mormîntului. Dintre acestea remarcăm un
fragment de vas bitronconic (fig. 2/3), formă caracteristică fazei Cucuteni B.
La circa 1,50 m spre nord,est de mormîntul 2 s'a descoperit un alt mormînt
de înhumaţie (3), chircit pe dreapta, orientat nord (picioarele) -sud (capul),
situat la 0,52 m adîncime de la actuala suprafaţă a solului (fig. 4/3). În dreptul
umărului stîng a fost găsit un topor de luptă din piatră (fig. 5/1 ).
În imediata apropiere de nord a mormîntului 3 s'a semnalat mormîntul
4 (fig. 4/4). Este vorba de asemenea de un mormînt de înhumaţie, cu scheletul
chircit pe stînga, cu capul mult înclinat spre piept, orientat est,nord,est (capul)
- vest,sud,vest (picioarele) (fig. 4/4). Scheletul zăcea la 0,51 m adîncime de la
actuala suprafaţă a solului, la nivelul corespunzător părţii superioare a solului
brun,gălbui de sub stratul castaniu cu resturi cucuteniene. Sub schelet, în regiunea
şalelor, s'au găsit cinci vîrfuri de săgeţi de silex, cu baza concavă (fig. 5/3 -7).
În ceea ce priveşte resturile de locuire din epoca bronzului, aparţinînd după
probabilităţile culturii Monteoru, provenind din depunerea brun,negri,
cioasă, ele constau exclusiv din fragmente ceramice.

toate
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Cele mai numeroase sînt fragmentele lucrate dintr'o pastă bună, cu cioburi
pisate, de culoare brună, la exterior. Din această categorie fac parte margini
de vase, probabil în formă de sac, decorate cu brîu în relief, deseori simplu,
mai rar crestat sau alveolat. Uneori pe brîu sau sub el se găseşte cîte o proe,
minenţă mică plată (fig. 6/1-3).
Mai puţin reprezentată este categoria ceramică din pastă fină, de culoare
neagră şi cu luciu la exterior. Din această specie menţionăm un fragment dintr'o
ceaşcă, probabil cu corpul bombat şi cu gura larg deschisă, cu două ( ?) torţi
şănţuite, supraînălţate, decorată

cu grupe formate din cîte trei,
patru linii incizate şi din şiruri
de linii scurte, oblice şi paralele
între ele (fig. 6/4).

1

~

*
1.

2

1

3

După cum s,a văzut din cele
arătate pînă aici, cele mai impor,

tante dintre resturile scoase la
iveală, cu ocazia săpăturilor de
la Gîrceni- « Capul Plopilor »,
din 1957, sînt mormintele da,
tînd, probabil, de la începutul
epocii bronzului şi urmele de
locuire aparţinînd culturii Monteoru.
O problemă pe care cercetă,
rile noastre n,au reuşit să o
rezolve pe deplin, urmînd ca
să fie reluată în eventualitatea
ea
Fig. 6. - Fragmente ceramicc din epoca bronzului, aparţinînd
continuării
pe viitor a săpătu,
culturii Monteoru.
rilor de la Gîrceni, este aceea
a raportului dintre cele două complexe funerare (I şi II) descoperite cu ocazia
săpării şanţului II. Pe baza datelor de care dispunem pînă în prezent, nu putem
decît să formulăm cîteva ipoteze, urmînd ca ele să fie verificate ulterior. Problema
principală, în ceea ce ne priveşte, este aceea dacă cele două complexe funerare
aparţin aceleiaşi culturi, fiind deci strict contemporane, sau dacă ele nu diferă,
din punct de vedere cronologic, unul de celălalt, aparţinînd la două culturi
diferite.
Observaţiile obţinute cu prilejul săpăturilor ne dovedesc că atît groapa
mormîntului 1, în cutie de piatră, cît şi gropile mormintelor 2 - 4, stră,
pung solul castaniu cu resturi cucuteniene, dintre care unele au fost iden,
tificate ca aparţinînd în mod sigur fazei B. De asemenea, grupurile de pietre
a şi b, din complexul I, precum şi grupul c, din complexul II, sînt
aşezate la un nivel corespunzător
limitei superioare a acestei depuneri.
Prin urmare ambele complexe funerare pot fi considerate ca ulterioare fazei
Cucuteni B.
În ceea ce priveşte datarea complexelor I şi II, elementele de inventar le
încadrează pe amîndouă în aceeaşi epocă. Astfel, vasul semnalat între pietrele
grupului b, din complexul I, prezintă afinităţi cu ceramica de tip Gorodsk. Forme
similare sînt cunoscute de altfel în aşezările Schneckenberg A, din Transilvania
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Cele mai numeroase sînt fragmentele lucrate dintr'o pastă bună, cu cioburi
pisate, de culoare brună, la exterior. Din această categorie fac parte margini
de vase, probabil în formă de sac, decorate cu brîu în relief, deseori simplu,
mai rar crestat sau alveolat. Uneori pe brîu sau sub el se găseşte cîte o proe,
minenţă mică plată (fig. 6/1-3).
Mai puţin reprezentată este categoria ceramică din pastă fină, de culoare
neagră şi cu luciu la exterior. Din această specie menţionăm un fragment dintr'o
ceaşcă, probabil cu corpul bombat şi cu gura larg deschisă, cu două ( ?) torţi
şănţuite, supraînălţate, decorată

cu grupe formate din cîte trei,
patru linii incizate si din siruri
de linii scurte, obli~e şi pa~alele
între ele (fig. 6/4).
<::::.

*

1

1

3

După cum s,a văzut din cele
arătate pînă aici, cele mai impor,

tante dintre resturile scoase la
iveală, cu ocazia săpăturilor de
la Gîrceni- « Capul Plopilor »,
din 1957, sînt mormintele da,
tînd, probabil, de la începutul
epocii bronzului şi urmele de
locuire aparţinînd culturii Monteoru.
O problemă pe care cercetă,
rile noastre n,au reusit să o
rezolve pe deplin, ur~înd ca
să fie reluată în eventualitatea
ea
Fig. 6. - Frogmente ceramicc din epoca bron:ului, aparţinînd
continuării pe viitor a săpătu,
culturii Monteoru.
rilor de la Gîrceni, este aceea
a raportului dintre cele două complexe funerare (1 şi Il) descoperite cu ocazia
săpării şanţului II. Pe baza datelor de care dispunem pînă în prezent, nu putem
decît să formulăm cîteva ipoteze, urmînd ca ele să fie verificate ulterior. Problema
principală, în ceea ce ne priveşte, este aceea dacă cele două complexe funerare
aparţin aceleiaşi culturi, fiind deci strict contemporane, sau dacă ele nu diferă,
din punct de vedere cronologic, unul de celălalt, aparţinînd la două culturi
diferite.
Observaţiile obţinute cu prilejul săpăturilor ne dovedesc că atît groapa
mormîntului 1, în cutie de piatră, cît şi gropile mormintelor 2 - 4, stră,
pung solul castaniu cu resturi cucuteniene, dintre care unele au fost iden,
tificate ca aparţinînd în mod sigur fazei B. De asemenea, grupurile de pietre
a şi b, din complexul I, precum şi grupul c, din complexul II, sînt
aşezate la un nivel corespunzător limitei superioare a acestei depuneri.
Prin urmare ambele complexe funerare pot fi considerate ca ulterioare fazei
Cucuteni B.
În ceea ce priveşte datarea complexelor I şi II, elementele de inventar le
încadrează pe amîndouă în aceeaşi epocă. Astfel, vasul semnalat între pietrele
grupului b, din complexul I, prezintă afinităţi cu ceramica de tip Gorodsk. Forme
similare sînt cunoscute de altfel în aşezările Schneckenberg A, din Transilvania
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de sud,est 1 • De asemenea, motivul decorativ din linii incizate în zig,zag, dispuse
în sensuri opuse, este documentat pe un vas provenind dintr,un mormînt cu
ocru, descoperit în 1957 la Valea,Lupului 2 • În ipoteza că grupurile a şi b ar
ti în strînsă legătură cu mormîntul 1, aşa cum am arătat, s'ar putea ca el să
aparţină complexului cultural caracterizat prin înmormîntări cu ocru. Evident că
documentarea recentă în Moldova a mormintelor în cutie de piatră, identice
acelora din regiunea Bugului nordic, ne impune oarecari rezerve în legătură cu
această ipoteză. Totuşi, nu este mai puţin adevărat că mormintele în cutie de
piatră nu sînt caracteristice numai culturii Bugului nordic. Ele pot ti constatate
şi în cercul altor culturi 3 •
Aplici de os, aproape similare aceleia găsite în mormîntul 2 de la Gîrceni,
sînt cunoscute în mormintele cu ocru de la Stoicani 4 şi Bogonos 5 , raionul Iaşi,
precum şi în necropolele corespunzătoare din regiunea stepelor nord,pontice 6 •
În comparaţie cu aceste din urmă exemplare, aplica de la Gîrceni se prezintă
într'o formă oarecum degenerată, fapt care ar putea indica, eventual, datarea
însăşi a complexului de unde provine într'o fază ceva mai tîrzie.
De asemenea, vîrfuri de săgeţi de silex cu baza concavă, de tipul acelora
găsite în mormîntul 4, şi topoare de luptă din piatră analoage aceluia
descoperit în mormîntul 3 sînt caracteristice mormintelor cu ocru 7 • Asemenea
elemente apar în Moldova însă şi în necropolele datînd dintr'o vreme ulte,
rioară acestui complex cultural, aparţinînd culturii Monteoru, din epoca
bronzului 8 •
Avînd în vedere toate aceste analogii, n'ar ti exclus ca cele două complexe
funerare semnalate la «Capul Plopilor », cu prilejul săpăturilor din 1957, să
aparţină unui cimitir caracterizat prin morminte în cutii de piatră şi grupe de
morminte în gropi simple prevăzute cu « cromlech », datînd, probabil, de la
începutul epocii bronzului 9 •
În ceea ce priveşte resturile de locuire aparţinînd culturii Monteoru, prove,
nind din depunerea negricioasă care suprapune gropile celor patru morminte
amintite mai sus, datele insuficiente de care dispunem, nu ne permit a preciza
faza cărora aparţin.
ADRIAN FLORESCU

1

A. Prox, Die Schneckenbergkultur, pl. IX/7-8.
Vezi în prezentul volum Şantierul arheologic de
la Valea Lupului-laşi, p. 203 şi urm.
3
Morminte în cutie de piatră sînt cunoscute,
de exemplu, în faza Schneckenberg B (A. Prox,
op. cit., p. 70 şi urm. şi pl. XXVIII). De asemenea,
în 1954, cu prilejul săpăturilor de la Moreşti s-a
găsit un mormînt în cutie de piatră datînd de la
sfîrşitul epocii bronzului (K. Horedt, Şantierul arheologic Moreşti, în SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 658 şi
fig. 10 şi 16).
4
M. Petrescu-Dimboviţa, Cetăţuia de la Stoicani,
in Materiale, 1, 1953, fig. 53/3-4.
5
ldem, Date noi asupra inmormintărilor cu ocru
din Moldova, in SCIV, 1, 2, 1950, fig. 1/b.
6
A. M. Tallgren, La Pontide prescythique apres
l'introduction des metaux, în ESA, Il, p. 102 şi urm.;
fig. 62 şi fig. 63/1-2.
' Topoare de luptă din piatră s-au găsit în mor2
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minrele cu ocru de la Stoicani: M. Petrescu-Dîmbo ·
viţa, op. cit., fig. 53/5. În ceea ce priveşte vîrfurile
de săgeţi de silex cu baza concavă, ele sînt comune
inventarului mormintelor din stepele nord-pontice;
vezi, de exemplu, A. M. Tallgren, op. cit., fig. 42/3-5.
ij Toporul de luptă din piatră găsit în mormîntul 3
poate fi comparat cu un exemplar provenind din
unul din mormintele necropolei aparţinînd culturii
Monteoru de la Poiana (Ecaterina Dunăreanu-Vulpe,
La necropole de l'âge du bronze de Poiana, în Dacia,
V-VI, 1935-1936, fig. 10/1 şi fig. 11). De asemenea
în mormintele acestei necropole s-au găsit şi vîrfuri
de săgeţi de silex cu baza concavă (ibidem, fig. 9 ).
0
La Usatovo s-au găsit morminte cu tumuli care
au la baza lor un cerc de pietre, « cromlech ». Pentru
aceasta vezi de ex. V. 1. Selinov şi E. F. Lagadovskaia.
PacKonKU OoeccKozo ucmopuKo-apxeoJIOZU'leCKozo MyJeR noo Ooeccou 11 1936 z,. SA, V, 1940, p. 240 şi

urm.
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PA3BE.II.KA B rhiP"4EHI1
KPATKOE COJJ:EP:>KAHI1E
Me»<~y 19" 31 momi 1957 r. CbiJia npOH3Be~eHa pa3Be~I<a B6JIH3H cena rbrpt.IeHH HerpermCI<oro ţaiî:OHa .HCCI<OH o6naCTH B ypot.IH~e <<KanyJI IlJIOTIHJIOp )) npHt.IeM 6biJIO BCI<pbiTO npH6JIH3HTeJibHO 100 M2 •
EbmH OTI<fbiTbi ~Ba norpe6aJibP.biX I<OMnJiei<ca (I H II), pacnono»<eHHbie I<ai< yi<a3aHo HH)I<e.
KoMnJiei<c I cocTOHT H3 norpe6eHHH B I<aMeHHOM H~HI<e ( 1) " ~syx rpynn I<aMeHHbiX nJIHT
He60Jibiiioro pa3Mepa (aH b). Co~ep»<HMoe norpe6eHHH 1 6bmo pa3rpa6neHo, ocTaJICH JIHWb I<aMeHHbiiî: HIIIHI<. Cpe~u I<aMHeiî: rpynnhr b 6bm o6Hapy»<eH o~HH cocy~ (puc. 3). 06e rpynnbi I<aMHeii
-aH b - HaxO~HJlHCb Ot.IeHb 6JIH3KO OT I<aMeHHOrO H~HI<a H, TIO-BH~HMOMy, HBJlHJlHCb TIOCTpOHI<OH
o6pH~OBOrO xapai<Tepa, OTHOCH~eHCH 1< norpe6eHHIO 1.
Ha paccTOHHHH npu6JIH3HTeJibHO 16 M OT I<OMnJiei<ca I o6Hapy)l<eHbi ocTaTI<H ~pyroro
I<OMTIJlei<Ca, COCTOH~ero H3 rpynnbl I<pynHbiX I<a.\tCHHbiX TIJIHT ( C) H TpeX norpe6emrii: (2--4), B
npccTbiX, 6JIH3I<O pacnoJIO)I<eHEbiX ~pyr oT ~pyra HMax. O~Ho H3 3THX norpe6eHHH (2) 6bmo
t.IaCTHt.IHO nepei<pbiTO rpynnOH l<aMHCH C. J1HBeHTapb norpe6eHHH 2--4 COCTOHT H3 I<OCTHHOII
6JIHWI<H, 6oesoro I<aMeHHOrO TOnopa H TIHTH I<peMHeBbiX Hai<OHet.IHHI<OB crpeJI C BOrHYTbiM
OCHOBaHHeM .
.HMbl ~JlH 3THX t.IeTbipex 3axOpOHeHf!H npOWJIH l!epe3 CJIOH 3eMJIH I<aWTaHOBOrO 1.\BeTa; B
3TOM cnoe o6Hapy»<eHbi <t>parMeHTbi I<epaMHI<H I<YJibTYţbi Kyi<yTeHH B.
Bo3MC)I<HO, tiTO c6a 3THX norpe6aJibP.biX I<OMnJiei<ca npnHa~e»<aT MOrHJlbHHI<Y Hatiana
6pOH30BOrO Bei<a.
Bo BpeMH pa3Be~I<H 6biJIH o6Hapy»<eHbi Tai<»<e H cne~bi o6nTaHIDI - <t>parMeHTbi I<epaMHI<H
6pOH30Boro Bei<a (I<YJihTypa MoHTeopy).

OE'h51CHEHI1E Pl1CYHKOB
PHC.
CTeHbl (B).
Puc.
PHc.
Pnc.
PHc.
PHc.

1. -

rb!ptJeHH -

(( KanyJI IlJionHJIOp )) • TpanweH

II. IlJiaH (A) " npoqlilJib 3ana.o;no-IOro-3ana,o;HOH

2.- l, HeOJillTHtJeCHllH llJIOCHHH Tonop H3 MepreJIH; 2-J, QJp3rMeHTbl
3.- CocyA, .o;aTHpyeMbiH, no-BH,ll;HMoMy, HatJaJIOM 6poH3bl.
4. - Ilorpe6eHHH 2-4.
5.- 06tJeHThi, nai\.o;eHHble B norpe6eHHH 2-4.
6. - <PparMeHTbi HepaMHHH 6pou3osoro BeHa (I<YJihTypa MouTeopy).

HyHyTeHCHOH

HepaMHHH.

LE SONDAGE DE GÎRCENI
RESUME

Un sondage, qui a permis de fouiller une surface d'environ 100 m 2 , a ete effectue du 19
au 31 juillet 1957,
proximite du village de Gîrceni (district de Negreşti, region de Jassy), au
lieu dit «Capul Plopilor ».
On a decouvert, a cette occasion, deux complexes funeraires (l et II), disposes comme suit.
Le complexe nu I consiste en une tombe a ciste (M. 1) et en deux groupes de dalles de
pierre de petites dimensions (a et b). Le contenu de la tombe no 1 avait ete devaste et il n'en
subsistait que le ciste. Un vase (fig. 3) a ete decouvert parmi les dalles du groupe b. Les deux
groupes de dalles, a et b, etaient tres rapproches du ciste, representant probablement une construction de caractere rituel se rapportant a la tombe n° 1.
Les restes d'un autre complexe ont ete trouves
une distance de 16 m du complexe
n° l. Il etait forme d'un groupe de dalles de pierre de grandes dimensions (c) et de trois tombes
(M. 2- 4) disposees dans de simples fosses, tres rapprochees les unes des autres. L'une de ces
tombes (M. 2) etait partiellement recouverte d'un amas (c) de pierres. Le mobilier des tombes
no' 2-4 comprend une appliquc enos, une hache de combat en pierre et cinq pointes de fleches
en silex, a base concave.
Les fosses des quatre tombes avaient traverse une couche de terre de couleur marron,
renfermant des fragments ceramiques dant certains appartenaient a la phase Cucuteni B.

a

a
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Il se peut que ces deux complexes funeraires fassent partie d'une necropole datant probablement du debut de l'âge du bronze.
A l'occasion de ces fouilles, on a egalement signale des restes d'habitation consistant en
fragments ceramiques, appartenant a l'âge du bronze (civilisation de Monteoru).

EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. -- Gîrceni- «Capul Plopilor >>. Tranchee n° Il: plan (A) et profil de la paroi Ouest·Sud·Ouest (B).
2. - 1, hache neolithique plate, en marne; 2-3 fragments ceramiques cucuteniens.
3. -Vase datant probablement du debut de l'âge du bronze.
4. - Tombes nos 2 a 4.
5.- Objets trouves dans les tombes nos 2-4.
6. - Fragments ceramiques datant de l'âge du bronze et appartenant a la civilisation de Monteoru.
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SĂPĂTURILE DE LA BÎRSEŞTI
(r. Vrancea, reg.

Galaţi)

cercetărilor arheologice făcute în cimitirul tumular de la
în anii 1955 -1956 1 au arătat limpede importanţa acestui obiectiv
pentru cunoaşterea culturii primei epoci a fierului şi influenţa culturii
scitice asupra culturii locale din Moldova. Descoperirile de la Bîrseşti definesc
un nou grup hallstattian 2 • Săpăturile au fost continuare în anul1957 (între 12 august
şi 7 septembrie) cu fonduri puse la dispoziţie de Muzeul de Istorie - Focşani 3 .
Au fost săpate încă 12 movile de dimensiuni diferite, alese din diverse părţi ale
cimitirului. Conţinutul grupului cultural Bîrseşti a fost îmbogăţit cu noi materiale
şi s~au făcut observaţii importante asupra ritului de înmormîntare.
Dimensiunile movilelor săpate variază între : diametru! 20 m, înălţimea 1 m
(movila XIX) şi diametru! 10 m, înălţimea 0,30 m (movila XXIII), fiind deci
foarte aplatizate.
Toate movilele săpate prezintă în linii mari aceeaşi structură. Nivelul de
depunere al resturilor omeneşti şi al inventarului corespunde cu nivelul solului
antic; urmează o movilă de pămînt de cele mai multe ori de culoare roşcată,
iar peste acesta un strat de bolovani de rîu, pe care s~a format, în decursul vremii,
un strat de pămînt negru, vegetal. Stratigrafia mai sus arătată a fost deranjată
în mai multe cazuri de înmormîntări ulterioare care folosesc movila construită
pentru prima înmormîntare. Avînd în vedere atît ritul de înmormîntare cît şi
inventarul funerar, mormintele secundare aparţin aceleiaşi perioade ca şi cele
primare. Indiferent de durata acestei perioade, înmormîntările păstrează trăsături
comune. O categorie clar distinctă o formează cele cîteva morminte de incineraţie
cu oase calcinate depuse în urne şi fără nici un obiect. Acestea datează tot din
prima epocă a fierului, dar dintr~o perioadă mai nouă.
Numărul mormintelor găsite în movilele săpate în 1957 variază între unu
şi cinci. Mormintele aparţinînd grupului cultural Bîrseşti, asupra cărora am
insistat şi în rapoartele precedente, sînt morminte de incineraţie. Resturile rămase
de la incineraţia morţilor erau depuse direct pe sol. Astfel s~a observat în plan,
la cîteva morminte, o pată de culoare neagră sau neagră~cenuşie cu bucăţi mici
de oase şi cărbuni. Pata se află chiar în centrul movilei atunci cînd e vorba de
prima înmormîntare din movila respectivă şi la o distanţă de 1-1,5 m spre nord
de grupul de vase depuse ca ofrandă. Menţionasem în rapoartele precedente că
obiectele de podoabă sau armele apar întotdeauna la oarecare distanţă spre nord
de grupul vaselor. Acum putem preciza că armele şi podoabele apar în cuprinsul
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Bîrseşti

1
Sebastian Morintz, Să{Jăturile de la Bîrseşti,
în Materiale, III, 1957, p. 219-224; ibidem, V, 1959,
p. 355-360.
2
Sebastian Morintz, HoBaJl laAMmnamcl<aJl lp)mna

8 lviOAOo8e, in Dacia, N.S., l, 1957, p. 117-132.
3
Săpăturile au fost făcute de Sebastian Morintz
ajutat de Gh. Constantinescu, directorul Muzeului
de lstorie-Focşani şi de Mariana Fudulică, studentă.
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2

petei de culoare mai întunecată. Acolo au fost depuse resturile omeneşti şi obiec,
tele mortului. De cele mai multe ori găsim obiectele dar nu putem distinge restu,
rile incinerării.
Fiecare mormînt conţine un grup de vase depuse ca ofrandă. Obişnuit întîlnim
situaţia următoare : strachina mare cu marginea arcuită în afară ; strachina mică
de aceeaşi formă (fig. 1/2)
depusă în strachina mare;
cană aşezată în strachina mică
sau pe marginea strachinii
mari ; vas mare din pastă
poroasă, în formă de clopot
situat lîngă strachina mare. Pe
lîngă acest grup întîlnim, la
cîteva morminte, al cincilea
si chiar al saselea vas. Acestea
~înt căni de diferite forme şi
de dimensiuni mici şi mijlocii
(fig. 2/1,2). În două morminte
am întîlnit o situaţie curioasă.
Vasele erau aşezate cu gura
în jos. Strachina mică aşezată
cu gura în jos era acoperită
de strachina mare situată în
aceeaşi poziţie ; lîngă stra,
china mare se află două văs,
doare şi obişnuitul borcan,
Fig. 1.- Bîrseşti. Ceramică din morminte. 1, strachină lucrată la
toate cu gura în jos. Această
roată găsită în movila XVII; 2, strachină lucrată cu mîna, găsită în
situaţie nu poate fi deloc
movila XVIII.
întîmplătoare. Ea reprezintă
un ritual pe care - cel puţin în momentul de faţă - nu,l putem explica.
Pe lîngă observaţiile arătate, valabile pentru aproape toate movilele, amintim
două situatii care fac excepţie. Sub una din movile (XVII) s,a găsit un rug de
incineraţie. Acesta se află în partea vestică a movilei, unde a fost dezvelit un
strat de bolovani mari de rîu, acoperit de un strat de cărbuni gros de cîţiva centi,
metri. Mormîntul principal, pentru care a servit rugul, se află în centrul movilei.
Aici s'a găsit o grămadă de oase omeneşti complet arse, iar printre oase sau
lîngă ele următoarele obiecte: topor de fier, vîrfuri de săgeţi de bronz cu trei
muchii şi alte cîteva obiecte de fier foarte rău conservate. Spre sud,est de grămada
de oase s'a găsit un grup de trei vase: strachină cu marginea arcuită în afară,
lucrată la roată ( !) (fig. 1/1) din pastă fină cenuşie slab arsă şi fragmente prove,
nind din două vase din pastă poroasă de culoare cărămizie. Mormîntul principal
din movila XVII îşi găseşte cele mai multe apropieri cu mormîntul central
- dealtfel şi singurul - din movila I săpată parţial de proprietarul locului şi în
întregime de noi în toamna anului 1955. Acolo s,a găsit akinakes,ul cu capătul
mînerului terminat în «antene », aplica cruciformă de bronz şi vîrfuri de săgeţi
scitice de bronz. Nu putem şti cîte vase au fost în mormînt, deoarece proprietarul
locului a păstrat numai cîteva din fragmentele ceramice găsite. s,au păstrat frag,
mente dintr'o strachină cenuşie lucrată la roată, în toate privinţele asemănătoare
vasului găsit în 1957 în movila XVII. Celelalte fragmente ceramice găsite în movila
I aparţin unor vase din pastă poroasă de culoare cărămizie. Vasele lucrate la
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roată şi vîrfurile de săgeţi scitice sînt proprii numai acestor două morminte din
tot ceea ce s,a săpat pînă acum la Bîrseşti.
Avînd în vedere ritul de înmormîntare, modul de construire al movilelor
şi formele vaselor, aceste două morminte se integrează în ansamblul specific
grupului Bîrseşti. Cele două morminte ies în evidenţă printr'o mai mare bogăţie a
inventarului, prin vasele lucrate la roată şi prin dimensi,
unile mari ale movilelor.
O situaţie deosebită a fost întîlnită în movila XIX.
Acolo mormîntul se afla într'o groapă acoperită cu plăci

1

-- - -·Fig. 2.

-Ceramică

din morminte. l, cană găsită în
XIII; 2, cană găsită în movila XII.

movila

Fig. 3. - Pumnal de
fier (akinakes) găsit
în movila XIII.

de grezie. Cu vremea plăcile s'au frînt şi au alunecat în groapă. Ulterior într'o
vreme ce nu poate fi precizată s,a făcut o săpătură în centrul movilei, care a

atins fundul gropii mormîntului. Cu acest prilej a fost ridicat inventarul. Noi
n'am mai găsit decît o bucată de os extrem de friabil. După dimensiunile sale,
acesta ar putea fi de cal sau de bou. În rest şi această movilă se aseamănă cu
celelalte prin pămîntul roşu amestecat cu negru, folosit pentru construirea sa şi
prin stratul gros de pietre de rîu care acoperă movila de pămînt. Spre limita
de sud,est a movilei XIX şi sub nivelul pe care aceasta a fost ridicată, s'au
găsit două morminte de incineraţie aparţinînd culturii Monteoru.
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Inventarul mormintelor aparţinînd grupului cultural Bîrseşti este în general
Cele mai multe morminte nu conţin alt inventar decît vasele de ofrandă.
Obiectele de podoabă şi armele s~au găsit întotdeauna spre nord de grupul de
vase. În săpăturile din 1957 s~au mai găsit următoarele obiecte: un akinakes
(fig. 3 ), un topor (fig. 4) şi un cuţit de fier, patru arcuri de fi bulă şi cîteva
vîrfuri de săgeţi de bronz şi mai multe fragmente de mărgele de sticlă.
Akinakes~ul (fig. 3) reprezintă al treilea exemplar întîlnit pînă acum în ci mi~
tirul de la Bîrseşti. Deşi puternic ros de rugină, se păstrează în întregime. Are
sărac.

1

1

1

1
1

1
1

·--- -- - - - - - o, 172

- - ---.

1
1

'

---""1

Fig. 4. -Topor de fier

găsit

în movila XVII.

lungimea totală de 0,39 m, iar capătul mînerului în formă de bară dreaptă. Toporul
are un singur tăiş, cealaltă extremitate fiind în formă de ciocan (fig. 4 ). Are O, 172 m
lungime şi e acoperit de un strat gros de rugină. Din fibule se păstrează din păcate,
numai arcurile de bronz. Toate cele patru găsite în 1957 sînt de forme diferite.
Vîrfurile de săgeţi de bronz sînt de tipul binecunoscut cu trei muchii.
Săpăturile din 1957 de la Bîrseşti au dat rezultate importante asupra acestui
grup hallstattian. S~au făcut observaţii mai clare decît în săpăturile anterioare
asupra ritului funerar. S~a precizat că morţii erau incineraţi, iar resturile lor,
împreună cu armele şi podoabele, erau depuse nu în urnă ci direct pe sol. Vasele
găsite în morminte reprezintă ofrande. A fost recoltată o mare cantitate de ceramică, din nefericire foarte rău păstrată, dar care ne permite totuşi să precizăm
formele vaselor. Strachina cu profil arcuit în afară apare în foarte multe exemplare. Frecvenţa atît de mare a acestei forme nu este în prezent cunoscută în
nici o altă necropolă. Deosebit de interesantă este apariţia strachinii lucrate la
roată. Dacă în 1955, pe baza cîtorva fragmente mici, nu s~a putut preciza forma
vasului, în 1957 a fost găsită o strachină întreagă (fig. 1 /1). Forma sa este aproape
identică cu aceea a numeroaselor străchini cu marginea arcuită în afară şi lucrate
cu mîna. Deci forma este locală, iar tehnica nu poate fi decît grecească. Foarte
rar apare la Bîrseşti strachina cu profil arcuit spre interior, care reprezintă una
din formele cele mai caracteristice ale culturii primei epoci a fierului din ţara
noastră şi din ţările vecine. Cănile găsite în morminte sînt forme comune corn~
plexelor hallstattiene din ţara noastră ca şi vasele mari în formă de clopot.
Descoperirea celui de~al treilea pumnal scitic subliniază în mod evident
înrîurirea scitică asupra culturii materiale din Moldova. IToporul de fier cu un
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singur tăiş este întîlnit la traci dar şi la sciţi, spre deosebire de toporul cu două
tăişuri găsit în 1956, care este specific tracic. Numeroasele fibule (şase în total)
accentuează caracterul trac.
Complexul cultural cunoscut prin săpăturile de la Bîrseşti reprezintă o inte~
resantă sinteză traco,scitică din care nu lipseşte nici influenţa greacă. Elemente
tipic tracice predomină, iar numeroasele elemente scitice dovedesc o puternică
influenţă si dau acestui aspect cultural nota specifică.
În c~ea ce priveşte datarea grupului Bîrseşti, considerăm că el se plasează
cronologic în a doua jumătate a sec. VI şi în prima jumătate a sec. V î.e.n.
Cele cîteva morminte izolate reprezentate prin urnele cu oase calcinate pot fi
atribuite celei de,a doua jumătăţi a sec. V î.e.n.
SEBASTIAN MOR!NTZ

PACKOI1Kl1 B BhiPCElllTH
KPATKOE CO.UEP:>KAHI1E

B 1957 r. 6bJnH npo~OJrH<eHbi pacKonKH KypraHHoro MOrHJILHHKa H BbipcelliTH. BbiJIO pacKomrno eme 12 KypraHOB. CTpyKTypa HX BeCLMa CXO~Ha. qeJIOBelleCKHe OCTaHKH H HHBeHTapL
KJiaJIHCL llpHMO Ha rpyHT, 3aTeM ~eJiaJiaCL HaCblllb H3 3eMJIH KpaCHOBaTOrO QBeTa, KOTOpylO
nepeKpbiBaJIH CJIOeM KpyllHbiX BaJiyHOB. Il03H<e B KypraHe ~eJiaJIHCb H ~pyrHe 3aXOpOHeHHH.
KaiH~biH KypraH CO~epmaJI OT O~HOrO ~O llHTH 3axopOHeHHH. IloxopOHHbiH o6pH~ COCTOHJI B TpynoCOif<if<eHHH. B OCHOBaHHH O~Horo H3 KypraHOB o6HapymeHbl ~ame CJie~bl norpe6aJILHOro KOCTpHilla.
OcraTKH OT Tpynoco»<meHHH BMecre c opymHeM H yKpallleHHHMH yKna~biBaJIHCL Henocpe~crBeHuo
ua 3eMJIIO, a He B ypHy. Ha paccroHHHH 1-l ,5 M K 10ry oT Mecra, r~e 6bmH nonomeHbi ocraTKH
I<OCTe:H H BelllH noKOHHHKa, Bcer~a Haxo~HnacL rpynna cocy~oB, nonomeHHbiX B Kat~ecrBe npmtoIIIeHH:li:: O~Ha 60JILlllaH H He60JILlllaH MHCKH, o6e C BblrHyTbiMH Hapymy npo<lJHJIHMH, KpyiHKa H
60JILlliOH KOJIOKOJIOBH~HbiH cocy~. IfHor~a BCTpeqaJICH llHTbiH H ~ame llleCTOH cocy~.
HaH6onee qacro BcrpellalOillaHcH B BbipcelliTH <tJopMa MHCOK - c BbirHyTbiMH Hapymy KpaHMH. B 1957 r. 6bJn HaH~eH cocy~ TaKOH H<e <lJopMbi, HO Bbipa6oTaHHbiH Ha Kpyry.
IlpOliHH norpe6aJILHbiH HHBeHTapL BeCLMa cKy~eH, a qacTo Boo611.1e OTCYTCTByeT. B 3TOM
l'O~Y 6biJIH HaH~eHbl: O~HH aKHHaK, pyKOHTKa KOTOporo 3aKaHliHBaJiaCL npHMOH nonepeliHOH llOJIOCOH, mene3HbiH Tonop c o~HHM ne3BHeM, mene3HbiH HOif< 6e3 pyliKH, lleTbipe <lJH6ynLHbie 6pmi30Bbie ~yrH, 6pOH30Bbie HaKOHeliHHKH CTpeJI, MHOrO pa36HTbiX CTeKJIHHHbiX 6yCHH.
0611.1HH KYJibTYPHbiH BH~ 6bipCelliTCKHX 3axopoHeHHH HBJIHeTCH <tJpaKO-CKH<lJCKHM c
HeKOTOpbiM rpeqeCKHM BJIHHHHeM. Ilpeo6na~alOT <lJpaKHHCKHe 3JieMeHTbl npH BeCLMa CHJILHOM
CKH<lJCKOM BJIHHHHH. 3TOT I<OMnJieKC OTHOCHTCH KO BTOpOH llOJIOBHHe VI B. H K nepBOH llOJIOBHHe
V B. ~o H.3.
OEn,qCHEHI1E Pl1CYHKOB
P11c. l. -

EbipceWTH. KepaMHKa H3 norpe6eHHii. 1, Bbi,L:leJiaHHaJI Ha Kpyry MHCKa H3 norpe6eHHJI XVII;

2, cpa6oTaHHaJI spy•my10 MHCKa H3 norpe6eHIIJI XVIII.
PHc. 2. - KepaMHKa H3 norpe6eHIIii. 1, KpymKa 113 norpe6eHIIJI XIII; 2, KPYlHKa H3 norpe6eHIIR XII.
PHc. 3. - KopoTKHH meJie3HbiH Meq (aKHHaK) 113 norpe6eHIIR XIII.
Puc. 4.- :>KeJie3HbiH TOnop H3 norpe6eHIIJI XVII.

LES FOUILLES DE B ÎRSEŞTI
RESUME

En 195 7, les fouilles ont etes continuees dans la necropole tumulaire de Bîrseşti. Douze
tumulus
ont ete encore fouilles. La structure des tertres funeraires etudies jusqu' present
est tres semblable. Les restes humains et le mobilier etaient disposes
meme le sol. Au~dessus,
on elevait une butte de terre rougeâtre, recouverte ensuite d'une couche de grosses pierres de

y

a
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riviere. Ulterieurement, on faisait d'autres ensevelissements dans ces tumulus. Chacun d' eux contient
de unea cinq tombes. Le rite funeraire pratique etait l'incineration. Un bu:her a meme ete retrouve
sous la base de l'un deces tumulus. Les restes provenant de l'incineration etaient deposes, avec les
armes et les parures, a meme le sol et non pas dans une urne. A une distance d'un metre a un
metre cinquante vers le Sud de l'endroit ou etaient deposes les ossements et les objets ayant appartenu au mort, on trouve constamment un groupe de vases qui constitue 1' offrande rituelle: une grande
et une petite ecuelle, toutes deux a profil arque vers l'exterieur, un broc et un grand vase en
forme de cloche. On y trouve parfois un cinquieme et meme un sixieme vase.
La forme la plus frequemment rencontree, a des dizaines d'exemplaires, dans les tombes
de Bîrseşti, est l'ecuelle a bord evase. En 1957, on en a trouve une faite au tour.
Le mobilier des tombes est pauvre, lorsqu'il n'est pas absent. En 1957 on a egalement
trouve un akinakes a la poignee terminee par une barre droite, une hache en fer a tranchant unique,
une lame de couteau en fer, quatre arcs de fibule, tous en bronze, des pointes de fleche en bronze
et plusieurs fragments de perles de verre.
L'aspect culturel illustre par les tombes de Bîrseşti represente une interessante synthese
thraco-scythe, a laquelle ne manque pas non plus l'influence grecque. Les elements thraces y
predominent, mais l'influence scythe y est tres forte. Ce complexe date de la seconde moitie
du vre et de la premiere moitie du ye siecles avant notre ere.
EXPLICA TION

DES

FIGURES

Fig. 1. - Bîrseşti. Ceramique trouvee dans les tombes. 1, ecuelle faite au tour, trouvee dans le tumulus n° XVII;
2, ecuelle faite a la main, trouvee dans le tumulus n° XVIII.
Fig. 2.- Bîrseşti. Ceramique provenant des tombes. 1, broc trouve dans le tumulus n° XIII; 2, broc decouvert dans le tumulus n° XII.
Fig. 3. - Poignard en fer (akinakes) trouve dans le tumulus n° XIII.
Fig. 4. - Hache en fer trouvec dans le cumulus n° XVII.
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SĂPĂTURILE DE LA COSTEŞTI-FERIGELE
(r. Horezu, reg.

S

Piteşti)

ĂPĂTURILE efectuate în luna octombrie a

anului 1957 în necropola din
prima epocă a fierului de pe teritoriul comunei Costeşti - Ferigele, au
urmărit un dublu ţel: pe de o parte să reconstituie pe cît posibil situaţia
arheologică a unui mormînt parţial distrus prin lucrările agricole din primăvara
precedentă şi din care proprietarul locului adunase un topor de luptă, un vîrf
de lance şi o zăbală, toate de fier (fig. 3/5 ; 5/1 ; 6/2) ; pe de altă parte, prin
săparea unui număr mai mare de morminte, să verifice şi să completeze observaţiile
făcute în campania precedentă. S,a săpat tot în curtea săteanului Procopie Iliescu,
deoarece această zonă urmează a fi arată din nou, în anul viitor, ceea ce ar însemna
distrugerea completă a resturilor arheologice.
S,au cercetat în total 12 morminte. Deoarece caracterul tumular al necro,
polei a fost recunoscut abia în cursul acestei campanii, tumulii fiind aplatisaţi,
am păstrat denumirea de «complex» adoptată în raportul precedent şi care se referă
la învelişul de piatră al unuia sau al mai multor morminte alăturate. Este sigur că
fiecare complex corespunde unuia sau mai multor tumuli alăturaţi (fig. 1).
Vom prezenta mai jos situaţia arheologică a necropolei în lumina rezul,
tatelor din 1957 1 .
Cercetări de recunoaştere în imediata apropiere a locului săpăturii, înlesnite
de o bună vizibilitate datorită culegerii porumbului, au prilejuit identificarea
a numeroşi tumuli, extrem de aplatisaţi, care, în urma sondării provizorii a doi
dintre ei, s'au dovedit a conţine morminte din prima epocă a fierului. Au putut
fi număraţi 40 de tumuli vizibili ce se întind pe terasa superioară a rîului
Costeşti pe o zonă care în lungime măsoară circa 400 m spre sud de locul săpă,
turilor noastre şi nu depăşeşte în adîncime 150 m de la marginea terasei. Unii
dintre tumuli au un diametru de 10 -20 m şi o înălţime de maximum 0,50 m,
iar alţii abia se disting de suprafaţa solului (fig. 2/1). Diametrul mare al
unora se explică prin procesul de nivelare, iniţial ei fiind ceva mai înalţi şi avînd
un diametru mai redus. E de remarcat că tumulii se păstrează mai bine în zona
unde a început să se are de curînd şi sînt complet nivelaţi în marginea de nord
a necropolei, în care s'au concentrat şi săpăturile noastre şi unde pămîntul e
cultivat de multă vreme. Este de asemenea probabil ca numărul total al tumulilor
să fi fost mult mai mare; el nu va putea fi precizat decît atunci cînd se vor
săpa toate locurile unde se vor fi aflat tumuli nivelaţi. Ipoteza formulată în raportul
trecut, potrivit căreia întreaga necropolă se întinde pe circa 2 km de,a lungul
rîului Costeşti, nu se verifică; în schimb, s'a stabilit că, la 1 km mai spre nord.
pe terasa rîului, se află o altă necropolă, care s'a dovedit, în urma unor
' A se vedea şi raportul asupra săpăcurilor din 1956, în Material~. V. 1959, p. 363--372.
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descoperiri întîmplătoare, că aparţine tot primei epoci a fierului, dar cu un
aspect mai tîrziu.
Săpăturile din 1957 au atestat stratigrafic şi tipologie existenţa a două grupe
principale de înmormîntări, ambele aparţinînd sfîrşitului primei epoci a fierului
şi conţinînd exclusiv morminte de incineraţie.

1

2
Fig.

2. -

1, turnul a plati sat; 2, complexul 6,

învelişul

de

piatră

al mormîntului.

Grupei întîi îi aparţin tumulii. Inventarul metalic şi ceramic al mormintelor
este depus pe pietrişul aluvionar; din profilele observate rezultă că este vorba
numai de o sumară curăţire a locului unde urma a se depune conţinutul funerar,
iar nu de o groapă. Peste inventarul funerar se aşterne apoi un strat dublu de
bolovani de rîu de mărime mijlocie, care se prezintă astăzi, în urma nivelării,
sub forma unor platforme ovale de circa 3 m diametru (fig. 2/2). Este posibil
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ca între inventar şi stratul de bolovani să fie un strat izolator de pămînt, dar
din cauza aplatisării şi tasării mormintelor cercetate pînă acum, acest strat nu
a putut fi sigur observat. Deasupra, probabil, se ridica mantaua movilei,
care, în locurile săpate de noi, se confundă cu solul vegetal actual, a cărui grosime
este de maximum 0,25 m (fig. 2/2). Nici în antichitate mantaua nu va fi fost
prea înaltă, deoarece în această regiune stratul de pămînt vegetal este foarte

Fig. 3. -

1-3, vase din faza li-a de morminte; 4,
·

luptă,

cană

din complexul 6; 5, topor de

de fier.

subţire, 0,25-0,40 m deasupra pietrişului aluvionar, acesta din urmă nefiind
în nici un caz folosit la construcţia tumulului.
În starea în care se prezintă astăzi, inventarul mormintelor săpate de noi
este parţial tulburat de fierul plugului, materialul ceramic prezentîndu~se frag~
mentar şi de multe ori incomplet. Totuşi, ţinîndu~se seama de cîteva descoperiri
in situ şi de reconstituirea materialului ceramic la unele morminte mai puţin
deranjate la arat, s~au putut face unele observaţii cu privire la inventarul funerar.
Astfel, în nici un mormînt din această grupă nu lipsesc : ceşcuţa cu toarta supra~
înălţată, cel puţin două străchini cu marginea arcuită în interior şi un vas mai
mare, de obicei în formă de borcan (fig. 4/5). La acestea se mai adaugă de multe
ori o ceaşcă decorată în interior, avînd toarta supraînălţată şi cu un buton, o cană
pîntecoasă şi cu marginea foarte uşor răsfrîntă (fig. 3/4) şi o strachină cu marginea
larg răsfrîntă. Vasele formează în mod normal un grup. Alături, la o distanţă
variabilă, se depuneau armele sau obiectele de podoabă ale defunctului. În toate
mormintele din această grupă s~a descoperit lemn carbonizat, provenind desigur
de la piese de lemn ce însoţeau pe cele metalice şi a căror formă şi destinaţie
nu mai poate fi precizată. Oasele nu erau depuse în vreun vas, ci se aflau răspîn~
dite în întreg mormîntul. Ele sînt foarte rău păstrate; abia s~au putut culege
cîteva din fiecare mormînt. Neîncăpînd probabil din cauza dimensiunilor lor, sub
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de piatră, vasele mari erau aşezate alături de acesta. Ele se găsesc de
obicei în număr de două, însoţite uneori de o strachină cu marginea arcuită
în interior. Aceste vase fiind cele mai expuse, suferind cel mai mult de pe
urma lucrărilor agricole, se află în stare fragmentată, neputîndu,se restaura nici
unul pînă acum. Din cele 12 morminte aparţinînd primei grupe, cel puţin şase
sînt morminte de luptători. Celelalte nu conţin nici un element specific care să
indice sexul defuncţilor. Toate obiectele care se purtau pe corp au urme de foc,
ceea ce dovedeşte că mortul era incinerat cu armele şi podoabele pe el. În cazul
unora dintre mormintele de luptători, inventarul ceramic era deosebit de bogat.
Astfel în M 3 din complexul4 şi în M 1 din complexul 7 numărul vaselor se ridică la 14.
Un turnul poate conţine mai multe morminte din prima grupă. Astfel, în
complexul 4 s'au găsit şase morminte ale acestei faze, deranjîndu,se între ele,
aşa încît succesiunea lor cronologică a putut fi constatată. Deşi, datorită nivelării
cu prilejul lucrărilor agricole, suprapunerea între marginile diferitelor morminte,
nu a putut fi observată stratigrafic, acest lucru a putut fi stabilit deoarece mor,
mîntui mai nou conţinea fragmente ceramice aparţinînd inventarului mormîn,
tului mai vechi, pe care,l deranja. Cel mai recent dintre aceste şase mor,
minte este M 2 , răscolit de fierul plugului şi al cărui inventar a fost în mare
parte dispersat. Şi tipologie acest mormînt se dovedeşte a fi cel mai nou din
întreaga grupă I a necropolei de la Ferigele (fig. 3/5 ; 5/1 ; 6/2 ). De asemenea
un sondaj executat într,un turnul vizibil a dat la iveală un mormînt intact, cu
înveliş de piatră. Neputînd fi cercetat deocamdată, el a fost astupat din nou în
vederea unor explorări sistematice în cursul săpăturilor viitoare, necesare în această
zonă unde ne aşteptăm să aflăm multe asemenea morminte intacte.
În ce priveşte materialul ceramic al grupei l, săpăturile din 1957 au dat
la iveală o serie întreagă de vase, îmbogăţind prin diferite variante formele desco,
perite în campania anterioară şi prezentate sumar în raportul precedent. Dintre
vasele mai deosebite, remarcăm o ceaşcă cu toarta supraînălţată, lucrată foarte
îngrijit (fig. 4/3 ). Pereţii subţiri din lut cafeniu cu pietricele şi frînturi de mică în
spărtură, sînt acoperiţi cu un slip subţire bine lustruit. Prin ardere s'a obţinut o
culoare neagră în interiorul vasului, în timp ce în exterior vasul e de culoare
castanie. Marginea este dreaptă, pereţii uşor curbaţi, iar fundul este neted. În
zona torţii, per~ţii vasului sînt traşi în interior, provocînd o adîncitură în conturul
deschizăturii. In interior ceaşca este ornamentată cu caneluri largi formînd o
spirală, umplute alternativ cu alte caneluri mai înguste dispuse în fîşii oblice
ce se întrepătrund. Acest ultim decor este caracteristic grupului Ferigele şi a
fost găsit în repetate rînduri (fig. 4/1). Pe toarta supraînălţată se observă baza
unui buton aşezat vertical, făcînd parte, probabil, din categoria celor cu extre,
mitatea discoidală. Într,un alt mormînt am găsit două vase similare ca formă
cu vasul precedent, dar a căror spirală interioară nu era umplută cu caneluri;
toartele lor aveau butoni cu extremitate discoidală.
Se cuvine să mai atragem atenţia asupra unei observaţii de amănunt. În
M 1 din complexul 7 s'a descoperit o strachină cu marginea arcuită spre interior
şi prevăzută cu trei proeminenţe în loc de patru ca de obicei; din acestea una
este dispusă vertical, în timp ce celelalte sînt orizontale (fig. 4/4 ). Acest amănunt
nu este întîmplător, deoarece în anul precedent fusese descoperit într,un context
similar, un vas identic 1 • Acest tip de vas era destinat desigur unui scop anume
în cadrul ritului funerar.
1

Materiale, V, p. 365, fig. 2/6.

16- c. 130
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Săpăturile din 1957 au verificat pe deplin caracteristicile stabilite de noi în
raportul din 1956 în privinţa decorului 1 • Anul acesta s~a descoperit o varietate
mai mare din butonii de pe torţile unor vase. Astfel în M 1 din complexul 6
a fost descoperit un buton cu extremitatea triunghiulară '(fig. 7/2); d reprezintă,

'

---.-- .J

Fig. 4. -

Ceramică

din faza 1.

poate, un cap de animal şi mai stilizat ca acela de pe butonul din M 1 din corn~
plexul 4 (fig. 7 /3), probabil un cap de berbec. În M 1 din complexul 7 s~a găsit
un buton care are incizat pe extremitatea~i discoidală un motiv în formă
de cruce, iar în spaţiul dintre braţele acesteia, se află linii paralele incizate (fig. 4 i2 ).
1

Materiale, V, p. 367.
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În 1957 s'au mai descoperit diferite varietăţi de brîie crestate sau alveolare
aplicate pe pereţii unora dintre vasele mari, sub buză sau pe gît.
În privinţa inventarului metalic, anul acesta descoperirile sînt de asemenea
interesante. În M 3 din complexul 4 s,a descoperit un cuţit de luptă îndoit ritual
(fig. 5/2 ), cu teaca (fig. 5/3)
depusă alături. Teaca este făcută
din tablă de fier îndoită la
muchii, neacoperind astfel decît
pe o singură faţă lama cuţitului.
Suprafaţa ei este străbătută, la
capete, de linii transversale gra,
vate. În partea de jos, spaţiul
dintre două asemenea linii este
umplut cu haşuri crucişe. Cuţi,
tul, a cărui formă se poate
distinge mai bine în exemplarul
~
similar neîndoit din M 1 din
1
complexul 7 (fig. 5/4 ), care diferă
1
1
doar prin dimensiuni, fiind puţin
1
mai scurt, a fost îndoit de trei
ori, de la vîrf spre mîner, după
1
incinerarea defunctului. Acesta
este cel mai vechi document
de îndoire rituală găsit în ţara
noastră şi ne arată în acelaşi
timp că acest procedeu a fost
folosit şi în regiunile cu popu,
laţie tracică al căror rit era
incineraţia, mult timp înainte
de venirea celţilor.
Vîrfurile de săgeţi de fier
descoperite, sînt de tip aproape
necunoscut în perioada hallstat,
tiană, atît la noi, cît şi, după
informaţiile pe care le,am avut
1
la îndemînă, în restul Europei.
Ele au forma de placă ogivală
Fig. 5. -- Arme de fier din mormintele fazei I.
cu baza concavă (fig. 7/1, a,h).
Pe suprafaţa lor se disting două găuri care serveau la trecerea unei sfori
ce trebuia să consolideze fixarea în coada de lemn. Piesele acestea amintesc
de vîrfurile de săgeţi de silex din epoca bronzului. De la mijlocul epocii
bronzului cunoaştem cîteva exemplare din bronz, găsite în Elveţia 1 şi la
Mycenae 2 • Tipul de la Ferigele reprezintă o ingenioasă invenţie locală, simplă,
făcîndu,se economie de materie primă pentru o piesă care prin funcţia ei necesită
o producţie în masă. Vîrfurile de săgeţi de la Ferigele au fost folosite într'o vreme
în care, în alte părţi, erau în uz tipurile aşa,zise « scitice » cu două şi trei muchii 3 •

..

1

1

Ebert, RL, p. 392, s.v. Schweiz, pl. CXXVI/1 -4.
O. Montelius, La Qr.lce preclassique, l, Stock·
holm, 1924, pl. XV/3.
2

16"

3

P.D. Liberov, Bonpocbl cKuţ/jo-capMamcKou apxeo1952, p. 152, tabelul I; de observat că sciţii

nozuu,

încep

să folosească săgeţile
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Remarcăm de asemenea o zăbală care aminteşte zăbalele celtice 1 (fig. 6/2).
Psaliile sînt însă de tradiţie hallstattiană. 2 Acest tip hibrid se remarcă şi prin
dispoziţia celor două cîrlige în formă de T atîrnate de inelele zăbalei. La cură,
ţirea piesei a fost observat un ornament constînd dintr,un şir de puncte pe supra,
feţele laterale ale psaliilor şi inelelor zăbalei. Aceste puncte, foarte puţin adînci,

sînt acum aproape invizibile.
Dintre obiectele de podoabă
amintim două fi.bule de tip Gla,
sinac (fig. 7 /4,5); la una din ele
se poate reconstitui forma plăcii
piciorului -aceea de scut beotic.
În M 1 din complexul 6, s'a des,
coperit, împreună cu spirale
de bronz (« saltaleoni »), şi o
mărgică de bronz (fig. 7 /6), un
obiect tubular tot din bronz,
cu secţiunea ovală, ornamentat
~
pe cele două feţe cu ferestre
~.
triunghi
ula re (fig. 6/1 a,b ). În
~- - - - 0.052 - - - - .: 1 b
interior, tubul era plin cu lemn
)'
carbonizat. Toate aceste piese
par a fi. făcut parte dintr'o
podoabă ce se atîrna de cen,
tură, aşa cum a observat C. Tru,
helka la un schelet de la Donja
Dolina 3 ; podoaba de la Ferigele
trebuie să fi. avut şi o piesă
de lemn.
Materialul acestei faze, deo,
sebit de variat şi de bogat, oferă
Fig. 6. -- 1, piesă de bronz din complexul 6; 2, zăbale de fier.
indicii clare asupra unei destul
de lungi evoluţii. Avem chiar în
momentul de faţă suficiente date tipologice care să ne ducă la divizarea acestei grupe
de înmormîntări în cel puţin două sub,faze, între care a existat o evoluţie lentă sezi,
sabilă mai ales la extreme. Aceste indicii tipologice sînt verificate stratigrafi.c în corn,
plexul 4, unde M 2 - avînd în inventar zăbalele tîrzii (fig. 6/2 ), un vîrf de lance cu sec,
ţiunea nervurii mediane rotundă (fig. 5/1) şi o ceramică simplă, ornată numai cu
cîteva linii în relief sau brîuri crestate - este mai nou decît M 3 , în al cărui
inventar se află ceramică cu decor analogă cu aceea din M 1 , complexul 1, unde
s'a descoperit în plus un akinakes şi un vîrf de lance cu secţiunea mediană
romboidală 4 • Unul din obiectivele săpăturilor viitoare va fi. verificarea şi precizarea
acestor indicii pe întreaga gamă de forme cu ajutorul unui material mai bogat.

-

1
I. Hunyady, în DissPann, seria Il, 18, 1944.
pl. LIII/3 şi pl. XXVI/ 1, 2.
2
S. Gallus-T. Horwath, Un peuple cavalier pn!scythique en Hongrie, în DissPann, seria Il, 9,
1939, p. 73-74, 109 şi urm. şi pl. LXVII-LXX;
cf. de asemenea M. Parducz, Le cimeticre hallstattien
de Szentes-Vekerzug, în ActaArch, Il, 1-3, 1952,
p. 152 şi pl. LXI/2. Toate aceste psalii nu se aseamănă,
e drept, decît vag, cu cele de la Ferigele; sînt pro_ ati!

mai vechi cu un secol.
3
WMBH, IX, 1904, p. 133 şi pl. LXXVII/18;
cf. de asemenea Ferd. Maier, în Germania, XXXIV,
1-2, 1956, p. 65-66, fig. 1/5; a se vedea şi analogiile
în bibliografia acelui articol la p. 73-74. De asemenea,
analogiile cu piesa, găsită în context aşa-zis scitic, la
Murgeşti, la M. Roska, în ESA, XI, 1937, p. 175,
fig. 14/7.
• Materiale, V, p. 368.
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Grupa II de înmormîntări de la Ferigele, atestată tipologie încă din cam,
pania precedentă, a fost determinată stratigrafic în 1957: în trei rînduri s'au
constatat gropi săpate pînă în pietrişul aluvionar, în care se depunea o urnă cu oasele
calcinate, acoperită cu un vas,capac; în două cazuri s'au găsit şi ceşcuţe cu toarta
supraînălţată, o dată în urnă, altădată alături. Este posibil ca gropile să fi fost
i

•'':""-,
1
1
1

~~

~~

~

1

1

/-\,- l
,'
'

\

1

1

...,,,.

<>

Fig. 7.- l, vîrfuri de

săgeţi

formă
mărgică de

de fier; 2-3, butoni în

4-5, fibule Glasinac; 6,

de cap
bronz.

de

animal

stilizat;

săpate exclusiv în pămîntul tumulilor gata făcuţi, deoarece toate mormintele
găsite de noi pînă acum străpung complexele sau se află în imediata lor apropiere.
Ceramica acestei grupe oferă forme similare cu vasele din grupa 1, însă sînt
lipsite de decorul caracteristic. Regăsim strachina cu marginea arcuită în interior,
avînd rol de capac, fără caneluri pe umăr (fig. 3/2). Strachina cu buza larg răsfrîntă
publicată în primul raport, 1 nu este prevăzută cu ornament interior. Printre cele,
lalte forme cităm: o cană cu tortiţă şi cu buza uşor răsfrîntă (fig. 3/3), o stra,
chină cu marginea dreaptă şi pereţii uşor curba ţi (fig. 3
şi strachina în formă
de căzănel, publicată în raportul din 1956 2 găsită şi anul acesta.
Observaţiile făcute în 1957 au dus la precizarea mai strînsă a cronologiei

/1)

absolute a grupului Ferigele. Ca elemente de datare pentru grupa 1 de înmormîn,
tări, trebuie folosite în primul rînd analogiile cu grupul Balta,Verde -Gogoşu,
care indică, în general, pentru Ferigele, sec. VI-V î.e.n. 3 Fi bula Glasinac pledează
şi ea pentru această dată 4 . Teaca din complexul 4 se aseamănă cu un exemplar
1

2

Materiale, V, p. 3Q5, fig. 2/2.
Ibidem, p, 367, fig. 4/1.

3

D. Berciu

şi

E.

Comşa,

în Materiale, II, 1956,

p. 482.

' D. Berciu, Dacia, N.S., 1, 1957, p. 355.
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de la Duvanli datat la sfîrşitul sec. V 1 . Un indiciu de datare îl reprezintă toporul
bipen găsit şi în depozitul de la Bîlvăneşti, a cărui dată este :fixată de D. Berciu,
pe baza interdependenţei cu depozitul de la Orăştie, în sec. V ; torquesurile
şi fibulele cu ochelari de la Bîlvăneşti însă ne obligă, prin analogie cu Balta,Verde,
să ridicăm data depozitului cu un secol 2 • În acest sens pledează şi faptul că
piesele de la Bîlvăneşti sînt mai greoaie, mai puţin evoluate decît topoarele de la
Ferigele, care, la rîndul lor, sînt mai puţin dezvoltate decît eleganta toporişcă de la
Gogoşu, datată în sec. V 3 • Pe de altă parte inventarul de un facies tîrziu, al M 2
din complexul 4 de la Ferigele, unde se observă primele influenţe Latene (fig. 6/2)
ne fac să coborîm cu sfîrşitul grupei I pînă în sec. IV î.e.n. Grupa II trebuie
datată în sec. IV î.e.n. pe baza relaţiilor cu străchinile,căzănel de tip Grojdibod,
Duvanli 4 • Această grupă poate fi parţial contemporană cu sfîrşitul primei grupe;
remarcăm că mormintele grupei II taie mormintele cele mai vechi din grupa I.
Aşa dar, necropola de la Ferigele se încadrează între mijlocul sec. VI şi sfîrşitul
sec. IV î.e.n.
Grupul Ferigele prezintă puternice asemănări, atît în privinţa ritului de înmor,
mîntare cît şi a inventarului, mai ales cu următoarele grupe contemporane:
Bîrseşti (sec. VI-V) 5 , Gura,Padinei (sec. VI-V) 6 , Drăgoieşti (sec. VI-V) 7
şi Teleşti (sec. V) 8 • La toate aceste grupe se întîlneşte exclusiv incineraţie în
tumuli, cu oasele risipite alături de inventar. Aceste descoperiri se încadrează
într'o arie în care Ferigele şi Bîrseşti marchează două sectoare. Ele formează,
după părerea noastră, un grup cultural unic: Bîrseşti -Ferigele, care contrastează
net pe de o parte cu grupul Balta,Verde -Gogoşu şi necropolele înrudite din
această zonă, toate exclusiv de inhumaţie, şi pe de altă parte cu cimitirele,
a.şa,zise scitice, mai ales din Transilvania, de asemenea predominant de inhumaţie.
ALEXANDRU VULPE

PACKOIIKH B KOCTEIIITH- <l>EPH)l)KEJIE
KPATKOE CO.UEP)KAHHE

PacKonKH 1957 r. B <l>epn~»<ene, ua cesepo-3ana~e OnTeHHH, ~a.JIH B03MO»<HOCTb npOH3BeCTH
HOBhie ua6mo~eumr H BhUICHHTb apxeonornqecKoe nono»<eune 3Toro neHponoJUI, snepBbie pa3senauuoro B 1956 r.
CTpaTHrpa<PnqecHH s <l>epH~»<ene ua6mo,naiOTCH ~se <Pa3hi 3axopoueHHH:. Ilorpe6eunn
nepBCH <Pa3bi·HypraHHbie. 06pH~OM 3aXOpOHeHHH HBJIHeTCH HCHJIIOQHTeJibHO TpynOCO)K)KeHHe;
o6yrJIHBIIIMeCH H B llJIOXOH coxpaHHOCTH KOCTH pa36pOCaHhl B03Jie HHBeHTapH; llOCJie~HHH llOJIO»<eH
ua rpyuT H noHphiT cnoeM pequoH: ranbHH, nosepx HOTopoH: coopy»<anacb Kyprauuan uachmb (pnc.
2/2). B HaCTOHI.Qee speMH HypraHbl llOQTH COBCCM q::aBHHJIHCb, HeHOTOpbie H3 HHX e~Ba 3aMeTHhl
1 B. Filow, I. Welkow, V. Mikow, Die Grabhiigelnckropole bei Duvanlij in Siidbulgarien, Sofia,
1934, p. 72, fig. 94.
2
D. Berciu, în Apulum, I, 1942, p. 97; cf. de asemenea D. Berciu şi E. Comşa, op. cit., p. 344, fig. 73.
În momentul de faţă prof. D. Berciu. precum ne·a
comunicat personal, a revenit asupra acestei afirmaţii
şi este de părere că depozitul de la Bîlvăneşti trebuie
datat în sec. VI î.e.n.
3
D. Berciu şi Eug. Comşa, op. cit., p. 419 şi
481, fig. 147/1 şi 181/8.
4
Cf. observaţiile făcute în raportul din Materiale, V, p. 365.
1 S. Morintz, în Materiale, III, 1957, p. 219;
idem, Hof!all ~aAbmmamcKall zpynna 6 Mo11oose, în

Dacia, N. S., I, 1957, p. ll7 şi urm. şi în special
p. 121, unde se arată că săpăturile din 1955-1956
de la Bîrseşti nu au dat o situaţie clară în privinţa
ritului. Autorul ne-a comunicat că în cursul campa·
niei din 1957 a putut să obţină cîteva situaţii clare,
care îi permit să considere cimitirul de la Bîrseşti
ca un cimitir de incineraţie cu cenuşa şi oasele răs
pîndite pe sol, alături de inventarul ceramic.
8
D. Berciu, Colecţia de antichităţi C. Georgescu·
Corabia, 1937, p. 27-36, 71 şi urm.
1 D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei,
Craiova, 1939, p. 173; cf. Materiale, II, 1956, p. 479.
8
D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei,
p. 170; cf. şi Materiale, II, 1956, p. 4 79. D. Berciu
leagă prea mult această grupă de Balta-Verde-Gogoşu.
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2/1).

(pHc.

0,50

MaKcHMa.m.Hbie HX pa3Mepbi: BhiCOTa -
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M, ):{HaMeTp-

10-20

M. HecoMHeHim,

qTo nepaoHaqa.m.HbiH ):{HaMcrp 6biJI B):{Boe MeHLIIIe, BhiiiiHHa >«e 3HaqHTeJibHO 6oJILIIIe.

40

06Hapy>KeHO OKOJIO

KypraHOB. HaHMeHOBaHHe (< l<OMllJieKCa

H3 HHX; ):{O HaCTOHil.lero BpeMeHH 6hiJIO o6cJie):{OBaHO
cpe):{H l<OTOpblX

13

Ka>K):{OM

BOrHyThiMH

BO

norpe6eHHH

BH)'Tpb

qaUIKa C BbiCOKOH
KpaHlllH (pHC.

H

qarrll<a

K

C

6aHOqHbiH

BbiCOKOH
cocy,n;

4/3),

pyqKOH C l<HOlll<OH (pHC.

4/1).

17

CO):{ep>KalliHX

3axOpOHeHHH,

3axOpOHeHHHX nepBOH <Pa3bl B HeKOTOpbiX cnyqa.JIX oco6eHHO

HMeeTca

KpaHMJI,

6 KypraHOB,

1).

OTHOCHTCH }( nepBOH <Pa3e (pHC.

llorpe6aJibHbiH HHBeHTapb B
6oraT. B

Ehmo

OTHOCHJIOCb, BepOHTHO, 1< O,r:{HOMY

>)

Kpy>«Ka

HHM HHOr,r:{a ):{06aBJieHbl ):{Ba

pyqKOH,

4/5).
(pHC. 3/4)

(pHC.

60JibiiiHX

He

MeHee ):{BYX MHCOK c

06blqHo

BCTpeqaiOTCH

H

H MHCKa C BbiBepHyThiMH

Uiapoo6pa3HbiX COCy):{a

C BbiCOKHM

ropJibiiiiKOM H CJierKa BbiBepHyrhiM BeHqHKOM; TaKHe COCY):{bl CTaBHJIHCb HapH):{y CO CJIOeM KaMHeH,
Tai< Hal< H3-3a CBOeii: BeJIHqHHbl OHH He llOMell.{aJIHCb llO,r:{ HHMH.
YcraHOBJieHo, qTo noqTH BO Bcex 3axopoHeHHHX 3TOH <Pa3bi Ha BHyTpeHHeiî: cropoHe qaUieK
H

MHCOI< HMeeTCH OpHaMeHT,

COCTaBJieHHbiH H3 Kpecroo6pa3HO

HaHeCeHHbiX

B 3TOM ro):{y 6biJIH o6Hapy>«eHbi H yKpaweHHH B BH):{e HaceqeK (pHc.

4/l).

1-:0CbiX KaHHemop;

Bo Bcex norpe6eHHHX

HaH):{eHbl pyqKH C l<HOllKOH C KpaHMH ):{HCKOBH):{HOH <PopMbl, cpe):{H KOTOpbiX O):{Ha C OpHaMeHTOM B BH):{e

4/2).

Kpecra H c HaceqeHHhiMH Ha nepeKJia):{HHe napanneJILHhiMH JIHHHHMH (pHc.
yronLHbie pyqKH C I<HOTII<OH (pHC.

7/2),

MMeiOTCH H Tpex-

7/3).

JIH60 <PopMbl CTHJIH30BaHHOH 6apaHbeH roJIOBbl (pHC.

EoJibiiiHHCTBO norpe6eHHii: 3Toiî: <Pa3bi HBJIHIOTCH 3axopoHeHHHMH 6oii:u;oB. 3ro 3aCBH):{eTeJILcTBOBaHo 60JibiiiHM l<OJIHqecTBOM HaH):{eHHOrO B

5/2),

PHTYaJihHO coreyThiH (pHc.

c HO>«HaMH (pHc.

norpe6eHHHX opy>KHH.

5/3).

0TMeqaeM 6oeBOH HO>K,

Ho>«, ocHOBH)'IO <PopMy KOToporo MO>KHO

ycraHOBHTb TIO HaH,r:{eHHOMY B ):{pyroiî: MOrHJie He COrH)'TOMY HO>KY (pHC.
):{OI<a3aTeJibCTBOM npHMeHeHHH o6pH):{H CrH6aHHH KJIHHI<a y

5/4),

HBJIHeTCH nepBbiM

<PpaKHHCKOrO HaCeJieHHH ):{O npHXO,r:{a

KeJibTOB.
liHTepeCHbl >KeJie3Hbie HaKOHeqHHI<H crpeJI COBepUieHHO HOBOrO THna. 0HH HMeiOT <PopMy
TpeyrOJibHOH,

H30rHyTOH

C ):{BYX

CTOpOH TIJiaCTHHKH, C BOrHyThiM OCHOBaHHeM (pnc.

7/l).

Ha HX

llOBepXHOCTH HMeiOTCH ):{Ba OTBepCTHH ,r:{JIH 6eqeBKH, 3aKpellJIHIOII.{eH HaKOHeqHHI< Ha ):{epeBHHHOM
OCTOBe crpeJibl.
3acny>KHBaiOT BHHMaHHH TaK>Ke y):{HJia, HanOMHHaiOII.{He HeKOTOpbie THllbl JlaTeH. llCaJIHH
>Ke 6JIH3l<H 1< ra.m.UITaTCI<HM THllaM (pHC.
H HaKOHeqHHI< l<OllbH (pHC.

6/2).

BMeCTe C HHMH 6biJI HaH):{eH 6oeBOH TOnop (pHC.

5/1) 6onee ll03,r:{Hero THna,

Cpe):{H yKpaUieHHH MO>KHO OTMeTHTb ,r:{Be <PH6yJihl rnaCHHau; (pHC.
npe):{MeTOB:

6yCHHY (pHC.

HallOJIHeHHbiH

7/6),

o6yrJIHBIIIHMCH

MaJieHbKYIO

):{epeBOM

(pHC.

3/5)

HO BCe >Ke ell.{e OTHOCHII.{HHCH I< HaqaJiy >KeJie3a.

CllHpaiih (saltaleone) H

6/l),

KOTOpbiH,

7/4-5)

H pH):{ 6poH30BbiX

Tpy6K006pa3HbiH

llO-BH):{HMOMy,

06oeKT,

COCTaBJIHJI

qaCTb

KaKOrO-TO npe):{MeTa H, B03MO>KHO, HBJIHJICH yKparueHHeM, l<OTOpOe HOCHJIH Ha llOHCe.
llorpe6eHHH BTOporo THna xapaKTepH3YIOTCH HMaMH, BbiKOllaHHbiMH B KypraHHOH HaCblllH
3axopoHeHHH <Pa3bi
KaMH

H

3/1-3).

(pHc.

3axopoHeHHH HCKJIIOqHTeJILHO c Tpynoco>«>«eHHeM cocroHT H3 ypH c Kpbiiiinpo):{OJI>«eHHeM THna <Pa3bi

I

KepaMHKa o6eHx <Pa3 cpa6oTaHa HCI<JIIOqHreJibHO OT PYKH.

C):{eJiaHHbie B
):{aTHpOBKe. <f>a3a

}( IV

I.

JIHIIIeHbi B006111e HHBeHrapH. THn I<epaMHKH HBJIHeTCH

I

1957 r.

B <t>epH):{>Kene Ha6JIIO):{eHHH npHBeJIH K 6onee ToqHoiî: xpoHonorHqeci<oii

OTHOCHTCH I< nepHO):{y Me>K):{Y cepe):{HHOH

VI

B. H

IV

B. no H.3.; <Pa3a

II-

B. ):{O H.3.
rpynna <f>epHA>KeJie oqeHb CXO>Ka KaK no norpe6aJibHOMY o6pHAY, Tai< H HHBeHTapiO,

CJie):{yiOII.{HMH' COBpeMeHHbiMH eii: rpynnaMH: EbrpceWTH
.II.p3roeUITH

(VI-V

BB.) H

TeneUITH

(V

(VI-V

BB.)' rypa lla):{HHeii

(VI-V

B.). Bo Bcex 3THX rpynnax 3axopoHeHHH B

CO

BB.)'

KypraHax

BCTpeqaiOTCH C TpynOCO>K>KeHHeM H paCCblllaHHblMH l<OCTHMH. 3TH OTKpblTHH OTHOCHTCH 1< OAHOH
c<Pepe pacnpocrpaHeHHH, B KOTOpOH <f>epH):{>KeJie H EbipCeUITH HBJIHIOTCH ):{BYMH CeKTOpaMH. llo
M.HeHHIO aBTOpa OHH cocraBJIHIOT enHHYIO KYJILTYPHYIO rpynny EhrpceUITH -

<f>epH):{>KeJie cyll.{e-

CTBeHHO OTJIHqaiDII.tYIDCH c O):{HOH cropoHbr OT rpynnbr EanTa Bep):{e-roroiiiy H

po):{CTBeHHhiX eii:

MOrHJibHHI<OB 3TOH 30Hbl, TaK>Ke HCI<JIIOqHTeJibHO C TpynoiiOJIO>KeHHeM, H C ):{pyroii:, OT Tai< Ha3biBaeMbiX CKH<l:>CKHX MOrHJihHHKOB,
o6pH):{

oco6eHHO

B

TpaHCHJibBaHHH, B

I<OTOpbiX TaK>Ke npeo6Jia):{aeT

TpynOllOJIO>KeHHH.

OE'MICHEHHE PHCYHKOB
PHc.
PHC.
PHc.
PHc.

1.- llnau pacKonoK so .nsope llpoKonHe HnHecKy (1956-1957).
2.- 1, cpaBHIIB!IIHHCII KypraH; 2, KOMnJleKC 6, KaMeHHOe nepeKpb!THe norpe6eHHJI.
3.- 1-3, cocy,nhi H3 norpe6eHHH cpa3bi II; 4, KpymKa H3 KOMnneKca 6; 5, mene3HhiH 6oesoi1 Tonop.
4.- KepaMHKa cpa3bi 1.
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5.- )l{eJie3Hoe opymHe H3 norpe6eHHH !fla3bi 1.
6. - ] , 6pOH30BbiH npeg:\\eT H3 KO.\tiiJieKca 6; 2, >KeJie3Hhie
7. - 1, >HeJie3Hbie HaKoHe'IHHKH crpen; 2-3, py'IKH
4--5, tPH6yJihi rnaCHHa!l; 6, 6pOH30BaJI 6yCHHa.

PHc.
PHC.
PHc.
Horo;
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LES FOUILLES DE

COSTEŞTI

ygHJia.
!flopMbi

CTHJIH30BaHHOH

ronoBbi

>KHBOT-

- FERIGELE

RESUME

Les fouilles executees en 1957 a Ferigele, dans le Nord-Ouest de l'Oltenie, ont permis de
nouvelles observations qui ont elucide en quelque mesure la situation de cette necropole, sondee
puur la premiere fois en 1956.
A-.Ee,rigele, l'auteur a observe, stratigraphiquement, deux phases d'inhumation. Les tombes
de la premiere pliase sant tumulaires. Le rite d'incineration y est exclusif. Les ossements calcines,
tres mal conserves, sant repandus a câte du mobilier archeologique; celui-ci est depose a meme
le sol et recouvert d'une couche de grosses pierres de riviere, sur lesquelles a ete eleve le tumulus
(fig. 2/2). Les tumuli sant aujourd'hui completement aplatis, certains d'entre eux etant a peine
visibles (fig. 2/1). Leurs dimensions actuelles atteignent une hauteur de 0,50 m au maximum et
un diametre de 10- 20 m au maximum. Il est evident que le diametre initial etait plus de deux fois
plus reduit et la hauteur plus grande. On a pu denombrer environ 40 tumuli. Un «complexe>>
de pieres et vases se refere probablement a un seul tumulus; c'est ainsi qu'ont ete examines jusqu'a
present 6 tumuli, renfermant en tout 17 tombes, dant 13 appartiennent a la premiere phase (fig. 1).
Le mobilier des tombes de la premiere phase est parfois particulierement abondant. Aucune
deces tombes n'est depourvue de la petite tasse a anse surelevee, de deux ecuelles au moins, dant
les bords sant incurves a l'interieur et d'un vase en forme de pot (fig. 4/5). D'ordinaire, on y
trouve encore une tasse a anse surelevee pourvue d'un bouton (fig. 4/3), un petit broc (fig. 3/4)
et un plat evase (fig. 4/1). Parfois viennent s'y ajouter deux grands vases pansus, a long col et
a bord legerement evase, lesquels n'ayant pu etre loges sous la couverture de pierres, a cause de
leurs dimensions, ont ete deposes a câte de celle-ci.
Il a ete prouve que le decor a cannelures obliques, disposees en croix, qui se trouve a
l'interieur de certaines tasses ou de certaines ecuelles ---- decor egalement rencontre cette annee
sous forme d'incisions (fig. 4/1)- n'est presque jamais absent des tombes appartenant a cette
phase. On trouve aussi, dans toutes les tombes, des boutons a extremite discoidale. L'un d'eux
etait pourvu d'un ornement en forme de croix et, entre les bras de cette croix, de lignes paralleles incisees (fig. 4/2). L'auteur a egalement remarque des boutons triangulaires (fig. 7/2) ou en
forme de tete de belier stylisee (fig. 7/3).
La plupart des sepultures de cette phase appartiennent a des guerriers. Cela est atteste
par les nombreuses armes decouvertes dans les tombes. On y a remarque un coutelas plie rituellement (fig. 5/2), avec son fourreau (fig 5/3). Ce coutelas, dant la forme peut etre reconnue sur
un exemplaire droit, trouve dans une autre tombe (fig. 5/4), represente la premiere illustration de
la pratique de ce rite par une population thrace, avant l'arrivee des Celtes.
Les pointes de fleches en fer, d'un type tout a fait nouveau, sant tres interessantes. Elles
se presentent sous la forme d'une plaque triangulaire a base concave et a deux câtes curvilignes
(fig. 7/1). Leur surface presente deux petits trous, destines au passage de la corde qui devait fi.xer
la piece a la tige de bois.
L'auteur a egalement remarque un mars, qui rappelle certains types La Tene, mais dant les
montants sant de tradition hallstattienne (fig. 6/2). On a encore trouve, avec tout cela, une hache
de guerre (fig. 3/5), une pointe de fleche (fig. 5/1) d'un aspect plus tardif, mais appartenant cependant a la premiere periode de l'âge du fer.
Parmi les objets de parure, il faut signaler deux fibules du type Glasinac (fig. 7/4,5) et une
serie de pieces de bronze: une petite perle (fig. 7/6), une petite spirale (saltaleone) et une piece tubulaire remplie de bois carbonise (fig. 6/1), qui semblent avoir fait partie d'un tout et representaient, peut-~tre, une parure que l'on fi.xait a la ceinture.
La seconde phase des tombes est caracterisee par des fosses creusees dans les tumuli de
la premiere phase. Les sepultures sant exclusivement a incineration ·et consistent en urnes a couvercle, generalement depourvues de tout autre inventaire. La ceramique presente des formes qui
continuent celles de la premiere phase (fig. 3/1-- 3). La ceramique des deux phases est exclusivement travaillee a la main.
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Les observations faites en 1957 ont permis de preciser d'une mamere plus serree la chronologie de Ferigele. La premiere phase peut etre datee du milieu du VIe siecle jusqu'au IVe siecle
avant notre ere et la seconde phase, du IVe siecle avant notre ere.
Le groupe de Ferigele presente surtout d'etroites ressemblances- tant par le rite d'inhumation que par l'inventaire- avec les groupes contemporains suivants: Bîrseşti (VIe-ve siecles),
Gura Padinei (VIe- ve siecles), Drăgoieşti (VIe- ve siecles) et Teleşti (Ve siecle). Dans tous ces
groupes, on rencontre exclusivement l'incineration dans des tumulus ou les ossements sont eparpilles. Ces decouvertes rentren tdans une aire dont Ferigele et Bîrseşti constituent deux secteurs.
Elles representent, d'apres l'auteur, un groupe culturel unique: Bîrseşti-Ferigele, qui contraste
fortement, d'une part, avec le groupe Balta Verde -Gogoşu et les necropoles apparentees, qui se
trouvent dans cette zone- toutes exclusivement a inhumation- et, d'autre part, avec les necropoles dites scythiques, surtout celles de Transylvanie, ou predomine egalement l'inhumation.

EXPLICATION DES FIGURES

.

Fig. 1.- Plan des fouilles exokutees dans la cour de Procopie Iliescu (1956-1957).
Fig. 2.- 1, cumulus a plati; 2, complexe n° 6, revetement en pierres de la tombe.
Fig. 3.- 1-3, vases de la seconde phase des tombes; 4, broc provenant du complexe n° 6; 5, hache de
guerre en fer.
Fig. 4. - Ceramique de la premiere phase.
Fig. 5. - Armes en fer trouvees dans les tombes de la premiere phase.
Fig. 6.- 1, piece en bronze, recueillie dans le complexe no 6; 2, mors en fer.
Fig. 7.- 1, pointes de fleches en fer; 2-3, boutons de vases en terre cuite, en forme de tete d'animal
stylisee; 4-5, fibules du type Glasinac; 6, petice perle en bronze.
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Bucureşti)

ĂPĂTVRILE de salvare din 1956, executate în partea de nord a oraşului

Alexandria, lîngă noul pod construit peste rîul Vedea, pe malul stîng
al acestuia, au scos la iveală urmele unei aşezări neolitice, caract€ristice
tipului de cultură Boian faza Giuleşti şi o serie de bordeie din epoca feudală tim,
purie, datînd din sec. X e.n_ 1 . .
Deoarece rămăsese neexplo,
rată o suprafaţă mică de teren,
s'a programat pentru toamna anu,
lui 1957 un nou sondaj, cu carac,
ter destul de restrîns, care urma
să verifice din punct de vedere
arheologic şi acest sector.
Încheindu,se lucrările în scurt
timp, din cauza reducerii supra,
feţei respective prin taluzarea şose,
lei, cercetările au fost extinse prin
sondarea unui alt punct arheologic
din apropiere de Alexandria. Rezul,
tatele obţinute de pe urma celor
două sondaje, privesc epoci dife,
rite şi de aceea ele vor fi. prezen,
Calomf"irefti
tate în ordine cronologică.

o
z 3 It km
I. Epoca ficrului. Unul dintre
sondajele menţionate a fost făcut
pe partea stîngă a rîului Vedea,
la o depărtare de circa 3 km
Fig. 1. - Alexandria. Harta cu punctele unde s-au făcut
săpături.
nord,vest de Alexandria, în pune,
tul denumit «La Vii » {fig. 1).
Cercetarea preliminară întreprinsă aci încă din vara anului 1956, ca urmare a
informaţiilor primite de la preotul Ion Spiru din Alexandria, lăsa să se întrevadă,
în această zonă, existenţa unei aşezări antice cu un material ce se anunţa de pe
atunci, nou şi deosebit de important. Interesul era cu atît mai mare cu cît prin
apropiere fusese găsită mai de mult o monedă de aur bizantină din vremea împă,
ratului Heraclius 2 •
1
B. Mierea şi C. Preda, Săpdturile de la Alexandria, în Materiale, V, 1959, p. 175.

1
W. Wroth, Catalogue of the Imperial Byzantine
coins in the British Museum, l, 1908, p. 189, nr. 46.
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Lucrările au început prin săparea unui şanţ, lung de 12 m şi lat de 1 m, per,
pendicular pe panta uşor înclinată a terasei rîului Vedea, la o depărtare de circa
200-250 m de albia acestuia. În cuprinsul şanţului, în timpul adîncirii lui, a

Profil A -8
A

m

....; ·~-Strat de pamint

Sol vegetal

~ ·~

negricios

~ ~ l777l Strat dep3mint
-Cl lLL.LI galben-cenuşiu

~ PămijJt VIU-

~nesapat

/

~/

- - Podeaua de lut

Planul bordewlui

o

1m

Fig. 2. ---· Bordei din epoca fi.erului.

fost prinsă marginea unei gropi de bordei, pentru dezvelirea căruia s'a deschis
o casetă pe latura de vest a secţiunii. La o adîncime de numai 0,40 m s'au constatat
clar marginile unui bordei, degajat apoi în întregime.
Urmărind straturile de depuneri din interior s'a observat că de la supra,
faţa terenului pînă la o adîncime de 0,30 -0,40 m se află un pămînt de
culoare negricioasă, asemănătoare cu aceea a humusului vegetal, după care
urmează un strat de cenuşă, amestecat cu pămînt galben,albicios, gros de
0,60 -0,80 m.
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Bordeiul descoperit are o formă aproape rotundă, cu diametru! de 4 m
(fig. 2). Baza lui se află la o adîncime de 1,20 m, în partea ridicată a pantei şi la 1 m,
în partea opusă. Nivelul lui de locuire, adică fundul, este orizontal şi amenajat

Fig. 3. -

Ceramică

din epoca fierului,

cu mîna.

Intrarea bordeiului nu a fost precizată, dar ea era
foarte probabil, în partea mai joasă a pantei. De asemenea nu s~a găsit
nici vatra lui. În schimb au apărut bucăţi mari de pămînt ars, probabil de la
un cuptor, şi cîteva fragmente de vatră făţuită, răspîndite în pămîntul de umplu~
tură. Menţionăm şi prezenţa unui fragment de vatră portativă, cu marginea înaltă
de 0,14 m, fiind lucrată din pămînt amestecat cu paie şi pleavă.
În depunerile din cuprinsul bordeiului s~a descoperit un numeros şi important
material ceramic, deosebit nu numai prin formă şi tehnică dar şi prin noutatea

prin

bătătorirea pămîntu~ui.

lucrată

plasată,
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sa. Privită sub aspect tehnic, această ceramică se împarte în două mari
categorii:
~__,_
1. Din prima face parte ceramica lucrată cu mîna, în cadrul căreia se constată
însă mai multe grupe, ce se deosebesc între ele, nu numai sub raportul tehnic,
dar şi sub cel al formelor.

1

3 L __ _

4

1

12

1

L-Fig. 4. -

13
Profile de vase din epoca fierului.

a) Grupa principală, care cuprinde cea mai mare parte a ceramicii din această
categorie, este formată de vase din pastă grosolană, de culoare cărămizie deschisă,
cu multe cioburi în compoziţia ei. Forma caracteristică şi aproape unică este
aceea a unor urne mari şi înalte, aproape cilindrice, asemănătoare unor «saci»
cu pereţii aproape verticali, deschizîndu,se uşor către gură. Buza lor este dreaptă
şi teşită, cîteodată fiind puţin îngroşată (fi.g. 3/1-3, 5, 7). Într,un singur caz se
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o buză mult evazată, provenind de la o urnă bitronconică (fig. 4/2).
Fundurile lor, ca şi pereţii, au uneori grosimi pînă la 0,020 m. De obicei sub buza
acestor vase sînt aplicate brîuri alveolare, întrerupte din loc în loc de proeminenţe
crestate (fig. 3/1-3, 5, 7), iar pe corpul lor apar nişte urechiuşe (fig. 3/4, 6).
În aceeaşi grupă pare să se includă şi un fragment de castron, înalt de O, 180 m,
cu pereţii oblici şi arcuiţi spre interior în partea superioară, fiind prevăzut şi cu
mănuşi aşezate oblic, paralele în parte cu pereţii vasului (fig. 5/1).
b) O altă grupă este formată din resturi de vas~.Jucrate dintr~o pastă relativ
fină, de culoare cărămiziu~gălbuie şi avînd suprafaţa dată cu slip şi lustruită. Deşi
numărul fragmentelor ceramice din această grupă este destul de redus, formele
sînt mai variate. Se remarcă mai întîi vasele de dimensiuni mici, de forma unor stră~
chinuţe, cu fundul concav şi pereţii arcuiţi uşor spre interior (fig. 4/5, 6). Menţio~
năm apoi, prezenţa vasului cu mănuşă, a cărui formă se apropie de ceaşca dacică,
avînd însă pereţii ceva mai drepţi şi mai înalţi (fig. 3/9 şi fig. 5/5), precum şi vasul
în formă de cană înaltă, cu gîtul lung şi buza arcuită în afară (fig. 4/1).
c) Grupa a treia cuprinde două fragmente de vase, lucrate din pastă cenuşie
închisă, lustruită la suprafaţă, unul aparţinînd unei străchini cu buza arcuită spre
interior (fig. 4/3) iar celălalt provenind de la un castron cu gîtul înalt şi drept
şi cu buza răsfrîntă orizontal în afară, lată de 0,023 m. Acesta din urmă are pe
gît un brîu scos mult în relief, pe care se văd crestături oblice. Pe marginea exteri~
oară a buzei apar de asemenea crestături, iar în interior, imediat sub buză se văd
două linii incizate în formă de val. La origine vasul avea o toartă supraînălţată,
lipită pe faţa superioară a buzei (fig. 5/2 ).
2. A doua categorie, cantitativ mai cuprinzătoare decît prima, înglobează
toate resturile ceramice lucrate cu roata. Analiza tehnică a materialului îngăduie
să se constate si în cuprinsul acestei categorii, prezenţa a două grupe principale.
a) În una' din aceste grupe intră vasele din pastă fină, lipsită de impurităţi,
avînd o culoare cărămiziu~gălbuie. Majoritatea fragmentelor din această grupă
au la suprafaţă o angobă ce dă vaselor un frumos luciu. Formele lor· sînt greu de
stabilit, deoarece nu posedăm decît fragmente. Cu toate acestea există unele resturi
de vase, buze în special, pe baza cărora se poate schiţa sau întrevedea tipul de vas
din care provine.
Deşi nu suficient de concludente, se păstrează printre acestea unele fragmente
de vase, care par să aparţină unor vase mari, un fel de castroane, cu fundul lat
şi inelar (fig. 5/6, 8,-10), a căror formă era probabil bitronconică (fig. 5/6).
Unele din vase erau prevăzute cu toarte rotunde în secţiune, prinse de pereţii
vasului în poziţie oblică (fig. 6/5 -6).
În număr ceva mai mare apare o serie de margini de vase, care aveau gîtul
înalt şi drept, iar buza răsfrîntă orizontal în afară, avînd lăţimea de 0,018 m
(fig. 4/14, 15 şi fig. 5/7). Adăugăm că, deşi au fost examinate cu destulă atenţie, nu
reiese destul de clar dacă aceste ultime fragmente ceramice au fost sau nu lucrate
numai cu roata, sau printre ele sînt şi unele modelate cu mîna.
Destul de frecvent se întîlnesc fragmente de străchini, cu pereţii care se deschid
oblic şi se arcuiesc apoi spre interior în partea lor superioară. Sub marginea exte~
rioară a buzei se află o linie incizată, care înconjoară de jur împrejur vasul
(fig. 4/8 -11).
b) În grupa următoare se include ceramica lucrată tot cu roata, dar a cărei
culoare este de data aceasta cenuşie, cu nuanţe închise sau negre. Pentru această
din urmă speţă se observă că numai suprafaţa este colorată în negru, iar interiorul
pereţilor păstrează o culoare castanie. Multe din aceste resturi de vase au la supra~
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faţă un slip lucios, altele sînt însă uşor poroase. În general formele sînt asemănă,
toare cu cele întîlnite în grupa precedentă. Printre fragmentele mai deosebite

_______ L

,-:-· - - - -

-

- -- ----

1\

',

\

5 1

L - - - ~--

10

8

Fig. 5.

-Ceramică

din epoca fi.erului.

menţionăm fragmente de vase cu gîtul înalt şi strîmt, iar buza răsfrîntă orizontal
în afară (fig. 6/1-4). Pe gîtul lor se găsesc incizate linii în val (fig. 6/1), brîie în
relief (fig. 6/2) şi caneluri largi şi adînci (fig. 6/4 ). Partea de jos a acestor vase pare
să fie destul de bombată, poate chiar sferoidală.
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Tot ca ceva aparte semnalăm prezenţa unui fragment de vas de forma unei
ceşti mici, cu corpul bitronconic şi buza răsfrîntă puţin în afară avînd la suprafaţă
o angobă negricioasă (fig. 6/7 şi 4/13), la care mai adăugăm şi prezenţa a două
toarte, una dublă, cu proeminenţă la punctul de legătură cu vasul, iar cealaltă

8

Fig. 6. -

Ceramică

din epoca fierului,

lucrată

cu roata.

interesant lucrată, cu trei brîie cilindrice, aplicate longitudinal pe o toartă iniţial
plată (fig. 5/4 şi 6 /8).
În afara unei fusaiole de lut ars, de formă elipsoidală, mult aplatizată, nu
s~a mai găsit nici un alt obiect (fig. 3 /8).
O examinare, fie ea cît de sumară, a materialului ceramic descoperit la Alexan~
dria, în punctul «La Vii», aşa cum reiese din descrierea şi reproducerile noastre,
îngăduie să stabilim că aceasta reprezintă un nou aspect cultural din epoca fierului,
în regiunile din vecinătatea Dunării. Există aci unele elemente care, tipologie,
se leagă cu culturi atît din nordul, cît şi din sudul Dunării, pe baza cărora se va
încerca şi încadrarea cronologică a întregului complex.
Referindu~ne mai întîi la prima categorie de vase, cele lucrate cu mîna, se
poate observa că în majoritatea ei, această ceramică, nu este aşa de caracteristică
17- c. 130
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unei epoci, mc1 prin forma şi nici prin tehnica şi ornamentaţia ei. Asemenea
resturi de vase se întîlnesc mai ales în prima epocă a fi.erului. De pildă urnele
mari în formă de «sac», cu brîul alveolar şi cu proeminenţe, un fel de urechiuşe,
se întîlnesc destul de frecvent în epoca hallstattiană. Cu mici deosebiri, o atare
specie de vase este semnalată şi în cultura La Tene. Dar principalele ei caracteristici apropie această specie ceramică de la Alexandria, mai mult de culturile
tîrzii ale primei epoci a fi.erului.
În ceea ce priveşte străchinile semnalate tot în prima categorie, printre care
se află unele de dimensiuni foarte mici, asemănătoare unor boluri greceşti, ele
se apropie prin forma lor de unele vase similare, prezente în culturile epocii
hallstattiene din ţara noastră. Ceea ce rămîne însă cu totul deosebit, putînd fi.
socotită ca o caracteristică generală a acestui grup cultural, este pasta acestui tip
ceramic, la care predomină culoarea cărămiziu-gălbui:>, putîndu-se adăuga, în cazul
urnelor, şi grosimea puţin obişnuită a pereţilor.
Pentru buza de castron din pastă cenuşie, cu decor incizat în formă de val
şi cu crestături pe margine, găsim analogii în descoperirile de la Grojdibod 1 , unde
s-au găsit castroane întregi de acest tip, apoi în aşezarea de la Tariverde, în stratul
de cultură din faza imediat următoare bordeielor din epoca greacă arhaică
(sec. VI e.n.), precum şi dincolo d~ Dunăre, în R. P. Bulgaria, la Bukjovci
(Oriahovo) 2 , unde s-a găsit un castron cu forme şi decor identice cu cele de pe
fragmentul nostru.
Cît priveşte ceramica lucrată cu roata, mult mai numeroasă şi mai variată
decît cea lucrată cu mîna, analogiile ne îndreaptă atenţia mai mult spre sudul
Dunării. Nu însă toate tipurile de vase îşi găsesc chiar şi aci suficiente asemănări
şi acest lucru se datoreşte în parte şi faptului că materialul este în stare fragmentară şi nu permite întotdeauna stabilirea tipului de vase.
Străchinile cu marginea arcuită şi cu linie incizată imediat sub buză, în exterior
(fig. 4/8 -11 ), prezente în bordeiul de la Alexandria numai în stare fragmentară,
se întîlnesc foarte frecvent în gropile de bordeie din epoca greacă arhaică, de la
sfîrşitul sec. VI î.e.n., descoperite la Tariverde 3 , asemănările mergînd pînă la
o identitate aproape totală.
Fragmentul de căniţă de formă bitronconică (fig. 4/13 şi 6/7) este identic
prin forma, pasta şi culoarea cenuşiu-negricioasă, cu un vas găsit în necropola
de la Gcgoşu, într-un complex din sec. V î.e.n. 4
Numeroasele fragmente de vase, pe care le socotim ca aparţinînd unor castroane
înalte, prevăzute cu toarte laterale, paralele cu pereţii, uneori supraînălţate
(fig. 6/5 -6), îşi găsesc analogii în dreapta Dunării. S-ar putea menţiona în acest sens
castronul-urnă, cu toartele supraînălţate, din necropola de la Lovec şi Teteven 5 ,
ca şi cele din mormintele de la Mezec şi Svilengrad 6 , datate în sec. V -IV î.e.n.
Tot la sud de Dunăre se găsesc unele analogii şi pentru fragmentele de vase
cu gîtul înalt şi drept şi cu buza răsfrîntă orizontal în afară (fig. 4/14 -15). Cităm
în această privinţă unele profi.le de vase similare găsite în necropola de la Brezovo 7 ,
1
D. Berciu, Colecţia de antichităţi « Gh. Georgescu» Corabia, Caracal, 1937, p. 30, fig. 18/1 şi 6.
2
V. Miko.v, ApxeoAOZU'IecKu Becmu, în lzvestiialnstitut, XXI, 1957, p. 300-301, fig. 9.
3
D. Berciu şi C. Preda, în raportul, Şantierul
arheologic Histria, în Materiale, IV, 1957, p. 80, fig. 59.
4
D. Berciu şi Eugen Comşa, Săpăturile arheologice de la Balta Verde şi Qogoşu (1949-1950).
în Materiale, Il, 1956, p. 417, 488, fig. 140.

5 \'. Miko.v, MolUJ/HU HeKpono;/U omo Jlout~aHCIW
u TemeBeHCKO, în Izvestiia-Institut, VI, 1930- 1931,
p. 161, fig. 142.
8
!van Yelco.v, PaJKOnKum& OKo,w MeJeK& u zapa
CBUAeHZpao npeJ 1932-1933 zoo, în lzvestiia-Institut,
XI, 1937, p. 141, fig. 134.
7
Idem, MozuAHU zpof!'Hu HaxooKu om& Ep&JoBo,
în Izvestiia-Institut, XI!, 1938, p. 273-276, fig. 79.
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împreună

cu obiecte şi ceramică grecească din sec. V î.e.n. O oarecare legătută
a acestui tip de vase se poate face şi cu unele resturi ceramice apărute la Histria,
în sectorul X, într,un nivel de viaţă din epoca greacă arhaică 1 •
Încercările noastre de a găsi analogii pentru materialul ceramic descoperit
la Alexandria au dus în multe cazuri la rezultate importante, care ne ajută nu numai
la fixarea cronologică a acestui complex arheologic, dar şi la formularea unor
concluzii de un interes deosebit.
În problema datării (vorbind de o încadrare cronologică mai largă) se pare,
în general, că nu sînt prea multe dificultăţi. Din cele înfăţişate pînă aci rezultă
în mod limpede că descoperirea de la Alexandria nu este mai veche de prima
jumătate a sec. V î.e.n., dar nici mai nouă de începutul sec. IV î.e.n. Adunînd
însă şi concentrînd datele oferite de analogiile precedente, bazaţi înainte de toate
pe analiza materialului nostru, am fi îndemnaţi să credem că această pendulare
ar cuprinde în principal mijlocul şi cea de,a doua jumătate a sec. V î.e.n.
Cît urcă de mult în sec. V î.e.n. ar fi greu de precizat în stadiul actual
al cercetărilor noastre. Lipsa unor elemente de datare mai sigure din acest complex,
ne obligă să păstrăm încă rezerve, pînă ce descoperiri mai ample vor permite
formulări mai exacte în această privinţă 2 •
Din cîte cunoaştem pînă acum, cercetările şi descoperirile arheologice din
ţara noastră au stabilit că în regiunile de la nordul Dunării pentru sec. V î.e.n.
sînt caracteristice culturii care aparţin primei epoci a fierului. Aceste culturi sînt
în general bine cunoscute şi cu ariile de răspîndire precizate. Grupul cultural
de la Alexandria, luat în totalitatea lui, nu se încadrează în nici una din aceste
culturi, între ele existînd deosebiri, de multe ori esenţiale. Tehnica, formele şi
ornamentaţia, asa cum am văzut, se prezintă cu totul altfel. Pe lîngă aceasta, în
complexul de 1~ Alexandria predorilină ceramica lucrată cu roata, ceea ce nu se
constată în celelalte culturi de la sfîrşitul Hallstattului, unde vasele sînt lucrate
cu mîna. În situaţia de faţă nu se poate vorbi de un material de import pentru
a explica prezenţa vaselor lucrate cu roata, ci de un material ceramic local, care
apare grupat sub această formă, pentru prima dată în regiunile noastre. El consti,
tuie o apariţie în majoritatea lui nouă şi importantă pentru tot ceea ce se cunoaşte
în nordul Dunării în sec. V î.e.n. şi de aceea socotim că este drept ca acest grup
cultural să poarte numele de Cultura Alexandria.
Este totuşi un fapt curios că cercetările arheologice de la noi, care au cunoscut
în ultima vreme o mare dezvoltare, n'au scos la iveală urme de aşezări care să
aparţină acestui tip cultural; în afara unor descoperiri izolate rezultă că aria de
răspîndire a recentei culturi precizate la Alexandria este foarte restrînsă şi speci,
fică numai regiunii din preajma Dunării. Nedumerirea noastră ar fi înlăturată,
dacă am considera -aşa credem că poate fi explicată situaţia -că locul de origine
al culturii respective trebuie fixat în lumea tracă de la sudul Dunării, de unde apoi
ea s'a răspîndit şi spre nord. O atare ipoteză pare să fie suficient sprijinită de
legăturile tipologice care există între majoritatea ceramicii de la Alexandria şi
unele descoperiri făcute pe teritoriul R. P. Bulgaria. De aci putem trage şi con,
cluzia că grupa culturală asupra căreia stăruim nu poate să aparţină decît unei
populaţii geto,trace. Această populaţie, stăpînă pe ambele maluri ale Dunării,
avea, în vremea la care ne referim, o cultură în parte comună, a cărei unitate se
pare că era mult mai strînsă decît s'a putut crede pînă acum. Dacă prezenţa acestui
1

Informaţie

2 Să păturile

de la Suzana Dimitriu.
din toamna anului 195 8 au scos la

iveală

fibule de bronz de tip Glasinac, care permit
datarea aşezării chiar în prima jumătate a sec. V î.e.n
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gtup cultural în mediul hallstattian nord,dunărean se poate pune chiar pe seama
migraţiei spre nord a unui trib trac, cum s'ar părea la o primă vedere, aceasta
constituie o întn:bare la care deocamdată ar fi. greu de dat un răspuns.
Datarea în a doua jumătate a sec. V î.e.n. a acestui complex, în care am văzut
că predomină materialul ceramic lucrat cu roata, ce nu poate fi. socotit de import,
pune problema folosirii roţii olarului la această dată, în cîmpia Dunării. Aşadar
se poate spune :că .'roata olarului începe să fie cunoscută de populaţia locală din

Fig.

7.- Cuptor din epoca

feudală

timpurie.

vecinătatea Dunării înainte de venirea celţilor, care nu vor face decît să răspîn,
dească si să încetăţenească acest procedeu de lucru, în toate regiunile ţării noastre.

Începutul de pătrundere a roţii olarului la noi va trebui astfel să,l punem pe seama
unei influenţe greceşti 1 . În această privinţă credem că nu se poate admite însă
un contact direct cu lumea greacă, ci numai o influenţă a acesteia prin intermediul
populaţiei trace de la sudul Dunării 2 • Pentru aceasta ni se pare destul de semni,
fi.cativ faptul că în descoperirea de la Alexandria n'a apărut nici un fragment de
ceramică tipic grecească. Se văd însă clar unele influenţe ale acesteia în formele şi
maniera de lucru a ceramicii, trecută prin specificul local de origine geto,tracă.
Din aceste consideraţii se desprinde faptul că în regiunea situată imediat
la nord de Dunăre începe să se contureze din ce în ce mai clar un tip nou de eul,
tură din epoca fi.erului, în perioada de început a formării culturii La Tene geto,dace,
cu ceramică lucrată cu roata, care are strînse legături cu unele materiale din sudul
tracic. De la greci, prin intermediul tracilor, încep să se răspîndească în regiunea
nord, dunăreană roata olarului şi unele elemente culturale, care vor ajuta şi
grăbi dezvoltarea societăţii locale din aceste părţi.
1

D. Berciu, Descoperirile de la Cernavoda ( 1954)
unele aspecte ale începutului formării culturii
Latene geto-dace la Dunărea de }os, în Mc>teriale,
IV, 1957, p. 304-308. Autorul vorbeşte de începuturile formării culturii geto-dace din zona Dunării
şi

sub o puternică influenţă grecească exercitată direct
de grecii din coloniile vest-pontice.
2
I. Nestor, Keltische Qrăber bei Mediaş, în
Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 178-179.
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Concluziile şi constatările provizorii făcute pe marginea descoperirii de la
Alexandria, în punctul « La Vii », vor putea fi. considerate întru totul justificate,
numai dacă descoperirile viitoare din aceeaşi aşezare le vor confirma.
Il. Aşe zarea feudală,timpurie. Am menţionat în introducerea prezentei dări
de seamă că la capătul de nord al podului nou construit peste Vedea, la circa 2 km
nord de Alexandria, după fixarea şi săparea traseului unei noi şosele, rămăsese

5

6
Fig. 8. -

Fragmente ceramice din epoca

feudală

timpurie.

din aşezare, încă din campania anului 1956, o fîşie îngustă de teren, cuprinsă
între unghiul format de cele două şosele şi malul rîului Vedea. Prin taluzarea
şoselei, aceasta a fost redusă pînă la o lăţime maximă de 6 m.
Pentru verificarea ei, din punct de vedere arheologic s'a trasat în direcţia
nord,est - sud,vest un şanţ lung de 14 m şi lat de 1 m. Pe lîngă aceasta s'a mai
făcut un mic sondaj la capătul de sud al porţiunii de teren amintite unde, în talu,
zul şoselei, se vedeau urme puternice de arsură.
Prin sondajele noastre au fost scoase la iveală urmele unui cuptor şi o serie
de fragmente ceramice din epoca feudală timpurie.
În ceea ce priveşte cuptorul, s'a constatat că el este lucrat simplu, prin cup,
torire în pămîntul galben rezistent, la o adîncime de 1,50 m de la suprafaţa solului.
Forma lui este aproximativ rotundă, cu diametru! de 1,30 m x 1,50 m, gura lui
fiind spre sud. Bolta, păstrată în cea mai mare parte, se află la o înălţime de 0,50 m
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faţă de vatră şi are urme de ardere pe o grosime de 0,06 -0,08 m, ceea ce a con,
tribuit la întărirea şi păstrarea ei (fig. 7). Vatra este bine arsă şi pare să fi. fost
făţuită. Forma şi dimensiunile cuptorului sînt indicii că el servea pentru nevoi
gospodăreşti.

În faţa cuptorului se afla o mică groapă, ale cărei dimensiuni şi formă n'au
putut fi. stabilite, groapa fiind distrusă de lucrările pentru podul şi şoseaua amintite.
Fragmentele ceramice descoperite sînt, ca şi în campania precedentă, destul
de reduse ca număr. Au apărut şi de data aceasta două categorii de vase. Prima
cuprinde fragmente ceramice lucrate cu roata, din pastă poroasă, care aparţin
unor vase în formă de oală, cu baza răsfrîntă în afară. Acest tip de ceramică folo,
seşte ca ornament linii incizate, simple sau în formă de val, grupate în benzi şi
răspîndite aproape pe toată suprafaţa (fig. 8/1 -5).
Din categoria a doua fac parte fragmente de vase lucrate tot cu roata, dar din
pastă cenuşiu,negricioasă, provenind de la urne. Şi aici întîlnim ornamentul prin
incizie, în linii simple sau în formă de val, dar caracteristica acestor vase constă
în decorul obţinut prin lustruire (fig. 8/6 -9).
În ceea ce priveşte datarea acestor descoperiri rămînem la cele formulate
în raportul întocmit asupra săpăturilor din campania 1956, unde arătam că, după
cît Ee pare, aşezarea feudală din acest punct, nu depăşeşte sec. X e.n.
Descoperirile din 1957 ca şi cele din 1956 dovedesc că aşezarea de la Alexandria « Pcd » face parte dintr'o cultură mult mai răspîndită, care cuprinde regiunile
situate pe ambele maluri ale Dunării.
CONSTANTIN PREDA

PACKOTIKI1 B

AJIEKCAH.UPI1l1

KPATKOE CO.UEP)I(AHI1E
B ~syx MecTax, pacnoncmeHHbiX B6JU1311 ropo~a AneKcaH,Up1111, Ha neBOM 6epery peKI1 Be~H,
oceHLJO

1957

r. 6bma np0113Be~eHa pa3se~Ka, BblHB11BWaH cne~bi MaTepmUILHcii KYJibTypbi mene3,

Horo BeKa H paHHe~eo~aJILHcii 3nox11.

O~Ha 113 pa3Be~oK 6bma npose~eHa B ypo411111e «Jia-BHii», r~e 6biJia BCKpbiTa 3eMJIHHKa
KpyrJiaH, C ~11aMeTpOM B 4 M. B HeH 6biJIO Haii~eHO MHOrO pa3H006pa3HOH KepaMI1KI1, B 60JILW11HCTBe CJiyqaeB cpa6oTaHHOH Ha Kpyry (p11C. 3-6). 0Ha np11Ha~Jie>I<I1T pe~KO

I.

3ll0XI1 >l<eJie3a, llO ~OpMe -

BCTpet.IaJOllleHCH K cesepy OT .llyHaH KYJILTypHOH rpynne 11 OTHOCI1TCH llp116J.I1311TeJILHO KO BTOpOH

V

noJIOBI1He

B. ~o H.3. Cpasnen11e Tl1llOB cocy~oB, naii~eHHbiX B 3TOM naMHTHI1Ke, no3BO!lHeT

yCTaHOBI1TL HeKOTopyro CBH3L C onpe~eJieHHCH KaTerop11CH cocy~OB nepBOH 3llOXI1 >l<eJie3a B KapnaTO-

~YHaHCKCH 30He, a TaKme 11 C MHOr0411CJieHEbiM11 HaXO~KaMI1 Ha EbiHeWHfH Tepp11T0p1111 Hapo~HOH
Pecny6JII1KI1 Eonrap11H. AsTop np11xo~11T K EbiBO):(Y, t.ITO c~epa pacnpocTpaHeHI1H TaKcii KymTypbi
BKJIJOt.IaeT B ce6H KaK cesepEbie npH~yHaiiCK11e c6nacr11, TaK 11JO>I<Hbie, r~e, no-BI1~11MOMy, pacnoJIO«en QeHTp ee pa3BI1TI1H 11 pacnpccTpaHemuL HeKOTOţbie qep1bi Haii~eHHcii B AJieKcaH~p1111
KepaMI1KI1 yKa:ObiBalOT Ha rpet.IeCKOe

BJii1HHEe B COt.IeTaHI111 C IO>I<HO-~fai<I-UÎ:CKHMH 3JieMeHTaMH.

0TKfbiTYIO KYJILTypy MOKHO C411TaTL MeCTHCH, np11Ha~Jie>l<allleii

reTo-~pai<I1HCKOMY HaCeJieH1110j

3TOT naMHTHI1K craBHT sonpcc c6 11CnOJIL30BaHI111 roHt.IapHcro Kpyra
.uo H. 3. B

II.

B 3Toii

30He eme c

V

B.

pe3yJILTaTe sce 6onee yc11JII1BarolllerocH rpeqecKoro BmmHI1H.

BTopaH pa3Be~Ka 6biJia npoBe~eHa y

ceBepHoro KOHQa MOCTa, He~aBHO BbiCTpoeHHoro

qepe3 peKy Be~H, B paHHe~eo~aJILHOM noceneHI111, r~e e111e B
pa60Tbi. Ebma

1956 r. 6biJII1 npo113Be~eHbi oxpaHHbie
BCKţbiTa net.IL X03HHCTBeHHoro Ha3Hat.IeHI1H 11 uaii~eHbi ~parMeHThi KepaMI1I<H,

OTHOCHlllfHCH, llO BCfH BepOHTHOCTI1, K
~OB: O~HH -

X

B. H.3. 0TMet.IaeTCH np11CYTCTBI1e ~BYX KaTerOp11H cocy-

113 ll0p11CTOH MaCCbl C Hape3EbiM OpHaMeHTOM H BOJIH11CTblM11 JII1HI1HMI1, CXO,UHbie

CO CJiaBHHCKCH KepaMI1KCH, 11 ~pyr11e -

OCTaTI<l1 COCY~OB 113 cepoii MaCCbl C JIOllleHblM )'30p0/l\,

BCTpet.IaiOlll11eCH BO MHOri1X llp11~yHaHCKI1X llOCeJieHHHX.
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OE"MICHEHME PMCYHKOB
PHc. 1. P11c. 2. PHc. 3. PHc. 4. PHc. 5. PHc. 6.PHc. 7. PHc. 8. -

AneHcaH~pHH. KapTa c yHa3aHHeM nyHHTOB, r~e 6biJIH npoH3BelleHbi pacHonHH.

3eMJIJIHHa mene3Horo BeHa.
KepaMHHa >HeJie3Horo BeHa, Bbipa6oTaHHaH BPY'IHYJO.
IlpocJ:lHJIH cocy~oB meJie3HOro seHa.
KepaMHHa meJie3Horo BeHa.
KepaMHHa meJie3Horo BeHa, Bbipa6oTaHHaJI Ha roHl!apHOM Hpyry.
Ilel!b paHHecJ:leo~aJibHOH 3ITOXH.
<t>parMeHTbi HepaMHHH paHHecJ:leo~aJihHOH 3nox11.

LES FOU ILLES D' ALEXANDRIA
RESUME

•

Deux sondages ont ete effectues pendant l'automne de l'annee 1957, en deux points proches
de la ville d' Alexandria, sur la rive gauche de la Vedea. Ils ont ramene au jour des vestiges de
civilisation materielle datant de l'âge du fer et de la haute epoque feodale.
I. L'un de ces sondages a ete execute au lieu dit «La Vii)), ou l'on a decouvert un fond
de cabane de l'âge du fer, circulaire, de 4 m de diametre. On y a decouvert des materiaux cerami·
ques nombreux et varies, executes en grande partie au taur (fig. 3-6). Ils appartiennent a un
groupe culturel assez rarement rencontre au Nord du Danube et datant approximativement de la
seconde moitie du ve siecle avant notre ere. Les analogies des types des vases de ce complexe
se pretent a certains rapprochements avec une categorie de vases de la premiere periode de l'âge
du fer de la zone carpato·danubienne, ainsi qu'avec de nombreuses decouvertes faites sur le terri·
toire actuel de la R. P. de Bulgarie. L'auteur a dane abouti a la conclusion que l'expansLm de
cette civilisation est propre a la region du Nord du Danube aussi bien qu' a celle situee au Sud
de ce fleuve, ou il semble que fut son centre de developpement et d'expansion. Certaines des
caracteristiques de la ceramique d'Alexandrh temoignent en faveur d'une influence grecque,
combinee a des elements sud·thraciesn. Consideree sous l'angle d'une civilisation locale appartenant
a une population geto·thrace, la decouverte en question souleve le probleme de l'utilisation
du taur du potier dans ces regions des le ve siecle avant notre ere, comme une consequence de l'in·
fluence grecque qui s'y manifestait de plus en plus.
II. Le sondage suivant a ete pratique a l'extremite septentrionale d'un pont, recemment
construit sur la Vedea, dans un etablissement datant de la haute epoque feodale ou des fouilles
de sauvegarde avaient ete pratiquees en 1956. On a decouvert, a cette occasion, un faur de carac·
tere menager et une serie de fragments ceramiques datant, selon toutes probabilites, du
siecle de notre ere. On y a remarque la presence de deux categories de vases : certains sant en
pâte poreuse et a decor incise de lignes sinusoi:dales simples, semblables a ceux de la ceramique
du type slave; quant au reste des vases, ils sant en pâte grisâtre et a decor lustre, comme il s'en
rencontre dans maints etablissements des deux rives du Danube.

xe

EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

l. - Alexandria. Carte avec mention des points fouilles.
2. -- Fond de cabane de l'âge du fer.
3.- Ceramique de l'âge du fer, faite a la main.
4.- Profils de vases datant de l'âge du fer.
5. -- Ceramique de l'âge du fer.
6. - Ceramique de l'âge du fer, faite au tour.
7. - Four de la premiere periode de l'epoque feodale.
8. -- Fragments ceramiques de haute epoque feodale.
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de lucru al şantierului Histria în anul 1957 a cuprins, cum era şi
firesc, pe de o parte continuarea săpăturilor în sectoarele unde, în anii trecuţi,
apăruseră monumente a căror dezvelire trebuia cu orice preţ continuată,
pe de altă parte cercetări şi sondaje în sectoarele unde rămăseseră probleme neclare.
Din primul capitol, indicat mai sus, fac parte în primul rînd săpăturile din sec~
torul templului grec, în care cercetarea a dus la noi rezultate asupra existenţei
prelungite a zonei sacre histriene, în al doilea rînd săpăturile din cartierul de locu~
inţe din veacurile VI-VII e.n. de pe terasa de est, privind apele lacului Sinoe;
în al treilea rînd, continuarea cercetării necropolei histriene de dincolo de actualul
braţ al lacului.
Di~ cel de~al doilea capitol fac parte cercetările din sectorul X (cartierul de
nord~vest al oraşului Histria în epoca arhaică şi hellenistică), precum şi cercetările
din zona platoului de vest al cetăţii (epoca arhaică attică şi hellenistică.). Deşi mai
restrînse, ambele sondaje au dat preţioase rezultate.
Ultima parte a campaniei a fost dedicată consolidărilor în cetate, în special
în sectorul zidului de incintă, a termelor romane şi a clădirilor publice şi private
din sec. VI e.n., situate în cartierul de est al oraşului. În capitolele care urmează,
se amintesc rezultatele cele mai de seamă obţinute în cele cinci sectoare importante
de lucru ale şantierului Histria în anul 1957.

P

LANUL

SECTORUL TEMPLULUI GREC (T)

În sectorul T al Cetăţii, lucrările întreprinse în campania anului 1957 s~au
precum urmează :
a) s~a eliberat complet aşa~zisul «podium» descoperit parţial încă din 1955 1,
ajungîndu~se la concluzia că e vorba de resturile unui altar (pl. II/D);
b) s~a lărgit spaţiul din faţa templului A, prin demontarea a ceea ce era cuprins
între limita vechii săpături din acest punct, aşa cum rămăsese din 1955, şi peretele
nord~vestic al secţiunii V /1956 2 ;
c) însfîrşit, s~a săpat la sud~vest de templul A, în spaţiul cuprins între lafura
respectivă a sanctuarului, strada care mărgineşte spre sud~vest marea clădire
constantiniană «cu coloane », peretele de nord~vest al secţiunii V /1956 şi zidul

desfăşurat

* Colectivul şantierului a fost alcătuit din: Em. Condurachi, responsabil, D. M- Pippidi, Gabriella Bordenache, I. Stoian, Suzana Dimitriu, Maria Coja,
Victoria Eftimie, Carmen Radu, P. Alexandrescu,
Em. Popescu, Aurelian Petre, H. Nubar.

1 Em. Condurachi şi colaboratori, ŞantieTul arhe·
ologic Histria, în Materiale, IV, 1957, p. 15-16 şi pl.
Il/p. D. M. Pippidi şi colaboratori, Raport asupra
activităţii şantierului Histria, în Materiale, V, 1959,

p. 284-285 şi pl. II.
2

Ibidem, V, 1959, pl. II.
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de sud~est al camerei constantiniene a cărei ulterioară dezafectare fusese marcată,
între altele, de instalarea în mijlocul ei a unui chiup 1 •
În acest al treilea punct, săpătura a mers pînă la pămîntul viu, făcîndu~se
o nouă încercare de a se afla - în măsura în care suprafaţa respectivă o putea

~-

~1

1
1

'

'

1

''

-

•

c •o

200

400m

HISTRIA -1957
Sectoare cercetate
1.
2.
3.
4.
5.
~:,

Templul grec
Sectorul Casei romBne tirzii ( domus)
Sectorul Z 2
Sectorul X
Necropola tumulară (Movila XII şiX!V)
Tumuli
• Tumuli săpaţi

Pl. I . - Histria, 1957. Sectoare cercetate.

permite - dacă au existat sau nu aici urme de construcţii greceşti, anterioare
celor cunoscute pînă acum, sau resturile vreunui nivel arhaic. După efectuarea
acestui sondaj, spaţiul respectiv a fost reacoperit pînă la nivelul templului din
sec. V î.e.n. (templul A) 2 •
Cercetarea acestui punct al sectorului avea, de altă parte, şi scopul de a lămuri
situaţia unor zidiri - datînd, după primele indicii, din sec. 1 e.n. - a căror explo~ .
1 Este vorba
de camera marcată convenţional
cu indicativul w in raportul din anul 1952; cf. SCIV,
IV, 1-2, 1953, p. 95-99 şi Histria, 1, 1954,
p. 269-277.
2 Reamintim că templul A, scos la lumină in
campaniile 1950-1951, este acela care în primul
moment a fost legat de presupunerile anterioare

ale lui V. Pârvan, care vorbea de existenţa in acest
punct a unui locaş închinat Afroditei; indica tivul
alfabetic 1-a primit in 1952 (v. Histria, l, 1954, p. 246)
pentru a fi deosebit de ceea ce păreau a fi resturile unui
alt monument sacru, descoperit~ în anul respectiv,
şi care au primit indicativul B (ibidem, p. 268).
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rare putea oferi lumini preţioase pentru istoricul cartierului. Efectiv, săpătura a
scos aici la lumină resturile a trei încăperi, dintre care cel puţin două se datează
într,adevăr cu prima lor fază de existenţă în sec. I e.n.; în planul de situaţie 1957
(pl. II), ele sînt marcate cu indicativele a, b, c.
Epoca greacă. - Stratigrafic şi cronologic, săpătura de anul acesta a con,
firmat şi completat observaţiile din anii precedenţi, sau, în unele cazuri a infirmat
unele presupuneri anterioare.
Adîncirea pînă la pămîntul viu a demonstrat că, la un nivel corespunzător
celui de sub temeliile construcţiilor greceşti din acest sector, nu se poate sur,

3

2

Fig. 1. -

Sectorul T. 1, fragment de farfurie, stil Camiros; 2, fragment de pinax attic; 3, cap de
kore, de teracota.

prinde nimic in situ, care să poată fi datat în plin secol VI î.e.n.; tot ce s'a aflat
pînă acum se prezintă numai sub forma unor nivelări făcute pentru egalizarea tere,
nului - deci nici o urmă de locuire sau de construcţie.
Nivelările respective conţin un foarte bogat material ceramic arhaic, în care
predomină produsele rhodo,ioniene de stil orientalizant; în cantitate mai mică
se prezintă ceramica attică de la sfîrşitul sec. VI -începutul sec. V î.e.n., în timp
ce fragmentele de amfore şi vase mari depăşesc cu mult numărul fragmentelor
de vase mici în totalitatea lor. Ceramica cea mai recentă ce apare în aceste nivelări
arată că ele nu au putut fi anterioare sfîrşitului sec. VI -începutului sec. V, dată
care constituie un terminus post quem pentru toate construcţiile de deasupra.
Pînă la un studiu de amănunt al materialului respectiv, ne mărginim la prezentarea
sumară a cîtorva exemplare mai deosebite.
E vorba, în primul rînd, de un fragment de farfurie aparţinînd stilului Camiros
(fig. 1/1), al cărui colorit e foarte bine păstrat.
Alt fragment, provenind probabil de la un pinax (fig. 1/2), aparţine producţiei
attice cu figuri negre şi se distinge prin precizia şi fineţea liniilor incise, prin fru,
museţea desenului în general şi a retuşurilor de culoare violacee.
Amestecat în masa de resturi ceramice amintite a apărut de asemenea un
cap de kore arhaică (fig. 1/3), avînd zîmbetul tipic ionian -care o plasează în
plină epocă arhaică - părul cu ondulaţii regulate, urechile împodobite cu cercei
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mari, de formă discoidală, şi purtînd pe cap o stephane; acest fragment de teracotă
ce prezintă şi gaura de suspensie, era fără îndoială un ex,voto.
Revenind la problema existenţei în acest sector a unuia sau mai multor temple
datînd din plin sec. al VI,lea, trebuie să facem aşadar constatarea că pînă acum nici
o urmă aparţinînd vreunei clădiri monumentale din această vreme nu a apărut
in situ: afirmaţia e valabilă pentru ceea ce cunoaştem deocamdată în zona săpată,
şi nimic nu exclude posibilitatea ca în viitor să apară pe undeva, prin apropiere,
şi asemenea urme, mai ales că elemente disparate (statuete, ceramică, teracote
arhitectonice) descoperite aici 1 , mărturisesc în chip palpabil ceea ce era numai o
arhaică

supoziţie istorică.

Mai mult chiar, prezenţa neîndoielnică la Histria a unor temple arhaice cores,
punzînd acestui material ceramic şi votiv - temple care să dateze aşadar din prima
perioadă a oraşului - este dovedită şi de o descoperire făcută anul acesta în spa,
ţiul liber din faţa templului A, în pămîntul de umplutură care acoperise resturile
monumentale din acest sector către sfîrşitul epocii hellenistice : este vorba de apa,
riţia unei jumătăţi de capitel ionic, arhaic, relativ bine păstrat, care nu reprezintă
un fragment, ci una din părţile unui capitel construit de la început din două bucăţi
(cum se poate observa cu uşurinţă din scobitura săpată pe ambele feţe pentru un
crampon metalic în formă de coadă de rîndunică). Forma capitelului (în special
partea laterală a volutei, împodobită cu fîşii de linii paralele, incise), asemănătoare
cu cea a Artemisionului din Efes, ne permite să,l datăm în epoca arhaică.
Acest element arhitectonic vine aşadar să sprijine în chip categoric afirmaţia
noastră. El nu se poate însă lega de nici unul din monumentele descoperite pînă
acum în acest sector şi, pentru moment, tot ceea ce a apărut în ultimii doi ani
ca vestigiu monumental arhitectonic, aflat pe locul său, nu pare a se data - ca
şi templul A - decît cel mai devreme de la începutul sec. V î.e.n.
Cum s'a arătat în partea introductivă, la punctul a, constru,rţia descoperită
în cea mai mare parte în campania din anul 1955, şi a cărei destinaţie nu se putuse
încă stabili, a fost acum complet scoasă la lumină. E vorba de un mare altar orientat
est,vest (pl. II/D), cu planul aproape perfect pătrat (7 ,26 m -laturile occiden,
tală şi orientală X 7,21 m x 6,89 m), care prin dimensiunile sale remarcabile
nu poate aparţine unui templu. Cele patru baze aflate de,a lungul laturii sudice
erau desigur ~estinate ofrandelor, iar marele bloc de calcar găsit în spatele alta,
rului, cu un solid inel de bronz în mijloc, trebuie să fi. folosit la legarea victimelor
înainte de sacrificiu 2 (el este astăzi deplasat de la locul său iniţial).
Dat fiind că acest monument a fost sistematic demontat pînă într'o epocă
tîrzie 3 , starea lui actuală e atît de rea încît nu,i putem stabili cu precizie nici planul,
nici arhitectura ; de fapt, ceea ce a mai rămas nu reprezintă decît nucleul central,
aşezat direct pe stînca de şist verde a promontoriului, nucleu construit din blocuri
mari de calcar cenuşiu numulitic, tăiate neregulat, care la rîndul lor erau acoperite
cu alte blocuri mari, din calcar galben friabil, bine ecarisate - cum putem să
deducem din cele aflate încă in situ -şi dispuse în mod regulat.
În ceea ce priveşte planul, observăm că la extremitatea de est a laturii
nordice există un bloc nedeplasat din locul său original, depăşind sensibil linia
1
Toate aceste apariţii nu pot fi luate în discuţie
în raportul de faţă ci vor constitui argumente pentru
o prezentare viitoare, mai largă, a problemelor
sectorului.
2
Cf. ]dl, XLIX, 1934, p. 142. În primul moment
al descoperirii s-a presupus că acest bloc ar fi putut
servi drept un capac (v. Materiale, V, 1959, p. 285);

masivitatea şi greutatea sa însă, care I-ar fi făcut greu
de manevrat, precum şi faptul că el se găseşte astăzi
în imediata apropiere a ceea ce apare acum sigur
a fi un altar, ne îndeamnă să înclinăm spre interpretarea de mai sus.
3
Materiale, IV, 1957, p. 15-16; ibidem, V,

1959, p. 284-285.
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perimetrului edificiului; faptul acesta permite presupunerea că altarul avea la răsărit
ce,i dădeau forma literei U : acestea au putut cuprinde scara de acces,
din care se pare că au rămas urme.
Cît despre arhitectura altarului, putem reconstitui numai soclul - partea
cea mai bine conservată. Colţul de nord,vest prezintă patru rînduri de blocuri
mari regulate, din care primele două, din calcar cenuşiu, aflate la nivelul de
călcare antic, formează fundaţia propriu,zisă, iar celelalte două, din calcar galben,
sînt astăzi în cea mai mare parte clivate în nenumărate straturi, ceea ce explică
alunecarea lor de pe planul iniţial de aşezare.
Pe aceste rînduri de blocuri se afla un tor înalt de 0,24 m din care au
mai rămas numai două fragmente - element arhitectural de provenienţă micro,
asiatică, foarte comun în decoraţia soclului altarelor în templele de mici proporţii,
mai ales în Etruria, unde influenţele asiatice sînt constante şi multiple 1 • Lîngă altar
s'au găsit şi alte fragmente de tor, de dimensiuni mai mici, aparţinînd desigur
aceluiaşi monument, în privinţa cărora nu dispunem însă de nici un indiciu care
să ne permită a le stabili poziţia.
Fragmentele de ceramică găsite într,un strat de nivelare nederanjat, lîngă
primele rînduri de blocuri ale altarului - cele ce erau îngropate - sînt deocam,
dată singurele indicii care ne permit să fixăm data construirii lui, într'o epocă
posterioară sfîrşitului secolului VI -începutul secolului V.
Lîngă colţul de nord,vest al altarului a fost descoperit, spre sfîrşitul campaniei,
un puţ rotund (diametrul 0,90 m), construit din pietre neregulate de şist verde
şi din cîteva blocuri mici de calcar. Ca tehnică, acesta nu se deosebeşte de cel
descoperit în naosul templului A, dar e mai mic şi lucrat cu mai puţină îngrijire.
Golirea lui parţială a scos la lumină un material de umplutură, constituit dintr'o
mare cantitate de lemn ars, precum şi din cărămizi, ţigle, amforete şi ceramică
de epocă romană tîrzie. Numai o completă explorare a puţului va putea să rezolve
problema cronologiei şi a destinaţiei sale originale.
Săpătura în acest punct al sectorului a mai degajat complet şi construcţia
din care, în campania 1955, se descoperise un crîmpei orientat spre lac (pl. II/E) 2 •
Acum apare evident că este vorba de un zid de 2, 70 m grosime, de o bună tehnică
grecească, perfect închis spre aria sacră unde se termina prin două trepte din obiş,
nuitul calcar cenuşiu. Cu toată orientarea sa spre mare, asemănătoare cu aceea
a unui dig, fa•ptul că el apare complet izolat, nemaicontinuîndu,se cu nimic
-deci altfel de cum speram în momentul descoperirii- ca şi lipsa vreunui alt indiciu
ajutător nu ne mai îngăduie acum nici susţinerea ipotezei de mai înainte aceea a unui dig - nici emiterea alteia noi, în privinţa acestui fragment de
două braţe

construcţie.

De asemenea, nimic nou nu putem spune încă despre edificiul din calcar
galben, apărut parţial la capătul sud,vestic al secţiunii V 1956 3 , pe latura de sud
a spaţitriui ocupat de cele trei camere a, b, c, 1957 (pl. II/C). Putem doar scoate
în relief extrema îngrijire a fasonării, finisării şi folosirii în construcţie a blocurilor
unite cu scoabe metalice în formă de coadă de rîndunică. La nivelul primului
rînd de blocuri, ca şi sub acesta, s'au găsit numeroase fragmente de ceramică
1
Pentru Asia Mică, vezi monumentul rotund
de la Samos, în AthenMitt, 68, 1953, pl. anexă,
7/1; pl. 8/l-2. Pentru Etruria, P. Ducati, Italia
antica, Milano, 1936, p. 212 (altarul de la Marza.
botto); G. Q. Giglioli, Notizie scavi, XXI, 1924,
p. 258 şi urm., fig. 64-65 şi pl. XI (altarul de
la Vignanello) ; G. Stefani, Notizie scavi, 1953,

p. 38 şi urm. şi fig. 16 (altarul de la Vei). Vezi de
asemenea unele mici temple funerare lîngă Paestum,
avînd acelaşi profil neobişnuit: C. P. Sestieri, în
Notizie scavi, XLV, 1948, p. 156 şi urm.
2 Materiale, IV, 1957, p. 15 şi pl. 11/o.
8
Ibidem, V, 1959, p. 285.
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micul cap de kore (fig. 1/3) despre care am vorbit înainte, databil· în

jumătate a sec. VI î.e.n.
Răspîndite pe întreaga suprafaţă săpată,

a doua

uneori reîntrebuinţate în ziduri romane
de diferite epoci, au apărut numeroasele fragmente arhitectonice ale templului
hellenistic de marmură, din care încă din 1956 1 ieşiseră la lumină două blocuri
ale epistilului, un bloc din fronton şi un altul, nevătămat, din cornişă.
Pentru o primă privire de ansamblu a pieselor descoperite pînă acum, dăm
o listă completă a tot ceea ce a apărut în cursul ultimelor două campanii:
1. Patru tambururi de coloane (unele arse şi cu grave spărturi), ca şi diferite
fragmente de coloane, adesea intenţionat înjumătăţite pentru o mai uşoară refolo~
sire a lor ca material de construcţie în ziduri (unul din cele patru tambururi apăruse
deja în anul 1950, într~una din camerele amenajate în chip de cuptor, din
sec. VI e.n. 2 ; două apăruseră în 1956 (pl. II/1), iar ultimul a ieşit în 1957,
dintr~un zid de epocă romană).
2. Două din cele trei blocuri ale epistilului (pl. II/2), cu inscripţia votivă
(săpătura din 1956). Inscripţia, aproape în întregime conservată, are următorul
cuprins : [ IT]n b-rp(X-roc; M\rr,mcrrp6.. -rou 0 luoc; (1Eii) Me:yci/..c:) [ b] t tfpe:w Se:vcz,. pcuc;
-rou 'Am /..).w'.Lou.
(Peisistratos, fiul lui Mnesistratos, thasianul, a închinat această zidire Zeului
celui Mare, în zilele preotului Xenochares al lui Apollonios) (pl. III).
Scrisul - cu totul caracteristic - datează dedicaţia (şi deci şi templul) în
sec. III î.e.n. -mai curînd în prima decît în a doua jumătate a acestui veac.
« Zeul cel Mare » e binecunoscuta divinitate sincretistică traco~greacă, al cărei
cult arată a fi fost foarte răspîndit în oraşele Pontului Stîng, de~a lungul epocii
elenistice. Despre această primă a sa menţiune printre zeităţile adorate în Histria,
ca şi despre alte probleme legate de istoria religioasă a oraşului, se va scrie, cu
răgazul necesar, în alt loc.
3. Un bloc din friză cu două triglife şi o metopă.
4. Două fragmente ale frontonului -unul găsit în campania 1956 (pl. II/4 ),
celălalt în 1957 -care, reîntregite, constituiesc partea centrală a frontonului,
după toate probabilităţile format din trei blocuri, ca şi epistilul. Decoraţia se
limitează la două profiluri paralele, uşor reliefate.
5. Două blocuri mari din cornişa frontonului, unul (pl. II/5), în perfectă
stare de conservare (săpătura din 1956), celălalt spart în trei fragmente.
6. Două fragmente de geison şi de sima cu mutuli, guttae şi micul cap de leu
pentru scurgerea apei, care încoronau templul în părţile sale laterale.
7. Un mare bloc uşor trapezoidal, cu şase găuri pătrate pe una din feţele
sale, poate aparţinînd uneia dintre antele cellei.
Aşa cum am arăt'at mai înainte, încercarea de a fixa o cronologie a acestor
descoperiri a dus la concluzii interesante privind istoria acestei părţi a oraşului.
Cercetările întreprinse în punctele unde se putea ajunge pînă la nivelele de sub
fundamentele monumentelor sacre greceşti au arătat că, pe toată aria săpată pînă
în prezent în acest sector, materialul cel mai recent aflat în nivelele de umplutură
aparţine începutului sec. V î.e.n.; cum e de presupus că nivelările respective
au fost făcute tocmai în vederea şi în momentul ridicării amintitelor monumente,
ele nu por-depăşi aşadar - în timp - începutul sec. V î.e.n.
De asemenea, pentru problema sfîrşitului acestei :one sacre, ca atare, e intere~
sant de relevat faptul că stratul de pămînt (înalt de aproape 0,50 m) care înghiţea
1

Materiale, V, 1959, p. 2"1>7.

2

Ibidem, IV, 1957, p. 12, n. 2 şi pl. Il.
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şi acoperea resturile edificiilor de cult, conţinea material databil cel mai tîrziu
la sfîrşitul sec. II -începutul sec. I î.e.n., marcînd astfel, momentul de sfîrşit
al acestora.
Din păcate, nu avem însă material ceramic nici suficient, nici în situaţii con,
cludente, care să corespundă exact perioadei de existenţă a edificiilor sacre cunos,
cute de noi. Cercetările din anul trecut şi cele din anul acesta au dat la iveală,
la nivelul de călcare al monumentelor, destul de puţine fragmente, din seria cu
figuri negre şi roşii, dar amestecate şi cu materiale hel enistice, mai tîrzii, într,un
chip care nu permite încă o precisă articulare a diferitelor faze de existenţă pe
care aceste edificii le,au cunoscut pînă în momentul în care întreaga zonă îşi pierde
caracterul său iniţial.
Epoca romană. -După o oarecare perioadă de părăsire a sectorului, a cărei
durată trebuie să fi fost destul de lungă, de vreme ce s'a pierdut amintirea desti,
naţiei sale sacre, în epoca romană se instalează aici o complicată reţea de locuinţe
civile, care începe chiar din sec. I e.n. şi continuă pînă în epoca bizantină, uneori
păstrînd pe un timp îndelungat planurile iniţiale, alteori schimbîndu,le sau dis,
trugînd vestigiile anterioare.
Încă din campania precedentă, în lungul laturii de nord,vest a secţiunii V /1956,
către capătul ei de sud,vest, apăruse un zid ce cobora pînă aproape de platforma
edificiului grecesc care ocupa în plan jumătatea vestică a secţiunii (pl. II/C) 1 •
Construit din blocuri de calcar, el se încheia în capătul său de sud,vest cu frag,
mentul de zid apărut încă în 1952, către capătul de sud al străzii ce mărginea spre
sud,vest clădirea « constantiniană » 2 • Ceea ce se vedea în 1952 aparţinea însă
unei faze posterioare a zidului respectiv.
Secţiunea V /1956 liberase o porţiune foarte îngustă din camera de care se
legau cele două ziduri amintite; profilul stratigrafic arăta aici o fîşie de lut galben
foarte consistent -restul unei podele -peste care venea o imensă groapă, plină
cu dărîmături, scoici, resturi de mortar, fragmente ceramice. Din lutul acesta, ce
părea a fi restul unei podele, ieşiseră atunci la lumină două vase mici, databile
în sec. I e.n. 3 ; situaţia în care se prezentau ne,a făcur-să presupunem că ele s'ar
afla in situ şi atît pentru verificarea acestei presupuneri cît şi pentru degaja rea edificiilor
de epocă greacă, s'a trecut la săparea în spaţiul indicat în introducere la punctul c.
Au apărut astfel trei încăperi marcate în plan cu indicaţiile a, b, c/1957 (v. pl. Il),
camera a fiind aceea în care se descoperise cele două vase în campania precedentă.
Acest spaţiu de locuire, a cărui îndelungată existenţă e dovedită de prezenţa zidu,
rilor alăturate sau suprapuse, mărturisind, pare,se, cel puţin trei faze de construcţie,
cu greu ar mai fi putut oferi un aspect clar, în situaţia în care se prezenta, zidurile
corespunzînd fiecărei faze fiind demontate pînă la un nivel la care nu se mai păstra
nici urma pragurilor care ar fi putut determina orientarea, nici alte elemente care
să poată preciza succesiunea lor în timp. În epoca romană tîrzie, groapa amintită
mai sus a deranjat şi a desfiinţat în cea mai mare parte atît resturile de zidărie cît
şi pe acelea de podele, cu materialul respectiv.
Numai la marginea ei de sud, groapa care atingea zidul apărut în secţiunea
V /1956 în partea lui superioară, desfiinţîndu,l-pînă la o anumită înălţime, lăsa
un spaţiu foarte restrîns, nederanjat, jos, lîngă faţa interioară a peretelui. Din această
fîşie îngustă, în care se păstrase şi podeaua de lut, se scosese anul trecut cele două
mici vase, întregibile. Anul acesta, cu prilejul dezvelirii celor trei încăperi de

1
2

Materiale, V, 1959, p. 287.
Histria, 1, 1954, pl. XXIX.

a Materiale, V, 1959, p. Z8i.
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aici, în camera marcată cu indicativul b, şi într'o situaţie similară, au apărut încă
două mici vase şi o serie de fragmente ceramice, databile de asemenea în sec. I e.n.
În felul acesta s,a putut conclude că cel puţin cele două camere, a şi b, sînt con,
temporane şi că prima lor fază de existenţă se plasează în sec. I e.n., după indi,
caţiile oferite de cele patru piese ceramice ieşite la lumină. Primele, a căror descriere

2

Fig. 2. -

Sectorul T .

1- 4, vase ro ma ne d in sec. l e. n ., descoperite în

încă perea

b.

urmează, sînt cele apărute în secţiunea V /1956, -respectiv în camera a/1957 ultimele în camera b /1957.
E vorba, în primul rînd, de un urcioraş din pastă roşie,cărămizie, avînd o
formă aproape sferică şi două toarte plate, dispuse asimetric, apropiate una de cea,
laltă (fig. 2/3) ; gîtul este scurt iar buza e răsfrîntă în afară, cu o şenţuire circulară
destul de adîncă pe faţa ei superioară. O foarte subţire făţuială albicioasă acoperă
parţial suprafaţa vasului, al cărui singur ornament îl constituie o uşoară linie excisă
la baza gîtului şi două şenţuiri înguste, ce,l înconjură aproximativ pe linia umărului
trecînd imediat pe deasupra punctului în care capetele inferioare ale toartelor
vin să se lipească de vas.
Cealaltă piesă (fig. 2/1) e o cupă din pastă roz,gălbuie, cu buza simplă uşor
cur bată înăuntru; interiorul ei este acoperit în întregime cu firnis roşu,brun cu
nuanţe mai închise, mergînd spre negru.
Următoarele două exemplare, apărute în 1957 în camera b, sînt de asemenea
o cupă (fig. 2/4) şi un mic văscior bitronconic (fig. 2/2 ). Cupa, ceva mai mare
decît prima, avînd de asemenea buza simplă şi mai puţin îndoită spre interior,
e lucrată dintr'o pastă gălbuie şi acoperită în întregime cu un lac avînd o frumoasă
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culoare roşie,coralină. Vasul bitronconic, fără toarte, este din aceeaşi pastă ca a
primei cupe descrise şi acoperit cu un firnis de aceeaşi factură cu al acesteia.
Vasele, ca şi fragmentele găsite împreună cu ele, apărute în mod clar pe podeaua
unor camere şi databile în sec. I e.n., au confirmat existenţa aşezării civile în acest
sector încă din acest moment. Din nefericire, nimic altceva întregibil, nimic apărut
în situaţie clară din ceea ce va fi constituit inventarul acestor încăperi nu s,a
putut afla.
Încercînd însă o cronologie relativă se poate spune că prima fază constructivă
civilă aparţine sec. I e.n., şi că ea se suprapune direct acelui strat gros de umplutură
şi de nivelare, caracterizat de materialul ceramic de la sfîrşitul sec. II - începutul
secolului I î.e.n., însoţit de banda de arsură, de fîşia de lut galbenă şi de un alt
strat de resturi ceramice din aceeaşi vreme, care toate, la rîndul lor, acopereau
resturile vechilor şi uitatelor monumente greceşti 1 •
Dacă primul moment de existenţă al încăperilor ce ne preocupă a putut fi
stabilit mai precis, ceea ce a urmat cu greu se poate lămuri. Totuşi, atît poziţia lor
stratigrafică faţă de marea clădire « constantiniană » care li se suprapune, cît şi
materialul răvăşit şi amestecat de groapa amintită înainte, ne menţin în primele
secole ale erei noastre, neîngăduindu,ne să depăşim secolul IV. Poate cu ocazia
transformărilor pe care le,a suferit la un moment dat clădirea « constantiniană », va
fi fost săpată groapa care a tulburat acest spaţiu în care -la un nivel inferior erau cuprinse camerele a, b, c. Ca un amănunt fără importanţă pentru istoricul
acestor trei camere, ar mai fi de amintit că sub ele, la un nivel corespunzător
celui de sub monumentele sacre greceşti, a apărut cea mai mare parte din ceramica
arhaică recoltată în această campanie, precum şi exemplarele cele mai deosebite.
Fragmente de nivele cu arsură şi cu ceramică din primele secole ale epocii
romane au putut fi surprinse cu prilejul eliberării porţiunii ocupate de camerele
din sec. VI e.n. amenajate în chip de cuptoare, apărute în 1952, şi de camerele
marcate a, c, d, e, f/1955 2 • Din nefericire, aceste descoperiri făcute sub nivelul
încăperilor amintite nu s'au putut lega de planul unor locuinţe, rămînînd numai
cu valoarea de mărturii a unei permanenţe de viaţă în acest sector.
O apariţie curioasă a constituit,o un fragment de construcţie a cărei latură
sudică apăruse deja de,a lungul peretelui nord,vestic al secţiunii V /1956, la capătul
ei dinspre lac, sub zidul care închidea spre nord camera a/1955. Degajată complet
anul acesta, ea s,a arătat a fi ruptă de orice alt element cu care s'ar fi putut lega,
apărînd fragmentară şi izolată, distrusă probabil de locuinţele posterioare ce i
s'au suprapus (pl. II, indicativul z). Judecînd după singura latură păstrată în între,
gime, acea de sud, ea nu pare a fi avut mari dimensiuni: latura respectivă are o
lungime de circa 6,60 m şi o grosime de 0,50 m, la capete formînd colţ cu altele
două ce se îndreptau spre nord, continuînd însă şi ele numai pe o distanţă de 2 m
(latura de est) şi ceva mai puţin de 1 m (aceea de vest); prima mai continua numai
cu temeliile pe o distanţă de încă 2 m aproximativ şi, lucru curios, lua o direcţie
oblică spre afară. Latura de sud în deosebi era foarte îngrijit lucrată, din plăci
de calcar care, în cazul primului rînd de sus, erau aşezate pe muchie, alternativ,
pe latura lungă şi pe cea scurtă. Rîndul următor, de jos, nu mai păstra aceeaşi
ordine a blocurilor şi era mai puţin îngrijit lucrat. Construcţia avea temelii destul
de adînci ce coborau pînă la nivelele din primele secole ale epocii romane, pe care
le,am amintit mai sus. Aceste temelii erau alcătuite din blocuri de şist care, în
cazul celor două laturi (de est şi vest), înaintau ceva mai mult decît zidul de la
1

Cf. Materiale, V, 1959, p. 28o.

18- c. 130

2

Ibidem, IV, 1957, p. 10-15 şi pl. Il.
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care -după o scurtă distanţă -se întrerupea. Cam la mijlocul laturii de
sud, un gol dădea impresia unei uşi, cu atît mai mult cu cît blocul de jos era aşezat
pe suprafaţa lui lată, semănînd cu un prag; totuşi faptul nu e sigur şi rămîne numai
ca o ipoteză. Faţa interioară a pereţilor era căptuşită cu mici bucăţi de şist, aşPzate
cu grijă în rînduri suprapuse, astfel că formau o suprafaţă destul de regulată în interior.
Această căptuşeală se lega de peretele format din plăci de calcar cu ajutorul
unui mortar slab. De remarcat de asemenea că, în interiorul acestei încăperi, un
bloc de calcar aşezat pe muchie şi o linie de sfărîmături din acelaşi material dădeau
impresia a fi resturile unui zid care, pornind din peretele de sud, pe care era perpendicular, se îndrepta în sens opus, împărţind poate acest spaţiu, şi aşa destul de
redus, în altele două mai mici.
Urme puternice de arsură pe faţa interioară a pereţilor, precum şi straturi
groase de cenuşă, cărbune, ceramică fragmentară, s-au găsit în interiorul acestei
camere, a cărei funcţie - date fiind dimensiunile şi forma sa neobişnuită - nu
ne apare clară.
Situaţia ei în raport cu celelalte construcţii o plasează într-o vreme posterioară
sec. IV e.n.; pe de altă parte, ea a fost distrusă de clădirile din ultimile faze de
locuire ale sectorului.
Cît priveşte ultima perioadă constructivă din acest sector, campaniile din
ultimii doi ani nu au adus nimic nou, ci numai unele mici completări, în măsura
în care, anul acesta, cercetările noastre au mers în adînc, după o prealabilă secţionare
a terenului în anul precedent. Şi într-un caz şi în celălalt însă, ne-am menţinut
în acelaşi spaţiu în care primele nivele de sus - ultimele ca perioadă de viaţă fuseseră deja explorate înainte de 1956.
D. M. PIPPIDI, G. BORDENACHE

şi

V. EFTIMIE

SECTORUL CENTRAL AL CETĂŢII- PUNCTUL D
Săpăturile întreprinse, în campania 1957, în punctul D al sectorului central
al cetăţii, au avut de scop completarea cercetărilor anterioare, prin explorarea
terenului cuprins, spre est, între edificiul cu basilică creştină şi lacul Sinoe.
De la început trebuie subliniat că, în efectuarea acestor săpături, s-au întîlnit
o serie de dificultăţi, de care am fost scutiţi în campaniile anterioare, cu excepţia
şi, în general, din aceleaşi motive, a săpăturilor din vara anului 1956. Este vorba,
în primul rînd, de configuraţia însăşi a terenului, măcar în parte în pantă, ceea
ce a facilitat, prin acţiunea ploilor, o eroziune mai accentuată a construcţiilor.
La aceasta s-au adăugat distrugerile cauzate şi de acţiunea apei -mare, mai apoi
lac - dar şi a oamenilor, în goană, înainte de 1914, după material de construcţie,
mai la îndemînă în această parte a cetăţii; în sfîrşit felul cum s-a executat uneori
şi mai ales s-a conservat secţiunea practicată transversal pe cetate est-vest, în
campania 1950.
Nu este deci de mirare că, în aceste condiţiuni, planul urbanistic şi arhitectonic
al părţii degajate în această campanie nu se lasă, întotdeauna uşor de surprins,
ba uneori trebuie să ne mulţumim cu ipoteze mai mult sau mai puţin plauzibile
(v. pl. IV).
De formă aproximativ triunghiulară, însumînd o suprafaţă de circa 615 m 2 ,
complexul arheologic despre care este vorba constă, atît cît ne putem da seama,
in lumina observaţiilor de mai sus, din două edificii, eventual trei foarte probabil
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de caracter privat, pe care le vom nota de aceea, potrivit semnelor convenţionale
adoptate anterior: D 3 şi D 4 , eventual D 3 '. Cu limite nedeterminable la est şi la
sud, din cauza eroziunilor, întregul complex este delimitat, la vest şi nord, de
cîte o stradă (~ şi b), iar cele două edificii principale sînt, de asemenea, despărţite
printr'o a treia stradă (pe plan E:) construite, toate, din acelaşi material ca şi celelalte
străzi descoperite pînă acum, în acest sector (pietre în general mici, cioburi şi
oase, amestecate cu pămînt, bine bătute); epoca lor de funcţionare (sec. V -VI
e.n.) este precis determinată de materialul ceramic descoperit pe nivelul lor (frag,
mente de vase, ţigle, olane). Deosebit de semnificativ în această privinţă, este un
fragment de opaiţ, caracteristic pentru această epocă, găsit pe nivelul străzii dintre
edificiul de basilică şi noul complex.
Dintre aceste străzi, desigur, cea mai importantă este strada de la nord ('3),
care nu este, de altfel, decît continuarea străzii cunoscute de noi din săpăturile
anterioare. Pornind de la terme şi tăind cetatea aproximativ est,vest, ea desparte,
între altele, după cum ştim, casa romană tîrzie de edificiul cu basilică creştină.
Urmărită, în acest punct, pe o lungime de cea 38 m, strada de care este vorba
pare, după unele indicaţii (prezenţa în mijlocul ei a unor ziduri transversale),
a se întrerupe în apropiere de malul lacului Sinoe. Ca şi alte străzi, din acest sector
sau din altele, şi aceasta are, pe ambele părţi, cîte o bordură de blocuri mari de
piatră, destinate a proteja zidurile clădirilor învecinate. De reţinut că limita de
nord a străzii nu a fost încă degajată, săpătura oprindu,se, în multe părţi, în această
campanie, pe o linie convenţională. Aşa că nu ştim dacă lăţimea ei este pretutindeni
de 3,50-4 m, ca în partea descoperită complet.
În ceea ce priveşte strada dintre edificiul cu basilică şi noul complex (a),
ea are o lungime de 25 m şi o lăţime de 3 m. Pe partea ei de est, lîngă zidurile
edificiului adiacent, se află o bordură, largă de 0,80 -1 m, formată din pietre de
sist verde sau calcar cochilifer, cu acelasi rost menţionat mai sus.
În sfîrşit ultima stradă (::), care despa~te cele două edificii principale ale corn,
'
plexului, este constituită din aceleaşi elemente, ca şi celelalte cu care, de asemenea,
are comun o impresionantă bordură, pe latura sa de vest.
Venind acum la construcţii propriu,zis, se pare - aşa cum am mai spus
-că ele aparţin la două edificii principale (D 3 şi D 4 ), despărţite prin străduţa de
mai sus (E:).
Primul edificiu (D 3 ), care este şi cel mai mare, pare să fi avut cel puţin 4 camere
(cu o suprafaţă totală de circa 192 m 2 ), axate pe o curte interioară (A), pavată cu
lespezi de şist verde, în care nu s'au găsit decît un fragment de coloană şi un capitel,
ambele de calcar, din epoca romană ffiai timpurie, refolosite în această epocă
tîrzie. Aceasta în ipoteza care ni se pare cea mai plauzibilă, că singura intrare în orice caz cea principală - în acest edificiu se făcea, în curtea interioară, din
străduţa de la est. Nu este exclus însă ca tot acestui edificiu să,i fi aparţinut şi
celelalte două camere (F şi G) de la vest, în care caz este de presupus nu numai
o comunicare, imposibil de observat în starea actuală a edificiului, între camerele
E şi F, dar şi o a doua intrare, din strada de la nord C), prin camera F. Deşi se
poate, tot aşa de bine, ca aceste două camere (F şi G) să fi constituit un tot
independent (D 3 '), cu legătură dinafară prin intrarea amintită şi comunicînd
între ele printr'o uşă destul de largă.
În ceea ce priveşte celelalte camere (B,C,D şi E), ele sînt axate pe curtea interioară,
cu care au trebuit să comunice direct, cu excepţia camerei D, cu observaţia totuşi
că deschiderea spre curtea interioară a camerei E a fost astupată, nu stim din ce
motive, într'o epocă greu de determinat. Între camera C şi D se 'află un zid
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destul de subţire (circa 0,30 m), adăugat, poate, de asemenea ulterior,
pentru a face, dintr'o cameră mare, două mai mici.
Nu ştim cum se va fi terminat spre sud edificiul nostru. În starea actuală de
conservare, nu ştim măcar dacă şi ce fel de legătură va fi avut el nici cu încă,
perea H, din care s'au păstrat numai o mică parte din pereţii de est şi de vest,
nici cu spaţiile de la est si vest de această încăpere.
În ceea ce priveşte de~tinaţia fiecărei camere în parte, din complexul descris
mai sus, nu se pot face de asemenea decît ipoteze, din cauza insuficienţei m1terialului
documentar. Căci, în afară de dărîmături de piatră, ţiglă, cărămidă şi chirpic,
nu s'a găsit în ele nimic caracteristic, care să ne ajute în această direcţie. Numai
în camera F a ieşit la iveală un mare chiup, care, împreună cu alte fragmente eera,
mice, între care o farfurie mare (fructieră), ar putea fi o indicaţie, vagă desigur,
asupra caracterului încăperii. În schimb această farfurie, din pastă roşie de bună
calitate (fig. 3/1 ), este un sigur element de datare nu numai a încăperii, ci a între,
gului complex {sec. VI e.n. ).
Tot în legătură cu această încăpere (F), mai merită să fie menţionată marea
cantitate de chirpic descoperită în cuprinsul ei, atît sub formă de bucăţi, mari şi
groase, dreptunghiulare, folosite fără îndoială, la construirea pereţilor de la o
anumită înălţime, cît şi bucăţi informe, mai subţiri şi purtînd pe una din părţi
urme de stuf, ceea ce este o indicaţie sigură asupra folosirii lor la tencuirea
tavanului.
De altfel, chirpic şi pămînt ars au ieşit la iveală şi în celelalte încăperi şi mai
ales în camera B. Toate acestea, împreună cu marea cantitate de cuie şi piroane
de diverse mărimi, cît şi bîrnele arse sau carbonizate ne dau preţioase indicaţii
asupra sistemului de construcţie întrebuinţat în acea vreme.
Observaţii în general asemănătoare, comportă şi edificiul de la est (D 4 ), des,
părţit de primul -aşa cum am arătat -printr'o mică străduţă. Cu deosebirea
totuşi că, ţinînd seama de aşezarea sa spre panta dinspre lac, starea sa de conservare
este, în general, mult mai proastă, deci şi descrierea mai nesigură. Cu o excepţie
totuşi, privind camera A, cea mai bine păstrată nu numai din acest edificiu, ci
din întregul complex arheologic descoperit în acest an.
De proporţii remarcabile şi avînd forma unui trapez, cu latura de vest de
9 m, cea de est de 8 m, iar cea de nord şi de sud de cîte 5,50 m, camera A are
nivelul mult mai jos decît străzile înconjurătoare (3 şi ~::). De reţinut faptul că,
în interiorul acestei mari încăperi ,s,a descoperit o imensă cantitate de dărîmături
(piatră, cărămidă, ţiglă, olană, chirpic şi lemn carbonizat), ceea ce îngăduie ipoteza
că edificiul va fi avut un etaj, la care se va fi ajuns pe scara din coridorul (C),
de la est de camera A. În favoarea acestei ipoteze pare a pleda şi existenţa unei
coloane de susţinere, a cărei bază a fost găsită in situ, mai mult sau mai puţin în
mijlocul camerei.
Este aproape în afară de orice îndoială că, în decursul vremii, camera de care
este vorba a suferit unele modificări, aşa cum ne îndeamnă a crede o intrare
vizibilă în peretele de vest care ulterior a fost astupată. De asemenea, se pare
că încăperea a avut iniţial, un pavaj de lespezi de piatră demontat apoi, din care
a mai rămas doar o placă în partea de nord. Aceeaşi operaţie pare a fi avut loc
şi în camerele A şi B din (dificiul D 3 , unde s'au constatat, de asemenea, urme
de pavaj.
Asupra spaţiului de la sud (notat pe plan B) şi mai ales de la est şi sud,est
(pe plan D şi E) de această încăpere, este greu de a face altceva decît vagi ipoteze.
De aceea nu insistăm.
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Ne vom opri, în schimb, asupra celor trei morminte, cu şase schelete, găsite
în acest spaţiu, la care se adaugă un al patrulea mormînt găsit în stradă
(v. pl. IV).
În mormîntul 1 (M1), s~au găsit trei schelete, cu capul spre vest, aşezate pe
un pat de pietre late, de şist verde şi avînd deasupra şi pe laturi alte pietre de pro~
tecţie (ultimele dispuse pe cant). De remarcat că unul din schelete este aşezat
ceva mai jos decît celelalte două, cum şi faptul că la celelalte două de deasupra
mîinile sînt aduse pe abdomen, în timp ce la cel de jos mîinile au fost răvăşite.
Acest prim mormînt nu posedă inventar.
Mormîntul 2 (M 2) are altă orientare decît mormîntul 1, singurul său schelet,
protejat --deşi mai simplu -ca şi cele din celălalt mormînt, avînd capul spre
nord~nord~vest, iar picioarele spre sud~sud~est. Pe oasele bazinului acestui schelet
a fost găsită o cataramă de bronz, care, după formă şi oxidarea ei redusă, pare a
fi de dată destul de recentă, în orice caz de după părăsirea cetăţii.
Mormîntul 3 (M 3) conţine două schelete orientate în mod diferit: unul
spre vest, celălalt cu capul spre est. Deşi cel dintîi se află cu circa O, 15 m mai
jos decît celălalt, este sigur că înmormîntarea a avut loc în acelaşi timp, deoarece
pe latura de nord ambele schelete au aceeaşi protecţie formată din pietre aşezate
pe cant. De remarcat că, de data aceasta, protecţia de deasupra lipseşte, peste
ele nedescoperindu~se altceva decît pămînt şi pietre mărunte. După forma şi
gradul de oxidare al unui degetar de bronz, găsit la mîna unuia din schelete,
şi acest mormînt este dintr~o vreme mai nouă, poate chiar mult mai nouă
decît mormîntul 2.
Mormîntul 4 (M 4) s~a descoperit - aşa cum am mai spus - în strada ~.
orientat nord~nord~vest -sud~sud~est, aproximativ la aceeaşi adîncime ca şi cele~
lalte (0,40 m); prezintă poziţia scheletului întinsă, cu mîna dreaptă pe piept, iar
cu cea stîngă pe abdomen. Un fragment de undiţă de bronz, găsit la capul mortului
nu credem a fi făcut parte din inventarul său, ci a ajuns aici, fără îndoială o dată cu
pămîntul de umplutură a gropii. La acest mormînt, tot de dată i·ecentă, nu există
nici un fel de protecţie de pietre.
Printre obiectele mai de seamă, descoperite în această campanie, în sectorul
nostru, sînt de menţionat următoarele :
-cîteva fragmente din mensa martyrum, provenite desigur, de la basilica
creştină descoperită, în acest sector, în campaniile anterioare (v. rapoartele preli~
minare respective), ceea ce constituie o dovadă în plus a contemporaneităţii celor
două complexe ;
- 3 fusaiole de lut (fig. 3/2 -4);
- 2 opaiţe de lut (fig. 5/1 -2);
-un fragment de friză, avînd repre:e:1t2.tă pe ea o divinitate (Zem sau
Poseidon) (fig. 4 /1);
-- 6 fragmente de inscripţii greceşti, dintre care două conţin un important
decret, iar altele două sînt dedicaţii pentru Cybele şi Athena, aceasta din urmă după ştiinţa noastră -pentru prima dată atestată la Histria.
În ceea ce priveşte data de funcţionare a complexului descoperit în campani.a
1957, nu încape nici o îndoială -asa cum am sugerat deja mai sus- că ea nu poate
fi alta decît secolul al VI~lea e.n. În 'acest sens pledează atît materialul de construcţie
(ţigle, olane, cărămizi), cît şi vasele descoperite, între care o menţiune specială
merită, şi din acest punct de vedere, farfuria deja menţionată (fig. 3/1) şi o amforetă
din pastă galbenă, găsită pe nivelul aceleiaşi camere, avînd ca decor şi crucea caracteristică acestui secol (fig. 4/2 ).
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Fig. 3 . - Sectorul central al cetăţii, pun ctul O. 1, farfurie din sec. VI e.n.; 2- 4, fusaiole de lut.
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După cum, pentru aceeaşi datare vorbesc, în sfîrşit, toate monedele desco~
perite în condiţiuni stratigrafice demne de luat în seamă, provenite de la Iustin
II (565 -578) - 1 bucată şi de la Tiberius Constantin II (578 -582) - 3 bucăţi.
Căci alte două monede -una de la Pescennius Niger (193 -194) şi alta din a doua
jumătate a sec. al IV~lea -găsite aproape de capătul de est al străzii ~. nu pot
indica decît cel mult că strada a fost folosită şi în epocile respective,
de nu cumva -şi mai plauzibil -ele au ajuns aici întîmplător.
Semnificaţia socială şi viei~

situdinile istorice ale acestui
nou complex arheologic sînt
deci strîns legate de viaţa
întregului cartier, săpat pînă
acum în această parte şi apar~
ţinînd, în această vreme- aşa
cum am arătat de mai multe
ori - clasei dominante histri~
ene.
IORGU STOIAN

şi

EM, POPESCU

SECTORUL X
Săpăturile din campania
anului 1957 de la sectorul X
au avut mai degrabă carac~
terul unui sondaj, obiectivul
constînd în urmărirea marei
depresiuni IX, surprinsă în
suprafaţa X A 1, în anul
1955 şi cercetată mai amplu
în anul1956. Toate indiciile ne
Fig. 5. -Sectorul central al cetăţii, punctul O. 1-2, opaiţe.
făceau să bănuim că nu aveam
de~a face cu o depresiune natu~
rală, ci cu o lucrare executată de mînă omenească, anume cu un şanţ, care, coborînd
din ultimul nivel arhaic, mergea pînă la pînza de apă, tăind nivelele arhaice ante~
rioare. Situaţia asemănătoare de la Olbia, expusă de B. Farmakovsky 1 , ne~a
făcut să atribuim acestei depresiuni funcţiunea unui mare şanţ, probab~l de apărare,
trasat pe platoul din vestul cetăţii şi orientat nord~est -sud~vest (în porţiunea
săpată). Prin secţiunea X S din anul 1957, s~a încercat să se verifice existenţa acestui
şanţ şi, mai departe, direcţia lui pe platou. În acest scop, s~a trasat secţiunea amin~
tită la 12 m sud de suprafaţa XA 1, lungimea acestei secţiuni fiind de 22 m, iar
lăţimea ei de 2,50 m (fig. 6).
Săpătura a dat la iveală aceeaşi succesiune de straturi, întîlnită în campaniile
anterioare. Imediat sub humusul vegetal, în pămîntul negru~cenuşiu, apare stratul
cimitirului roman, care taie stratul de dedesubt, elenistic. Acesta din urmă, aşa
cum s~a ol::servat, atît în săpătură cît şi pe peretele de vest al secţiunii, cuprinde
trei nivele. Primul nivel este caracterizat prin resturi de locuinţe, din care nu s~au
păstrat decît porţiuni din podelele de lut din partea de nord a secţiunii, şi printr~o
porţiune de «Temelie Olbiană », ceva mai spre sud (pl. V). Acest nivel apare tăiat
de gropile unui nivel posterior, nivel ce nu a putut fi surprins în limitele săpăturii.
1

AA, 1908, p. 180-181.
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În sfîrşit, unui ultim nivel elenistic îi aparţine o suprafaţă ce acoperă aproape
partea de nord a secţiunii, suprafaţă tasată compact cu pietre şi fragmente
ceramice şi a cărei funcţiune nu am putut~o încă determina. Cu toate că cele trei
nivele elenistice sînt foarte sărace în material, totuşi înclinăm să le racordăm cu
nivelele determinate în campaniile anterioare. Mai puţin clară apăruse în carntoată
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Fig. 6. -Sectorul X.

Secţiunea

XS, în

19

planul general al

50

săpăturii.

pania anului 1955, poziţia stratigrafi.că a unor porţiuni de «Temelii Olbiene »,
care ne făcea să ne întrebăm dacă le putem atribui nivelului III sau unui al patrulea
nivel elenistic. Faptul că în săpătura din anul 1957 stratul elenistic este cuprins
între circa 0,50 -1,30 m adîncime, deci mult mai puţin adînc ca în restul sectorului,
se explică prin declivitatea terenului, care coboară în pantă sensibilă spre est.
De asemenea, întreg stratul, c~ excepţia gropilor şi a «Temeliei Olbiene », apare
destul de subţire, în acest punct al sectorului. Cimitirul roman care deranjează
acest strat este foarte slab reprezentat aici deoarece suprafaţa bătătorită cu pietre
şi cioburi făcea mai dificilă săparea gropilor mormintelor. Un singur mormînt
de copil a fost descoperit în caseta din capătul de nord~est al secţiunii.
Tot din cauza pantei terenului, stratul arhaic apare la adîncimea de circa
1,50 m, unde a fost surprins în săpătura din anul 1956. Acest strat arhaic cuprinde
mai multe nivele: primul nivel din care s~a păstrat un rest de podea şi fragmente
de amfore arhaice, apare la circa 3 m adîncime, al doilea nivel, constînd tot din
resturi de podele şi dărîmături de pereţi este deranjat de o groapă (nr. 5), după
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cum se vede pe profilul peretelui de vest al secţiunii (pl. V). Această groapă
aparţine, evident, aceluiasi nivel, probabil dintr'o fază usor posterioară, deoarece
gura gropii nu trece mai ~us de limita superioară a nivelu'lui. În această groapă s'a
descoperit o amforă -aproape întreagă -din categoria celor cu decor« cu peria»
şi databilă în sec. VI î.e.n., iar din complexul locuinţei menţionate, un fragment
de farfurie de stil rhodian. Ceva mai la sud, nivelul II arhaic apare tăiat de o altă
groapă (nr. 4), care aparţine nivelului următor, III arhaic, dar care nu a plJ.tut
fi surprins în săpătură. În această groapă au apărut două fragmente ceramice de
stil Fikellura. În sfîrşit, ultimul nivel arhaic (IV) a putut fi descoperit în capătul
de sud,vest al secţiunii. De fapt acest nivel apare ca foarte sărac în comparaţie cu
cel din suprafaţa X A 1/1956 şi este reprezentat printr'o podea de lut cu resturi
de chirpic în jur, întregul complex fiind trecut prin incendiu (pl. V). Materialul
ceramic, care datează acest nivel şi care se mai păstra pe podeaua locuinţei consta
dintr,un fragment de oinochoe attică cu figuri negre şi din două mici fragmente
de farfurie, iar în partea de sud a podelei, la mică distanţă de aceasta, dintr,un
fragment de amforă ioniană, cu bine cunoscutul inel pictat. Urm1rirea complexului
descris s,a efectuat spre vest în caseta ~. constatîndu,se că podeaua apare tăiată
spre vest de resturile unui zid elenistic.
În imediata apropiere a podelei menţionate, spre nord, pînă la 15 m de capătul
secţiunii, se constată o întrerupere a stratului arhaic, aspectul şi consistenţa
pămîntului indicînd o «umplutură» cu foarte multe fragmente ceramice, respecti\·
fragmente de amfore arhaice. Această groapă (nr. 6) deranjează o largă depresiune
care stratigrafic, se leagă cu al treilea nivel arhaic. Se remarcă însă că în jumătate1 de
est a secţiunii, pămîntul depresiunii a fost la rîndul lui « deranjat », sau mai bine
zis consolidat prin straturi de pămînt lutos, pămînt nisipos, cărbune si « paturi »
de fragmente ceramice. Încercarea de consolidare a terenului apare astfel evidentă
şi urmează, în mare, conturul tasării din stratul elenistic. Stratigrafic, această lu,
crare de consolidare este posterioară depresiunii cu umplutură, pe care o deran,
jează. Într,adevăr, pe cînd în partea de sud panta depresiunii apare ca foarte clară,
începînd puţin mai sus de podeaua nivelului III arhaic, tăind nivelele arhaice
anterioare şi ajungînd pînă aproape de pînza de apă, în partea de nord cealaltă
pantă nu mai este sezisabilă, fiind deranjată de stratificările menţionate, pe de o
parte, şi pe de altă parte de «Temelia Olbiană ». Interpretarea săpăturii în sensul
descris mai sus explică şi aspectul diferit al pereţilor de vest şi est ai secţiunii.
Pe cînd pe peretele de vest o parte din această depresiune mai este sezisabilă, pe
peretele est se observă numai stratificarea descrisă mai sus.
Fixarea în timp a straturilor de cultură descoperite şi, în interiorul acestora,
a nivelelor respective, s,a putut face atît pe bază stratigrafică, cît şi pe baza mate,
rialului ceramic. Dacă primul nivel arhaic, prin resturile de amfore, nu poate fi
plasat într,un anumit moment al sec. VI şi se datează numai în funcţie de
nivelul descoperit în anul 1956 în suprafaţa X A 1, în schimb, fragmentul de farfurie
de stil « rhodian » din complexul locuinţei nivelului II datează acest nivel ceva
mai înainte de mijlocul sec. VI, iar fragmentele de ceramică Fikellura din groapa
nr. 4 datează eventualul nivel al gropii în al treilea sfert al sec. VI. Către sfîrşitul
secolului, în orice caz în al patrulea sfert al acestuia, se datează ultimul nivel arhaic
(IV), prin ceramica attică, deci ceva mai recent faţă de cronologia nivelului III
arhaic, descoperit în anul 1956.
Aşadar, stratul arhaic, cu nivelele sale, se întinde pe aproape întreg secolul
VI. Pe de altă parte, depresiunea conţine exclusiv material arhaic, din care men,
ţionăm, în special, un pithos aproape întreg ornamentat cu două benzi circulare
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în relief, pe care este stampat un motiv decorativ alcătuit dintr~o împletitură
(doppeltes Flechtband = double tresse) cu cercuri în interstiţii. Benzile sînt paralele
şi delimitează pansa (fig. 7). După tip şi decor, pithosul poate data din a doua
jumătate a sec. VI î.e.n., fapt care îndreptăţeşte presupunerea că săparea acestei
mari gropi a avut loc spre sfîrşitul sec. VI sau începutul sec. V î.e.n. Nu se poate
însă preciza data cînd a avut loc deranjarea unei părţi din depresiune. Faptul că
în stratificarea amintită se găseşte numai material arhaic, nu este un indiciu pentru
fixarea ei în timp, deoarece se putea utiliza pămînt din depresiune.
Stratul elenistic, prin materialul ceramic
recoltat, se poate data numai în linii mari,
limita lui inferioară, în timp, fiind sec. 1 î.e.n.
Rămîne acum de văzut dacă putem
lega despresiunea din secţiunea X S de
aceea din suprafaţa X A 1 şi dacă ipoteza
că funcţiunea acesteia ar fi fost aceea de
rriare şanţ, poate de apărare, mai rămîne
valabilă. Toate indiciile ne fac să legăm
cele două depresiuni. Se impun însă cerce~
tări în cîteva campanii pentru ca rostul pre~
supusului şanţ să fie lămurit definitiv.
SUZANA DIMITRIU

şi

CARMEN RADU

SECTORUL Z2

Obiectivul principal de cercetat în sec~
torul
în campania anului 1957 l~a
constituit fundaţia unui zid masiv, presu~
pusă a fi aceea a unui zid de incintă, care
a apărut în săpăturile din campania anului
1955 în punctul Z 2 A. În campania din
1956 această fundaţie a fost urmărită prin
trei mici sondaje transversale (S 1, S 2. Fig. 7. -Sectorul X, secţiunea XS. Pithos arhaic
S 3) 1 , constatîndu~se că ea se continuă pe
cu decor în relief.
o lungime de circa 36 m pe direcţia nord~
sud cu o uşoară deviaţie nord~est -sud~vest. Complexe de locui re mai impor~
tante şi condiţii stratigrafice mai clare au fost surprinse în sondajul S 3, fapt
care a determinat deschiderea, în acest an, a unei secţiuni transversale est~vest,
lungă de 33 m şi lată de 3 m, pentru a se putea obţine rezultate stratigrafice
si cronologice cît lT'ai concludente în legătură cu acest monument.
'
În ordine cronologică, depunerile de locuire se constată succesiv din epoca
arhaică greacă, elenistică şi începutul epocii romane, acestea din urmă nou desco~
perite ca aşezare pe platoul din vestul cetăţii, după care apare în continuare
necropola plană romană de înhumaţie 2 •
Stratul arhaic, ca şi în campaniile anterioare, a apărut slab reprezentat în
acest sector. Dealtfel urmele lui nederanjate au fost prinse pe o porţiune foarte
mică, într~un sondaj efectuat pentru a se stabili pe plan nivelul pînzei de apă,

z2

şi colaboratori, Raport asupra
Histria in campania 1956, în
Materiale, V, 1959, p. 283.
1

O. M. Pippidi

activităţii

şantierului

2 Em. Condurachi şi colaboratori, Şantierul arheo·
logic Histria, în Materiale, IV, 1957, sectorul X,
NR, Z2.
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de unde ·au rezultat cîteva fragmente ceramice arhaice, urme de vatră si cărbune,
lîngă complexul de temelie olbiană (pl. VI). În restul secţiunii, materiaiele arhaice
au fost dislocate din cauza gropilor nivelelor ulterioare şi al căror fund intra
în pînza de apă.
Problema existenţei unui nivel din sec. V î.e.n. nu s~a rezolvat nici în acest
an, deoarece nu s~au descoperit locuinţe bine determinate care să susţină nemij~
locit acest fapt. Fragmente ceramice care să demonstreze continuitatea de viaţă
în acest secol există şi se pot da ca exemple cîteva fragmente de cupe cu decor
imprimat foarte fin, în interior, mult deosebit de ornamentul cu decor imprimat
din epoca elenistică. Dealtfel, după cum se va vedea din cele ce urmează, exis~
tenţa urmelor din sec. V î.e.n. este documentată de însusi zidul în discuţie. În
secţiunea din acest an, situaţia acestuia este puţin schimbată. În campaniile din
1955 1 şi 1956 2 , fundaţia acestui zid apărea ca o construcţie regulată, formată
din două corpuri alăturate cu grosimea totală de 2,60 m. De data aceasta se
constată o deviaţie de orientare destul de sensibilă spre nord~vest, grosimea lui
fiind sporită cu 1 m; primul corp este gros de 1, 7 5 m, iar al doilea de 1,85 m.
Corpul dinspre est apare cu o schimbare de plan, fiind prevăzut cu un fel de
contrafort (pl. VI). În profilul peretelui de sud, zidul se vede destul de bine,
pe cînd cel de nord este distrus pînă în temelie, încît abia se mai poate urmări.
Zidul este aşezat pe un strat de nisip gros de 0,25-0,30 m, sub care se află
urmele stratului arhaic despre care s~a vorbit mai sus, iar deasupra, peste dărî~
măturile lui, la circa 0,90 m mai sus, se suprapun locuinţe din epoca elenistică,
de exemplu locuinţa nr. 5 aparţinînd primului nivel elenistic, cuptorul nr. 1 cu
locuinţa nr. 4, din nivelul II elenistic şi locuinţa nr. 1 din nivelul III elenistic.
Rezultă deci că acest monument, a fost construit ulterior sec. VI î.e.n. şi distrus în
sec. IV î.e.n., într~un moment înainte de începutul epocii elenistice. Pare deci probabil
ca el să fi fost în funcţiune în sec. V şi poate şi o parte din sec. IV. La est de acest zid, la
o adîncime care permite a le considera contemporane, s~au descoperit două cuptoare,
nr. 2 şi 3. Ambele par a fi fost construite în aceeaşi tehnică, formate din două camere
circulare păstrîndu~se la amîndouă numai camera inferioară de foc. Din cuptorul
nr. 2 se păstrează numai o treime din camera inferioară de formă circulară, cu
un prag înălţat cu 0,10-0,15 m, distrus apoi de construcţia cuptorului nr. 3,
apărut dealtfel în campania din 1956 în S.3 3 • Ceea ce se mai păstrează din cup~
torul nr. 3 este camera de foc, de formă circulară cu diametru! de 1 m, săpată
în pămînt, prevăzută cu un pilon cilindric de lut la mijloc, care susţinea vatra
camerei superioare ai cărei pereţi au fost construiţi din chirpic de formă rectan~
gulară. Gura de foc nu se mai păstrează fiind probabil distrusă de groapa y în
care s~a găsit material aparţinînd sec. IV î.e.n., fapt care ne permite a considera
că cel puţin unul din aceste două cuptoare au fost distruse o dată cu zidul.
Tot acestui nivel şi mai ales în legătură cu zidul se mai poate adăuga marea groapă
S, vizibilă mai clar în profilul peretelui de nord, ale cărei dimensiuni se apropie
de o groapă similară din partea de est a secţiunii din 1955 4 • Materialele cu care
au fost umplute aceste două gropi confirmă această precizare stratigrafică.
Urmele de locuire din sec. IV î.e.n. sînt şi ele destul de slab reprezentate.
Materialul ceramic, în special Skyphoi attici cu figuri roşii, caracteristice la Histria,
cratere attice de acelaşi tip, ca şi amfore, documentează momente de viaţă din
1 Em. Condurachi şi colaboratori, loc cit., p. 40,
fig. 24 şi 26.
2 D. M. Pîppidî şi colaboratori, loc. cit., p. JOI.

3

Ibidem.

4

Em. Condurachi şi colaboratori, loc. cit., pl. VIII.
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acest nivel. Resturile de lîngă cuptorul 2, unde în profilul peretelui de nord,
se vede lutul unei podele si ţigle mari de acoperis pot fi considerate ca prove,
nind de la o locuinţă. În' preajma acestei podele' s,a găsit o toartă de amforă
stampilată, databilă la sfîrşitul sec. V î.e.n., precum şi un fragment de skyphos
cu figuri roşii.
Epoca elenistică este mai bine reprezentată. Deşi locuinţele sînt deranjate
de gropile mormintelor necropolei romane, totuşi, pe alocuri, s,au putut păstra
complexe clare care permit distingerea a trei nivele.
Nivelul 1 elenistic, cel mai vechi cronologic, este reprezentat prin cîteva
locuinţe, dintre care unele cu construcţii de temelii olbiene. Mai importantă
este locuinţa nr. 5 care se suprapune pe dărîmăturile zidului; din ea se păstrează
o porţiune din podeaua de lut, incendiată, iar materialul in situ este concludent. Între
diferite fragmente ceramice, predominînd amforele, se află o toartă stampilată,
importată din Sinope, ce poate fi datată la sfîrşitul sec. IV, începutul sec. III, împre,
ună cu o monedă de la Filip Il. Situaţia stratigrafică a acestei locuinţe cît şi materialul
amintit, constituie un terminus ante quem pentru cronologia zidului. Locuinţa
nr. 6 păstrează un fragment din temelia zidului său de piatră, aşezat pe fundaţie
de temelie olbiană. Din locuinţa nr. 7 s,a păstrat o porţiune de podea de lut,
incendiată si aceasta, cu material necaracteristic.
Nivelui II elenistic este reprezentat în partea de est a săpăturii prin complexul
cuptorului nr. 1, de data aceasta de alt tip decît cuptoarele nr. 2 şi 3. Ceea ce
s,a mai păstrat din el reprezintă camera de ardere semisferică, adîncită cu 0,35 m
de la nivelul de călcare, săpată în pămînt şi lipită. Prin arderea acestei lipit uri
a rezultat un perete destul de solid. Gura de foc se află în partea de nord, iar
vatra care despărţea cele două camere ale cuptorului era susţinută de uq. pilon
cilindric central, construit tot din lut. Pereţii camerei superioare au fost construiţi
din chirpici rectangulari, turnaţi în tipare (40 cm x 20 cm x 10 cm). În jurul
cuptorului s,au păstrat urme de chirpici arsi, într'o masă care indică urma unei
încăperi rectangulare, locuinţa nr. 4 (pl. VI). În interiorul cuptorului s,a păstrat
corpul unei amfore, fără fund si gît, un fragment de platou din pastă roscată,
cu o bordură de trei caneluri. 'Între chirpici, în jurul cuptorului, s,a găsit un
fragment de oinochoe cu ornament floral, caneluri verticale şi cu un firnis fin.
Existenţa acestor trei cuptoare, deşi apărute la nivele diferite, pune problema
producţiei ceramice locale la Histria. Cu toate că nu s,au găsit alte materiale
care să indice funcţiunea lor, totuşi puteau fi folosite pentru vase mici şi eventual
pentru statuete. Un tipar de statuetă de tip tanagrean, cît şi două tipare de cupe
deliene au fost descoperite la Histria în să păturile ve_ hi 1 . Tot de acest nivel se
leagă şi locuinţa nr. 3 (pl. VI).
Nivelul III elenistic, cel mai nou, este reprezentat prin locuinţa nr. 1, impor,
tantă prin materialul pe care îl conţine : ţigle, olane, fragmente de amfore. De
remarcat însă este asocierea de material grecesc din faza tîrzie elenistică şi material
autohton La Tene. Aşa, de pildă, materialul grecesc îl constituie o farfurie din
pastă roşcată, cu un firnis cu· totul degradat, avînd o culoare neagră,cenuşie
în interior, apoi fragmente de amfore, ţigle şi un fragment de statuetă, din care se
păstrează numai partea de jos. Toate acestea apar împreună cu ceramică indigenă
lucrată cu mîna, cu excepţia unui singur fragment lucrat la roată: fragmente de
vase cu buza răsfrîntă în afară şi crestată, altele cu apucători foarte puţin relie,
fate, toate dintr'o pastă prost lucrată şi arse la temperatură joasă (fig. 8/1-9).
1

Les vases archai"ques d' His:ria,

Bucureşti,

1938, p. 20.
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Rezultatele săpăturii din acest an în sectorul Z 2 pun probleme noi pentru
existenţa stratului roman. În campaniile antetbare, în punctele săpate pe platoul
din vestul cetăţii, sau mai precis vorbind, la vest de zidul roman Z \ nu s'au
găsit urme de locuire romane ci apăreau numai ici şi colo cîteva fragmente eera,
mice sau monede, care nu permiteau altă interpretare decît aceea că au circulat
sau au fost purtate de,a lungul secolelor de existenţă a cetăţii din epoca romană,
cînd această parte de teren era afectată necropolei. De data aceasta, în partea de
vest a secţiunii, la circa 50 m vest de zidul Z, unde terenul prezenta o ridi,

~

...

3

...

i
~

~

~-

1

_.1
Fig. 9.- Sectorul Z 2 •

Ceramică romană,

sec. II e.n.; 1, fragment de
fragmente de vase mici.

cătură,

amforă

din

locuinţa

nr. 2; 1--5,

s'a prins un complex de locuire romană. După materialul ceramic desco,
perit în locuinţa nr. 2 (fig. 9/2 -5), stratul acesta datează din secolele 1- Il e.n.,
reprezentînd momentul de trecere de la epoca elenistică la cea romană ; acest strat
a mai fost surprins în interiorul cetăţii în sectorul T. În locuinţa nr. 2 materialul
in situ constă dintr'o amforă romană de mari proporţii (fig. 9 /1) (înălţimea O, 98 m,
diametru! maxim 0,52 m), reconstituită în parte, din pastă roz,gălbuie, destul de
bine lucrată, conţinînd granulaţii de calcar, cu fundul rotund, corpul ovoidal,
gîtul alungit şi gura întoarsă spre interior. T oartele sînt mici, canelate, căzînd
în linie verticală pe umeri. Pîntecele amforei este ornamentat în coaste. Materialul
cu care era asociată această amforă este format din diferite fragmente de vase
mici, dintre care menţionăm un fragment de cupă cu decor alveolar obţinut prin
crestături pe umăr, un fragment de platou de tip terra sigillata, cu bordura eva,
zată spre exterior, ornamentată cu caneluri, iar marginea avînd uşoare proeminenţe
mici şi regulate; apoi un fragment de cupă bitronconică cu buza teşită orizontal
în afară şi un alt fragment de cupă cu buza adusă spre interior, cu vopsea roşie
în partea de sus a vasului, atît în exterior, cît şi în interior. Vasele mici amintite
sînt caracteristice pentru începutul epocii romane. La prima vedere, amfora
1

Histria, 1, 1954, p. 285 .
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face impresia a fi. mai recentă. O examinare mai atentă a ei ne permite însă această
urcare în timp. Acelaşi tip de amfore, datate în aceeaşi vreme - sec. II e.n. s'a descoperit şi la Dinogetia 1 • Rămîne să se stabilească în campaniile viitoare
cît se întinde acest nucleu de locuinţe romane de pe platou, deoarece se ştie
că la interval de cîteva decenii, acest teren va fi. afectat necropolei. Dealtfel, însaş1
locuinţa nr. 2, conţinînd materialul amintit, este deranjată de mormintele nr. 3,
4, 5, descoperite în acest an.
N ecropola. Ca şi în campaniile anterioare, s'au descoperit şi în acest an
cîteva morminte, aparţinînd necropolei plane de înhumaţie din epoca romană
de pe platoul din vestul cetăţii.
Mormîntul 1 : de copil, al cărui
schelet nu s,a păstrat. Groapa a
fost vizibilă, iar pe mijlocul ei era
un rînd de ţigle aşezate pe cant.
Mormîntul 2: de copil, orientat
est,vest, întins pe spate, braţele
de,a lungul corpului adîncimea
-1,23 m.
Mormîntul 3: de adult, orientat
1
vest,est, cu un rînd de ţigle deranjate de mormîntul 4. Întins pe
spate, braţele de,a lungul trupului,
picioarele încrucişate. Inventar:
1) Un cercei de bronz, inelar,
format dintr'o bară rotundă în
2
secţiune, ascuţită la un capăt, celă
lalt fiind prevăzut cu o proemiFig. 10.- Sectorul Z 2 , 1-J, obiecte din inventarul morminnenţă ca o gămălie (fig. 10/3).
telor nr. 3 ~i 5.
2) Un pieptene de os format din
trei plăci, una mare rectangulară, avînd pe o parte dinţi deşi, iar pe cealaltă
dinţi rari, partea din mijloc este întărită cu două plăci, late cît spaţiul dintre
dinţi, semi ovale în secţiune, marginile incizate cu linii scurte în dreptul
dinţilor, legate cu nituri de os şi fier (fig. 10/1). Acelaşi tip de pieptene a
mai fost descoperit în campania din 1955 2 , la mormîntul nr. 11 din acelaşi
sector.
Mormîntul 4: de adult, orientat vest-est, întins pe spate, braţele de-a lungul
trupului. Acest mormînt este posterior mormîntului 3, pe care 1-a deranjat, groapa
nimerind pe craniul celui dintîi pe care 1-a dislocat. Inventar nu a avut, s'a găsit
numai un cui de fier, provenind, probabil, de la sicriu.
Mormîntul 5: de adult, orientat vest-est; întins pe spate, braţele de-a lungul
trupului, mîinile pe bazin. Inventar: 1) O cataramă de fier rotundă, la care s-a
păstrat şi acul de închidere (fig. 10/2); 2). Un cui de fier.
Mormintele 6, 7, 8, 9: toate de adulţi, cu aceeaşi orientare şi poziţie, fără nici
un inventar.
Din ansamblul materialului descoperit se pot semnala un număr de 57 monede
de bronz dintre care şapte de la Filip II, una de la Alexandru cel Mare, 37 histriene
1
Gh. ~tefan şi colaboratori, Şantierul Qarvc1nDinogetia, în SC.V, IV, 1-2, 1953, p. 266. Între
materialele ceramice descoperite în şanţul 5 1 în
stratul roman, datat în sec. Il e.n., sînt şi fragmente

de amfore similare celei din sect. Z2 , aflate în depozitul
Dinogetia.
2
Em. Condurachi şi colaboratori, loc. cit., mor·
mîntui Il, p. 49, fig. 33/4.

şantierului
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autonome, una de la Olbia, una bizantină de la Justin II şi nouă neindentificabile
din cauza oxidării. Toarte stampilate de amfore s'au descoperit în număr de 72,
dintre care 34 din Thasos, 15 din Rhodos, una din Cnidos, una din Cos, 11 din
Sinope, 4 din Chersones şi una din Heracleea Pontică. Cinci toarte stampilate
sînt din centre necunoscute .
MARIA COJA

SECTORUL « NECROPOLA TUMULA.RĂ. »

Conform planului de perspectivă, stabilit încă de la începutul primei campanii
de săpături din acest sector 1, în 1957 s'au continuat cercetările în vederea explo,
rării porţiunii inundabile de pe malul lacului Sinoe. Atenţia noastră s'a îndreptat
asupra unui grup de movile, situate la aproximativ 120 m nord,est de M XI săpată
anul trecut, care se individualizează puternic prin înălţimea (toate depăşesc 2 m)
şi prin forma lor ţuguiată. Cele mai multe dintre ele au fost jefuite de' căutătorii
de comori. Din acest grup s'au săpat movilele XII şi XIV.
Movila ·xn, pe care drumul de la satul Sinoe la punctul « Pescărie » o ocolea
de o parte şi de alta, izolînd,o ca pe o insulă, avea o înălţime de 2 m şi diametrul
maxim de 22 m. În urma săpăturilor s'a constatat că această movilă, ca şi celelalte
din zona de mal a lacului Sinoe, a fost construită direct pe nisipul plajei antice.
Din unele indicaţii ale profilelor săpăturii se poate presupune că acest turnul a
fost aşezat pe o mică dună de nisip ale cărei pante se recunosc pe desenele profilelor,
în punctele A, C şi D. Stratigrafia movilei este următoarea: Peste nisipul plajei
a fost aşezată o manta de nisip a cărei compoziţie este identică cu aceea a nisipului
plajei; aşa se explică de ce nu am reuşit să precizăm limita dintre această manta
şi nisipul plajei. A doua manta a movilei, avînd şi rolul unui înveliş protector
şi de susţinere a nisipului primei mantale, este formată din pămînt galben argilos,
amestecat cu cenuşă şi bulgări de pămînt negru, şi presărată cu multe pietre izolate
sau brăzdat de pînze compacte de pietriş; ea conţine şi fragmente ceramice în
majoritate atipice ; cîteva din ele provin din vase arhaice ioniene. Bănuim că pămîn,
tul, pietrişul împreună cu cioburile antrenate provin de undeva de la marginea
platoului necropolei, care începe imediat la nord".rest de movilă. Mantaua de pămînt
învelea initial întregul relief al mantalei de nisip. Cu timpul însă, din pricina unor
fenomene' de tasarc, vîrful movilei s'a lăsat către centru. Întreaga movilă era
acoperită de un strat de pămînt vegetal, a cărui grosime creşte către bază. În acest
strat s'a descoperit, printre altele, un fragment de toartă de amforă thasiană.
Sub mantaua de nisip, în centrul tumulului, se aflau resturile unui mare
rug funerar. Rugul fusese instalat direct pe nisipul fostei plaje. S,a constatat o
întinsă :onă de ardere de formă vag ovală. (ustrinum) care se subţiază către margini,
atingînd aproape diametru! de 6 m. În centru s'a descoperit arsură compactă în
strat gros, pulverulentă şi omogenă, amestecată cu rari bulgări de cărbune, a căror
poziţie pare a evita centrul suprafeţei. Fragmentele de oase umane calcinate, de
mărime mică şi mijlocie, sînt răspîndite pe o suprafaţă mare. Aşa cum reiese din
pl. VII, resturile de oase calcinate, ca şi alte rămăşiţe ale rugului funerar, se orien~
tează pe direcţia unui ax vest,nord,vest sau est,sud,est. Nu ni se mai pare exclus
ca această direcţie să reprezinte şi aceea a construcţiei rugului funerar. Printre
resturile funerare se găseau şi numeroşi bulgări de pămînt ars. în care se păstrează
1

Materiale, IV, 1957, p. 55

l ~- C. 1)0
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amprente de forma unor şanţuri rămase de la lemnele care au folosit la construirea
rugului (fig. 11 şi fig. 12 ).
În ustrinum s'au descoperit următoarele obiecte:
1. Fragmente incomplete dintr'o lekythos, de mărime considerabilă, decorată
cu figuri negre, reprezentînd o scenă de symposion ; vasul\ face parte din « Leagros
group », prezentînd multe asemănări de stil cu amfora de la Louvre F 216 1 ;
fragmentele au suferit mult din pricina focului, unele dintre ele degradîndu,se
complet (fig. 12/5; fig. 13/2).
2. Fragmente dintr'o hydrie,kalpis attică cu figuri negre, decorată cu o scenă
reprezentînd preparativele de plecare ale unui conducător de quadrigă, la care
asistă o victorie înaripată; gîtul şi buza lipsesc (fig. 12/7 ; fig. 13/3 ).

Fig.

Il. -Sectorul Necropolă. Movila XII în timpul săpăturii: în centru
resturile rugului ; în prim plan, ·complexul I.

3. Vas globular în formă de cană, înălţimea 0,195 m, diametru! maxim 0,22 m,
pasta zgrunţuroasă, de culoare roşie cărămizie palidă ; buza lustruită în faţete;
toarta lată, plată, are la bază o alveolă obţinută probabil prin impresiunea degetului
mare; este ornamentat pe pansă cu dungi verticale, paralele, lustruite mecanic, care
se întîlnesc convergent pe fundul vasului. Vasul descoperit în fragmente, a fost pu,
ternic înegrit de focul rugului. Este de provenienţă grecească 2 (fig. 12/8, ; fig. 13 /1).
4. Fragmente dintr,un alabastron de sticlă, complet degradate de foc (fig. 12/6).
5. Nasture de os complet degradat de foc (fig. 12/9; fig. 14/2).
6. Pumnal de fier, de tip fL'l:;_a.Lp~ 3 de 0,326 m lungime, rupt în fragmente,
dar complet; pe mîner prezintă patru mici cuie dispuse simetric care răspund
de o parte şi de alta a lamei mînerului, servind probabil la fixarea unui înveliş
ornamental (fig. 12/10; fig 14/1 a,b).
1
După Beazley, în ABV, p. 319, această amforă,
apartinind grupului Louvre F 314, este aproape de
maniera pictorului lui Acheloos.
2 CLRh, VI-Yll, p. 518-520, fig. 49 (Nysiros);
ibidem, II, p. 148 (Rhodos, cimitirul Potamo);
Notizie scavi, X, 1-2, 1956, p. 285, fig. 5. (Gela)

cu observatiile importante ale lui Dinu Adameşteanu.
Boehlau, Aus ionischen und italischen Nekrof>olen,
1898, pl. YI/8 (Samos).
3
A. E. Remouchamps, Griechische Dolch- und
Schwert{ormen, în Nuntii ex Museo Antiquario Leidensi, N.R., VII, 1, 1926, p. 64.

J.
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7. Fragmente dintr,un ornament îngust de os, decorat prin incizii, cu meandru
grec (fig. 12/11; fig. 14/3).
8. Fragmente numeroase, mărunte şi in forme, de bronz (fig. 12/12 ).
9. Fragmente dintr'o piesă de fier, asemănătoare cu un piron (fig. 12/13).
În afara zonei arse, în care zăceau resturile rugului funerar, s'au descoperit
următoarele :

1
..·

~

....··
.
·
.·

~

/

,,

~

~3

~

··...\

.

\

\
o.

...

3

::

3

/.

.•

~ .~3 ~

4.

1)

G

J

\....

L) 7

w

2 ///

J

o

4,

.,

s. ~i!

'

2/~0
••••

......

~

9

Jţ .

.. . . .
....···
~

o

•••

"

•• •• 1

·······...

~

r
8

/

//
••

•

~o. .. :

\1J

~~~~···~ :7: ,.

:

..

~

qJ&

(:>

•

····......

········....
··.

,~

•••••

~

e

~

······· ....................
·····
·············
.··

···················~·······

...........

......

/

•••••
••

o

0,5

1.0

1,5m

Fig. 12. -Movila XII. Resturile rugului funerar; 1, limita zonei arse; 2, zona cu oase calcinate; 3, bucăţi de
cărbune; 4, bucăţi de lut ars cu amprente d~ lemn; 5, fragmente de lekythos; 6, fragmente d~ alabastron de
sticlă; 7, fragm~nte de hydrie-kalpis; 8, fragmente de cană globulară; 9,
nasture de os; 10, fragmente de
:L~zoctpoc; 11, piese de os decora te; 12, fragmente mărunte de bronz; 13, piron de fier; e-f, axă.

10. În imediata apropiere de ustrinum, către sud, sub mantaua centrală de
nisip, se găseau fragmente dintr'o amforă ioniană, cu decor de benzi subţiri
duble, purtînd pe pîntec literele ITI cu culoare roşie (pl. VII; fig. 13 /6).
11. La nord de zona rugului, ceva mai departe, sub mantaua a doua a movilei,
s'au descoperit resturile incomplete dintr'o cupă attică a «micilor maeştri»,
răspîndite pe o mare suprafaţă; cupa aparţine grupei Rhodos 12 264 \
fiind
asemănătoare cu altă cupă descoperită la Rodos (ClRh, VIII, p. 104) (pl. VII; fig. 13/4 ).
Aceste două vase descoperite în afara zonei rugului au servit la săvîrşirea
libaţiilor şi au fost sparte după folosire. Aceluiaşi scop a servit şi hydr:a,kalpis;
spre deosebire de celelalte vase descoperite în ustrinum, aceasta nu prezintă urme
de ardere ceea ce arată că ea a fost spartă după consumarea arderii rugului.
1

19'

Beazley, în ABV, p. 192.
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După demontarea resturilor aflate pe zona arsă Şl m alte părţi ale suprafeţei
movilei, cercetările noastre au urmărit, pe o adîncime de peste 0,50 m, să desco~
pere mormîntul propriu~zis al tumulului. Deşi s~a explorat cu grijă întreaga supra~
faţă, nu a fost descoperit un asemenea mormînt. Din aceasta conchidem că, în
cazul nostru, avem de~a face cu un rug mormînt.

'
\... •.-- - --- --- ----- - -- ------------- - 0.)26 --- ------- -- -------------- ---- - - -- -----------

Fig.

Fig. 15. -

14. -

Sectorul

Sectorul

Necropol ă,

Necropolă,

movila Xll, 1/a-b, fLcXXCXLpcx; 2-3, obiecte
descoperite în rug.

movila XII. Complexul I, în timpul

'

J

de os

demontării, văz ut

de sus .

Pe baza identificării stilistice a vaselor cu figuri negre, descoperite atît prin
rugului, cît şi în afara lor, movila XII se datează între 530-510 î.e.n.
În aceeaşi parte în care s~au descoperit fragmentele cupei «micilor maeştri»,
deci în porţiunea de nord şi nord~vest a suprafeţei ocupate de tumul, săpăturile
noastre au scos la lumină două morminte colective, unice pînă acum pe teritoriul
ţării noastre, a căror interpretare este deosebit de dificilă, impunînd cercetătorului
multă prudenţă. E vorba de resturile a numeroase cadavre umane amestecate cu
părţi de cadavre de cai, distribuite în două complexe distincte, acoperite amîndouă
de a doua manta a movilei. Scheletele umane şi de cai erau aşezate grămadă unele
peste altele, într~o aparentă neorînduială, oferind privitorul\li \ln aspect m?.(:?.bru.
şi deosebit de impresionant (fig. 15).
·

rămăsiţele
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Complexul I, situat la 4 m nord,nord,vest de ustrinum, se compune din 26
schelete umane, din 28 picioare sau segmente de picioare de cai, din patru cranii
de cai şi din trei torace de cai. Complexul II, situat la 5 m nord de zona arsă a
rugului, se compune din nouă schelete umane, 22 picioare sau segmente de picioare
de cai, şapte cranii de cai şi trei torace de cai. La ambele complexe se observă
preocuparea ca scheletele să fie aranjate în aşa fel încît totalitatea unui complex
să capete o formă ovală. Axa lungă a complexului I are direcţia est,nord,est vest,sud,vest, iar a complexului II est,vest. Cele două complexe sînt net separate
unul de celălalt, fiind depărtate între ele cu 2 m.
În vederea analizei din toate punctele de vedere a
acestei neobişnuite descoperiri, conducerea ş2ntierului a
invitat la Histria pe dr."'!)ardu Nicolăescu Plopşor, de la
Centrul de cercetări antropologice al Academiei R. P.
Romîne, care a avut bunăvoinţa să colaboreze cu noi
timp de mai bine de o lună la desenarea, fotografierea
şi demontarea acestor morminte colective, notînd amă,
nunţit în acelaşi timp observaţiile sale.
Dificultăţile pe care ni le,a pus studierea acestor
complexe, rezultate din faptul că pe un spaţiu restrîns se
aflau îngrămădite, unele peste altele, numeroase schelete
umane împreună cu oseminte desmembrate de cai, ne,a
Fig. 16.- Sectorul Necropolă,
Movila XII. Cercei de bronz,
impus o m2todă de lucru particulară care să ne facă posi,
descoperit la scheletul 20 din
bilă identificarea şi izolarea de celelalte a fiecărui schelet
complexul 1.
în parte. Astfel s,a reuşit descrierea amănunţită a osemintelor,
ca poziţie, orientare, raporturi anatomice, precum şi raporturi cu osemintele dim,
prejur, de deasupra şi de sub fiecare schelet. Scheletele umane şi părţile de schelete
de cai au fost trecute în plan la o scară mică, în ordinea inversă a aşezării lor
în complexe. Pentru aceste operaţii dificile ajutorul antropologului a fost decisiv,
deoarece cel mai important mijloc de identificare a osemintelor a fost analiza
amănunţită a caracterelor morfologice şi controlul metric al oaselor perechi.
Dăm mai jos textul raportului pe care dr. Dardu Nicolăescu Plopşor de la
Centrul de cercetări antropologice al Academiei R. P. Romîne, a avut amabili,
tatea să ni,l comunice, privind observaţiile sale de teren asupra celor două
complexe:
« În cele ce urmează ne vom referi îndeosebi la situaţia din complexul I,
identică cu cea din complexul II şi nu vom aminti din complexul II decît acele
elemente care ccmpletează observaţiile din complexul I. Nu vom intra în conside,
raţii de amănunt, fie chiar cu valoare de expertiză, deoarece acest lucru va fi făcut
într,un studiu aparte.
1. În complexul I s'au găsit resturile scheletice a 26 de indivizi, resturile
a 28 picioare de cai dezarticulate (unul singur detaşat cu toporul - P x x), patru
cranii de cai şi trei torace de cai (coloana vertebrală şi coastele).
2. În complexul II s'au găsit resturile scheletice a nouă indivizi, 22 picioare
de cai, sapte cranii de cai si trei torace de cai.
3. Î~ general, craniile u~ane sînt relativ bine conservate. La mare parte din
ele s'au putut păstra în cursul deshumării şi oasele nazale. Oasele lungi, în marea
lor majoritate, au epifizele distruse. Chiar şi în cazurile în care epifizele erau prezente,
nu au putut fi totuşi recuperate întrucît se pulverizau. Oasele mici, carp, metacarp,
tars, metatars şi falange, nu s'au păstrat decît în foarte puţine schelete. Cele
mai multe dintre ele s'au distrus sau nu au putut fi atribuite datorită « căderii »
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lor în golurile rămase după degradarea părţilor moi, printre osemintele din planurile
inferioare.
În ceea ce priveşte osemintele de cai, şi acestea sînt în aceeaşi stare de conser,
vare ca şi cele umane. Craniile de cai sînt în general mai prost conservate decît
craniile umane. Oasele lungi, avînd o compactă mai groasă, s'au păstrat ceva mai
bine decît cele umane, dar la cea mai mare parte din ele epifizele s,au pulverizat
în cursul demontării sau erau deja distruse în strat.
În nivelurile superioare ale complexului 1, osemintele sînt în general mai
prost conservate decît cele din nivelurile inferioare. Aceasta se datoreşte îndeosebi
faptului că în nivelurile superioare, raporturile extrem de complicate dintre
oseminte făceau ca operaţia de identificare a osemintelor să progreseze destul de
încet, întîrziind astfel demontarea lor. În acest răstimp, soarele a uscat pămîntul
şi a degradat mai mult oasele. În nivelurile inferioare în care umiditatea s,a păstrat
în timpul demontării, scheletele fiind mai bine individualizate, starea de conser,
vare a osemintelor a fost mai bună.
4. În ceea ce priveşte orientarea şi poziţia scheletelCll!' umane şi a osemintelor
de cai, prima impresie era că nu a fost respectată nici o ordine sau direcţie privi,
legiată şi că singura preocupare în timpul înhumării a fost grija ca toate cadavrele
să poată fi grămădite într,un spaţiu foarte restrîns.
Din analiza amănunţită a orientării şi poziţiei scheletelor umane redată în
tabelul de mai jos, se pot desprinde următoarele concluzii privitoare la complexul 1 :

Scheletul

Orientarea

Poziţia 1

M 26
M 25
M 24
M23
M 2Z
M ZI
M ZO
M 19
M 18
M 17
M 16
M 15
M 14
M 13
M IZ
M Il
M 10
M 9
M 8
M 7
M 6
M 5
M 4
M 3
M z
M 1

ENE-VSV
ENE-VSV
E-V
E-V
VSV-ENE
ENE-VSV
E-V

VSV--ENE
NNE-SSV

DV
DD
DD
DV
DV
DV
DLS,DD
DLS
DLD
DLD
DLS
DD

VSV-ENE

DV

V--E
ENE--VSV
VNV-ESE
ENE-VSV
VSV-ENE
NNE-SSV
ESE-VNV
ENE-VSV
VSV-ENE
VSV-ENE
E-V

DD
DD,DV
DV
DV
DV
DD
DLS,DD
DD
DV
DLD
DV

Inventar

2

Observaţii

(.)

0)
(.)

copil
tînăr

copil
copil!

1
DE = Jccubit dor sai: DV "'" d..::cubit ventral; DLD =- dccub1t lateral drept; DLS = decubit
lateral stîng.
' 0) Cercei d~ bronz.

a) Primele cadavre umane depuse în complexul 1 au fost aşezate mai îngrijit.
Astfel M 26 a fost aşezat în axul cel mare al complexului 1 (est,nord,est,vest,
sud,vest), cu faţa în jos, capul culcat pe stînga, braţele şi antebraţele dispuse în
lungul corpului, cel stîng privind cu faţa palmară în sus (posterior), iar cel drept
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coapsă (medial). Membrele inferioare în
rotaţie internă a coapselor şi o rotaţie internă
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axul corpului, prezentau o uşoară
mai accentuată a gambelor.
Cel de al doilea schelet, M 25, orientat în acelaşi ax ca şi M 26 pe care îl
suprapunea în cea mai mare parte, era aşezat în decubit dorsal, cu craniul culcat
pe dreapta, braţele şi antebraţele în lungul corpului, coapsa şi gamba dreaptă în
axul corpului ca şi coapsa stîngă. Gamba stîngă era uşor flectată, cu rotaţie
internă încît laba piciorului stîng depăşea cu puţin laba piciorului drept.
Cel de al treilea schelet, M 24, orientat în ax est,vest, era aşezat în decubit dorsal,
cu craniul culcat pe stînga, braţele în lungul corpului cu rotaţie externă, iar antebraţele flectate aproape la 90 de grade. Coapsa şi gamba dreaptă dispusă în axul cor,
pului era încrucişată la nivelul articulaţiei genunchiului de coapsa şi gamba stîngă.
b) Pe măsură ce au fost depuse în complexul I şi cadavre de cai (picioare
trupuri şi cranii), se pare că principala preocupare a fost ca întreg materialul să
încapă în spaţiul restrîns care îi fusese rezervat.
c) Examinînd atent orientarea şi îndeosebi poziţia ultimelor schelete depuse
în complexul I, putem afirma că cel puţin acestea au fost pur şi simplu zvîrlite,
nu aranjate, şi în nici un caz mai devrelTli de trei zile de la deces. Vom ilustra
aceste afirmaţii printr,un exemplu concludent, M 1, orientat în ax est,vest, cu
faţa în jos. Raporturile anatomice erau păstrate. Membrele inferioare aveau poziţii
uşor forţate iar oasele bazinului deviate foarte mult lateral şi dinainte înapoi
(aproape în plan orizontal). Mîna dreaptă păstrînd raporturi anatomice corecte
cu centura scapuloumerală, prezenta totuşi o poziţie nefirească, braţul fiind situat
posterior, transversal peste coloana vertebrală, coaste şi ambele centuri scapuloumerale. Craniul era uşor deplasat în jos încît foramen magnum privea puţin în
sus, faţă de axul coloanei cervicale. Toate acestea dovedesc cu prisosinţă că M 1
a fost pur şi simplu zvîrlit în groapă peste celelalte cadavre, după cel puţin trei
zile de la deces, timp în care s'a produs o lichefiere parţială a ligamentelor, capsu,
lelor articulare şi muşchilor, oasele membrelor fiind «conţinute » mai mult în
tegumente decît de ligamente. Numai aşa pot fi explicate poziţiile nefireşti, forţate,
ale membrelor, cu păstrarea însă corectă a raporturilor anatomice. Judecînd după
poziţia membrelor şi a apofizelor spinoase ale coloanei vertebrale, zvîrlirea lui
M 1 s'a făcut în direcţia n's. Spaţiul nu ne permite să exemplificăm observaţiile
noastre prezentînd şi poziţiile altor schelete. Totuşi, varietatea poziţiilor membrelor
faţă de trunchi la unele schelete din nivelurile superioare, pledează în favoarea
ipotezei că nu avem de,a face cu o aranjare a cadavrelor ci în mod cert este
vorba de zvîrlirea lor în groapă.
Amintim că procesul de lichefiere particular a ligamentelor, a capsulelor
articulare şi a muşchilor, nu are loc într,un anotimp rece, friguros, iar într,un
anotimp ploios ar fi fost interesate şi tegumentele, şi în acest caz s'ar fi produs
dezmembrări în timpul transportului şi în timpul zvîrlirii. Este vorba, foarte probabil,
de un anotimp călduros şi secetos. Totuşi, exceptînd pe M12 şi M14 care ar
fi putut să fie distruse de soldaţi şi din care nu s'au păstrat decît fragmente de
craniu, cel puţin în cazul lui M17, M18 şi M19, în special reprezentate numai prin
cranii, precum şi în cazul lui M13 şi M16 cărora le lipsesc bazinul şi membrele
inferioare, este posibil şi foarte probabil să fie vorba de o dezmembrare, de o
îmbucătăţire produsă în timpul transportului sau în timpul zvîrlirii. Subliniem
caracterul de probabilitate al acestei ultime afirmaţii, întrucît în cadrul unui raport
în care prezentăm concluziile ce se desprind din observaţiile făcute exclusiv pe
teren, nu este cazul să analizăm eventualele corespondenţe morfologice şi metrice
între oseminte şi grupuri de oseminte mai mult sau mai puţin izolate, spre a le
spre
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putea atribui - dacă este cazul - unora dintre scheletele incomplete şi în acest
caz afirmaţiile noastre să capete un caracter de certitudine.
d) În ceea ce priveşte orientarea scheletelor umane, din tabelul de mai
sus, se poate vedea că cele mai multe sînt orientate în axul cel mai mare al complexului I: şase în ax est-nord-est - vest-sud-vest, şase în ax vest-sud-vest est-nord-est, urmate de unu în ax est-sud-est - vest-nord-vest, unu în ax vestnord-vest - est-sud-est, patru în ax est-vest, unu în ax vest-est şi două în ax
nord-nord-est -- sud-sud-vest. Orientarea celorlalte cinci, reprezentate doar prin
cranii, nu poate fi discutată.
5. În ceea ce priveşte osemintele de cai, în afară de faptul că ele au fost
depuse cu grija cuvenită ca toate cadavrele să încapă în spaţiul restrîns care le-a
fost rezervat, amintim că pe lîngă picioare întregi de cai au fost găsite şi segmente
de picioare. Dezarticularea picioarelor de cai poate să se fi produs în timpul
transportului î9- cazul cînd şi caii ar fi fost depuşi în complexul I la cîteva zile
după moarte. Intr-un singur caz piciorul de cal P xx a fost detaşat cu toporul.
6. Din analiza sumară a osemintelor, făcută în timpul deshumării, se poate
afirma în mod categoric că scheletele umane din movila XII aparţin la două tipuri
antropologice total deosebite între ele, şi anume:
a) tipul I, dolicocran cu o înălţime moderată a crai\iului şi a feţei, cu regiunea
subiniacă plată, talie comparativ mai mare decît la tipul II, oseminte în general
robuste, masive si cu reliefuri musculare bine conturate.
b) tipul II, ~ai puţin omogen decît primul, este caracterizat printr-un craniu
mezocran spre brahicran, cu occipitalul mult bombat, o înălţime craniană relativ
mai mare ca la tipul I, masivul facial mai scund şi mai lat, cu orbite joase, dreptunghiulare în unele cazuri sau înalte şi ovulare în alte cazuri, talie mai mică şi
oseminte gradle, cu reliefuri musculare slab conturate.
Semnalăm prezenţa în complexul I a trei schelete de copii cu dentiţia temporară păstrată şi resturile scheletice ale unui individ foarte tînăr. Este foarte
probabil ca şi în complexul II, două schelete să fie de vîrstă foarte tînără. Observaţiile de pe teren şi starea de conservare a osemintelor nu ne-au permis să facem
precizări de amănunt în privinţa vîrstei şi sexului, acestea constituind, alături de
tipul antropologie, elemente extrem de preţioase în interpretarea materialelor şi
discutarea problemelor pe care le ridică osemintele umane din movila XII, probleme care necesită un studiu aprofundat. »
Raportul antropologie, care reprezintă doar observaţiile de teren, ne permite
să atragem atenţia asupra a trei caracteristici principale ale descoperirii din
movila XII:
1. Aşezarea cadavrelor umane în poziţii variate, care nu vădesc nici preocuparea depunerii lor într-o poziţie sau cu o orientare anumită, bine stabilită, contrazice practicile rituale obişnuite de aşezare în mormînt.
2. Prezenţa scheletelor de cai la un loc cu cele de oameni trebuie avută în
vedere pentru judecarea caracterului şi scopului acestor morminte colective.
3. Se remarcă faptul că oamenii şi caii sînt lipsiţi de orice fel de inventar.
Deşi în ambele complexe se găsesc resturile a 35 de indivizi şi din cel puţin 11 cai
(judecînd numai după numărul craniilor), nu s-au găsit decît patru cercei de bronz
atipici, dintre care trei complet degradaţi, iar unul de sîrmă groasă prezintă pe una
din laturi o protuberanţă organică romboidală (fig. 16).
Interpretarea complexelor de schelete depinde aproape exclusiv de datarea
şi de poziţia pe care o deţin în cadrul celorlalte descoperiri funerare din M XII.
De aceea s-au căutat toate indicaţiile cart pot fi de folos pentru precizarea condi-
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ţiilor stratigrafice în care se găsesc aceste complexe. Pentru aceasta ne,am folosit
de profilul transversal B -D, care taie turnului pe direcţia nord,vest,sud,est,
împărţind în două zona rugului, zona de răspîndire a cupei «micilor maeştri»
şi complexul I, precum şi de situaţiile din plan. Constatările noastre sînt
următoarele :
a) Stratul de pămînt care constituie cea de a doua manta a movilei XII
odihneşte neîntrerupt deasupra complexului I. Nu am putut constata urma vre,
unei gropi care perforînd acest strat, să,i întrerupă continuitatea în dreptul complexului I. Dimpotrivă, aşa cum reiese de pe profilul B -D, deasupra acestui complex
limita de sus a stratului de pămînt, care,} acoperă, se lasă uşor, desenînd o linie
frîntă. Această afundare este rezultatul unui fenomen de tasare : căci este clar că
în momentul construirii movilei, masa de cadavre a acestui complex ocupa
un volum mai mare decît cel pe care,} ocupă în prezent; odată cu descompunerea
părţilor moi ale corpului, întreaga masă s,a scufu,rdat, antrenînd după ea si stratul
de pămînt care o acoperea. În felul acesta mantaua de pămînt, care iniţi~l avea o
pantă egală de la vîrf pînă la poale, s,a afundat tocmai în dreptul complexului I,
profilul stratului desenînd aci o linie frîntă.
b) La complexul 1, spre deosebire de celălalt, nu s'a constatat tendinţa
cadavrelor de a luneca dinspre margine către centru, tendinţă care ar fi trebuit
să fie evidentă dacă corpurile ar fi fost aruncate într'o groapă adîncă, suficientă
pentru a le cuprinde pe toate. Dimpotrivă, în afară de ultimele schelete care iau
forma albiată a fundului, uşor adîncit în raport cu nivelul antic, toate osemintele
de deasupra au o poziţie clar orizontală sau li se poate reconstitui cu uşurinţă
poziţia iniţială orizontală, uneori deplasată din pricina fenomenului de tasare.
Judecînd deci după aceste indicii s'ar părea că aici cadavrele au fost aşezate într'o
mică adîncitură, făcută mai mult pentru a fixa şi înţepeni pe loc masa de corpuri,
care însă se înălţa mult deasupra nivelului acestei adîncituri.
c) Complexul II se găseşte, ca adîncime, mai jos decît primul, cu aproxi,
mativ 0,25 m. De remarcat că profilul marginii săpăturii din faţa acestui complex
a arătat că nivelul antic era mai jos aici decît în dreptul complexului I. Cu alte
cuvinte, acei care au săpat groapa pentru instalarea acestui mormînt colectiv s'au
conformat unei denivelări existente în acest punct, ceea ce ar pleda în favoarea
ipotezei că groapa a fost executată într,un moment cînd o asemenea denivelare era
vizibilă, deci înainte de aşezarea pămîntului movilei. Pe de altă parte, la acest
complex se remarcă net tendinţa de alunecare a oaselor de la margine către centru.
Astfel, o serie de picioare de cai sînt aproape în poziţie verticală iar capul de cal
VI stă cu botul înfipt vertical în pămînt. E clar deci aici că corpurile au intrat
cu totul în groapa săpată pentru ele, luînd forma acesteia.
d) În complexul Il, printre oase, s'au descoperit două fragmente din cupa
« micilor maeştri» (piciorul şi un fragment de pansă).
e) Ambele complexe erau acoperite de un strat de pietriş mărunt, destul
de uniform, care le sigila deasupra (nu apare pe profilul B -D).
Spaţiul atît de mare pe care },am dedicat descrierii observaţiilor pe care le,am
putut culege în timpul săpăturilor de la movila XII a fost cerut de complexi,
tatea şi dificultăţile problemelor pe care le pun descoperirile. De bună seamă
că apariţia, lîngă un mormînt de ritual grec, a două morminte colective de un
caracter atît de deosebit este deocamdată o surpriză. Explicarea lor depinde, aşa
cum s'a arătat mai sus, de cronologie. Din nefericire însă, elementele unei crono,
logii clare lipsesc din pricina absenţei aproape totale a inventarului funerar. De
asemenea, observaţiile de teren sînt contradictorii. De aceea, pentru moment, argu,
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mentele care pledează în favoarea ideii că mormintele colective constituie o intru,
ziune ulterioară în corpul movilei arhaice par a fi. mai puternice, deşi pe profilul
transversal nu s'au constatat urmele unei gropi. Sperăm însă că aprofundarea
cercetărilor ajutate de rezultatele expertizei laboratorului de antropologie al Acade,
miei R. P. Romîne ne va oferi noi posibilităţi de înţelegere şi clarificare a
dificultăţilor.

*
Movila XIV este situată la circa 25 m nord,est de M XII, ambele făcînd
parte din acelaşi grup topografic. Această movilă a fost violată în vremea noastră,
astfel că aspectul ei înainte de începerea lucrărilor era acela al unui crater vulcanic.
Înaltă de 2,88 m, cu diametru! maxim de 25 m, ea avea o structură simplă: peste
o manta centrală de nisip urma o a doua manta de lut galben, compact, aproape
pur, care o înconjura de jur împrejur, ajungînd pînă la 2/3 din înălţimea movilei;
deasupra lutului urma un strat gros de pietriş, care se îngroşa considerabil către
bază; deasupra învelişului compact de pietriş se găsea o a patra manta de pămînt
care de asemenea se îngroşa considerabil către bază. Deşi vîrful mantalei a fost
deranjat de jefuitori, se poate presupune că numai această ultimă manta acoperea
în întregime relieful movilei. Caracterul mormîntului nu se poate preciza ; presu,
punem că era un mormînt de înhumaţie deoarece în groapa făcută de jefuitori,
aproximativ pe nivelul antic, s'au găsit cîteva pietre dispuse în unghi drept, un
fragment de marmură albă, netezit pe o faţă, şi o falangă umană. Fragmentele
ceramice din manta precum şi resturile unei amfore chiote, aparţinînd libaţiilor,
se datează către începutul sec. IV î.e.n.
PETRE ALEXANDRESCU

CIMITIRUL FEUDAL TIMPURIU DE LA «CAPUL VIILOR>>- ISTRIA SAT
Cercetările în continuare de la cimitirul feudal timpuriu, punctul « Capul
Viilor» (lstria,sat), au durat în campania din 1957 de la 26/VIII pînă la 8/IX.
În cadrul sistemului de lucru adoptat - secţiuni paralele înguste cu pr~fi.le
intermediare şi transformabile în suprafeţe - s'au descoperit 26 de morminte,
patru ruguri din epoca feudală timpurie, precum şi mai multe complexe neolitice
Usatovo, într'o suprafaţă de 610 m 2 •
20 de morminte sînt de incineraţie (trei în groapă simplă, 16 cu urnă funerară
şi un mormînt în casetă de cărămidă), iar 6 morminte folosesc ritul înhumaţiei.
Raportul stratigrafi.c între cele două tipuri cu rit deosebit -din nou bine
constatat, datorită numeroaselor observaţii a mormintelor în profi.lele şanţurilor
-arată încă odată că nu se poate stabili o succesiune în timp între acestea, deoa,
rece s'au repetat din nou cazurile cînd morminte de incineraţie au fost săpate
deasupra gropilor funerare cu schelet, sau mormintele de înhumaţie au deranjat
îngropări mai vechi, de incineraţie.
Inventarul mormintelor de incineraţie este constant acelaşi: borcane de dimen,
siuni variate, cu decor striat din linii paralele şi în val, sau urcioare cenuşii cu
ornament lustruit. Cele mai multe morminte posedă cîte un vas funerar. În două
cazuri s,au găsit vase de ambele tipuri în acelaşi complex de înmormîntare. Rare
ori s,au aflat în morminte resturi arse de cuţite de fier.
Mormintele de înhumaţie cu schelete întinse pe spate, cu orientări diferite,
au de asemenea un inventar funerar sărac. Rare ori s'a găsit cîte un vas mic cu
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decor striat (niciodată urcioare cu ornament lustruit), cîte un cuţit sau cataramă
de fier. La un mormînt de copil s,a găsit o placă mică, rotundă, în formă de
monedă, de metal alb, care avea în miez şi la exterior o foaie subţire de aur. Pseu,
domoneda se găsea la mîna decedatului iar o mică copcă de bronz se afla în regiunea
sternului. Două morminte de înhumaţie conţineau în gropile lor resturi de oase
de ovină de la hălcile de carne, aşezate ca ofrandă.
Cimitirul feudal timpuriu de la « Capul Viilor » urmează să fie săpat în
continuare, pentru a fi epuizat. Descoperirea în 1956 a aşezării, aparţinînd foarte
probabil oamenilor care au fost îngropaţi în cimitirul ce se cercetează, implică şi
săparea acesteia, pentru a vedea -pentru prima dată în ţară -raportul dintre o
aşezare şi necropolă în acest timp - perioada formării poporului romîn.
VLAD ZIRRA
EM. CONDURACHI, D. M. PIPPIDI, GABRIELLA
BORDENACHE, I. STOIAN, SUZANA DIMITRIU,
MARIA COJA, VICTORIA EFTIMIE, CARMEN
RADU, P. ALEXANDRESCU, EM. POPESCU.
PETRE AURELIAN, H. NUBAR, VLAD ZIRRA.

PACKOI1Kl1 B

l1CTPI1l1

KPATKOE CO.UEP)KAHI1E
Apxeonon.fl.JeCHHH HOJIJieHTHn pacHonoH B l1cTpHH nposo~HJI B

1957

r., HaH H s npe~bi~YI.QHe

I'O.Ubl, pa60Tbl BHYTPH HpenOCTH, Ha llJIOI.Qa~He H 3ana~y OT Hee (noceJieHHe BHe HpenOCTHOH CTeHbi)
n B paHHecl>eo~aJILHOJ\\ MOrHJILHHHe -

B ypo"'HI.Qe Kanyn-Buunop (s cene l1crpHR).

Y'lacmoK zpe 1 tecKozo xpaMa (T). Paci<onHH 1957 r. B yqacrHe T ~aJIH cne~yiDI.QHe pe3yJILTaTbi:

1.

Tiocne pacmupeHHR nnoi.Qa~H nepe~ xpaMOM

1955

"IIO.UHYM ", l.JaCTHl.JHO paCHOnaHHblll ei.Qe 8
aJITape, OpHeHTHpOBaHHOM C BOCTOHa Ha

3ana~,

A

6b1Jl noJIHOCTLID 8CHpbiT TaH Ha3biBaeMbiH

r.; pel.Jb H~eT O 60JlblUOM, llOl.JTH HBa~paTHOM

C OCTaTHaMH

JlRIDT OTHeCTH ero H Hal.Jany

V

s.

HepaMHl.JeCHHe

~o H.3. Bo3ne anTapR 6b1Jl OTHpbiT (ei.Qe

HpyrJlblll HOJlO~eQ, no Cl.JeTY TpeTHH B CBRI.QeHHOH30He Ha ypoBHe CTpoeHHH

2.

PacHOllHH H IDro-3ana~y OT xpaMa

A

MOTH8a, HeCOMHeHHO

~eHOpaTHBHOro

Manoa3HaTcHoro nponcxom.ueHHR, B cl>opMe Topa. HeHOTOpbie

V

cl>parMeHTbi no3BOHe

o6cne~o8aHHhră)

8ei<a.

B03Jle noMei.QeHHR " c HOJlOHHaMH "

3llOXH KoHcraH-

THHa, yrny6JleHHble ~O MaTepHHa, ll03BOJlHJlH C~eJlaTb QeHHbie XpOHOJlOrHl.JeCHHe Ha6JliD~eHHH,

Y CTaH08in sitU

8 OC06eHHOCTH OTHOCHTeJlbHO Hal.JaJia H HOHQa 3llOXH cyi.QeCTBOBaHHH CBRIQeHHOH 30Hbl.
JieHO, l.JTO no~ <l>YH~aMeHTOM rpel.JeCHHX crpoeHHH, OTHOCHIQHXCH H

V

B. ~O H.3., HH"'ero

06Ha[y»<HTb He y~aJIOCL; He cyi.QeCTByeT HHHaHHX CJle~OB crpoeHHH, HOTOpble 6bi MO»<HO 6b1Jl0
OTHecrn H

VI

s. ~o H.3. 06HJlbHbie Haxo~HH apxauqecHoro HepaMHl.JecHoro MaTepnana o6"hRCHRIDTCR

npOCTOH HH8eJlHpOBHOH rpyHTa.
npHMepHO H HOHQY

II

BpeMR HOHQa naMRTHHHOB C8RI.QeHHOH 30Hbl MO»<HO OTHeCTH

B., O l.JeM CBH~eTeJlbCTBYeT CJIOH 3eMJlH TOJliQHHOH IIO"'TH B

»<aHHe HOTOporo 80CXO~HT H 3llOXe He ll03»<e HOHQa

II

H Hal.JaJia

l

0,50

M, CO~ep

B. ~O H.3. H HOTOpblll nepe-

HpbiBaeT ocraTHH HYJILT08hiX coopy»<eHHH. ITocne Toro HaH 3TOT yqacToH 6bm, no-sn~HMOMy,
3a6pomeH, 3~eCb 6hiJla BbiCTpOeHa CJlO»<HaR CeTb »<HJlbiX IIOMei.QeHHH, Hal.JHHaiOIQaRCH 8
H npo~OJl»<aiDI.QaHCH ~O BH3aHTHHCHOrO nepHO~a. B pa3o6paHHbiX CTeHaX

3

l

BeHe H.3.

HOMHaT 6hiJlH Haă~eHbl

MHOrO"'HCJleHHbie apXHTeHTypHbie cl>parMeHTbl 3JlJIHHHCTHqecHOrO MpaMOpHoro xpaMa, llOCBRI.QeHHOrO "senHHOMY 6ory"; pR~ 3Hal.JHTeJILHbiX apxnTeHTYPHhiX 3JleMeHT08 3Toro xpaMa 6bVI o6Hapy»<eH ei.Qe B

1956

r.

aenmpallbHbiU y'lacmoK Kpenocmu, nyHKm
s

nyHHTe

D

QeHTpanLHoro

yqacrHa

D.

UeJlbH) paCHOllOH, npOH3Be~eHHbiX B

Hpenocrn, 6bmo ~onoJIHHTL

1957

r.

npe~mecrsosasmne pa6oTbi,

nccne~osaHneM yqacrHa Me»<~y 3~aHHeM xpncrnaHcHoll: 6a3HJlHHH H o3epoM CnHoe.
BcHţ:biTaR rpynna 3~aHHH coxpaHnnacL ropa3~o xy»<e, qeM paHee pacHonmmLie CTpoeHnR;
06"bHCHReTCH 3TO TeM, l.JTO, B OTJlHl.JHe OT nepBbiX, OTHpbiTbie TenepL CTpOeHHH 6biJlH l.JaCTHbiMH
»<HJlHI.QaMH H CTpOHJlHCb MeHee OCHOBaTeJlbHO. 'l.JaCTb CTeH 6b1Jla pa3pymeHa llOTOHaMH ~O»<~eBOll

80~LI. 3ToMy pa3pymeHHID cnoco6crsosan TaH»<e c~enaHHLill eiQe B

19 50

r. nonepe"'HLIH pa3pe3

HpenOCTH, H oco6eHHO TO, l.JTO OH 6b1Jl IIpOH3Be~eH II llOTOM 3a6pomeH. Ha OCHOBaHHH ~O CHX nop
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ŞANTIERUL

301

HISTRIA

npOH3Be,D;eHHbiX paCHOllOH MOH<HO CHa3aTb, qTQ peqb H,LJ;eT O ,D;Byx, ,LJ;a>Ke
HbiX s

3ana,LJ;e H cesepe orpaHHqeHa YJIHQaMH
yJIHQeii (Ta6JI.

IV: e:).

YJIHQbi

(~ M

a) .

Tţ:eX

D 3, D 4

cooTBeTCTBHH c paHee ycraHOBJieHHbiMH o6o3HaqeHHHMH:

CTpOeHHHX, OTMeqeH-

D 3'.

H

Boi rpynna Ha

.Usa rJiaBHbiX crpoeHHH TaHH<C orpaHitqeHbl TpCThCH

nocTpoeHbi O,D;HHaHoso, TO ecrb CMernaHHaH co IQe6HeM H qepenHaMH

:~eMJIH yTpaM60BaHa, a llO HpaHM C,D;eJiaH HaMeHHbiH 6op,D;l0p )J;Jifl 3aiQHTbl COCC,D;HHX CTCH.

(D 3),

ITepsoe crpoeHHe

HBJIHIOIQeecn H HaH6oJiee HpynnbiM, pacnoJicmeHo B Jana,D;HOH '-JaCTH

yqaCTHa; HOMHaTbl ero pacnOJICH<eHbl B,LJ;OJih BHyTpeHHero ,D;BOpa, llOHpb!TOrO llJIHTaMH H3 3eJICHOro
CJiaHQa. BTopoe crpOeHHe

(D 4),

Ha BOCTOqHCH CTOpoHe, llO-BH)J;HMOMy, MCHbWe. B

A.

Jiyqrne scero coxpaHimach HOMHaTa

C,

BCJI HOppii,D;Op

F H
D 3

G;

pacnOJICH<eHHbiH

1{

BCCTOKY OT HOMHaTbl

TaK KaK CBH3b IIX co crpoeHIICM

3TOM 3,D;aHHll

Ee, B03MOH<Ho, nepeHpbiBaJI BTopoii 3Ta>K, I< HOTopoMy

D 3

eu te ToqHo

A.

3,LJ;aHIIe

D 3'

COCTOIIT ll3 KOMHaT

ne ycTaHOBJieHa, B03MOH<Ho, qTo 3,D;aHIIe

6biJIO OT,LJ;CJibHbiM crpoeHIICM.
CTpOHTeJibHbiH MaTepllaJI 3TllX 3,D;aHIIH, COCTOHil.lllH 60JibWCH qaCTbiO ll3 3eJieHoro CJiaHQa,

o6CH<H<CHHOI'O KHpniiqa, qepenHQbi, CaMaRa, ,D;epeBHHHbiX 6aJIOK, H<CJie3HbiX I'B03,D;eH, HBJIHeTCH,
HapH,D;Y C MOHCTaMII 6a30H ,LJ;JIH ,LJ;aTIIpOBaHIIH Il ll03BOJIHeT OTHeCTII HX

4

qTO Ha HOCTOqHQM Kparo KpCllOCTll OTI<!=biTbl
norpe6eHHe-

3

CKeJieTa,

BTOpoe-

2,

a

OCTaJibHbie ,[{Ba- llO

1

cy,D;H llO CTpaTIIrpaqmH H llHBeHTapro, XpOHOJIOI'IIqeCKll OTHOCHTCH
I<penccTII, TO ecTb K HaqaJiy

VII

1{

V

B. H.3. Hy>KHO OTMeTIITh,

3aXOpOHeHIIH, CO,D;Cp>KaiQIIe BCero
CKeJieTy).
1{

7

CKeJieTOB (nepsoe

Bce 3aXOpOHeHIIH,

BpeMeHH riCCJie OCTaBJieHIIH

B. H.3.

Cpe,D;II Haxo,LJ;OI< npH 3TIIX paci<onKax OTMeqaeM:

1)

cocy,LJ; II3 BbiCOKOKaqecrseHHoro KpacHoro

3/1); 2) H<eJie3Hbie I'B03,D;ll )J;JIH CTpOIITeJibCTBa (pliC. 4/1); 3) 3 rJIHHHHbiX npHCJillQa
(pliC. 3/2--4) Il I'JIHHHHble CBCTllJibHllKll (pliC. 5/ 1-2); 4) <!lparMeHTbl MpaMOpHOI'O <!lpii3a, OpHaMeHT KOToporo n3o6pamacr 3esca JIH6o IToceii,LJ;oHa (piic. 4/2) II rJIIIHHhyro MaJieHbKYIO aM<Popy
(pHc. 4/3).
YttacmoK X. ll;eJibro pacKonoK 1957 r. B yqacTKe X 6biJIO npocJie,LJ;HTb nyTeM pa3pe3a XS
6oJibrnoe yrJiy6JieHIIe oc, o6HapymeHHoe Ha nJioma,LJ;II XA 1 B 1955 II 1956 rr., c,LJ;eJiaHHoe no sceM
TeCTa (pHC.

npH3Hai<aM qeJioseqeci<HMH PYI<aMII; 3TO po,D; KaHaBbi, ,D;OXO,LJ;Hil.lCH ,D;O caM o ro ,D;pesHero yposHH
Il cnycKaromeHCH ,[{0 BO,LJ;OHOCHOI'O CJIOH, npope3aeT 6oJiee ,D;peBHlle CJIOll. 06 aHaJIOrllqHOM llOJIOH<eHHll s

0JihBHII coo6IQHJI E. <PapMaKOBCI<IIH B

AA, 1908

r.,

qTO ,LJ;aeT ocHosmme cqHTaTb 3TY

KaHaBy o6opOHIITeJibHblM pBOM, npOBe,D;eHHbiM llO BOCTOqHOMy riJiaTO ropo,D;a, OpiieHTHpOBaHHOMy C
cesepo-socroKa na roro-Jana,LJ;.
Paci<onKII BbiHBHJIII TY me nocJie,LJ;osaTeJibHOCTb CJioes,
llO,LJ; paCTIITeJibHOH

noqsoii

npOCTIIpaeTCH

CTllqecKIIH CJIOH, COCTOHIQIIH ll3
noJios H qacrbro

3

CJIOH

piiMCKOI'O

3JIJIHHll-

ropll30HTOB; nepEbiH H3 HHX OTMeqaeTCH OCTaTI<aMH I'JIHHHHbiX

"om.BIIHCKoro <PYH,D;aMeHTa".

J.IMbi 3JIJIHHIICTIIqecKoro ropH30HTa

npe,!I_biAYil.liiH ropii30HT; 1< 3JIJIIIHHCTIIqecKoMy ropii30HTY
KaMHHMH li qepenKaMII,

qTo II npe,D;biAYil.liie 3Kcne,LJ;HQIIII:

MOI'llJibHHKa, pa3pe3alOIQero

Ha3HaqeHue

III

II

npopeJaroT

OTHOCHTCH riJIOIQa,D;b, BbiMOIQeHHaH

I<OTO!=OH ,[{0 CllX HOp He 6biJIO ycraHOBJieHO; B ,D;peBHOCTll

oHa MernaJia BbiKanbiBaHIIro B 3TOM Mecre HM ,LJ;JIH piiMCI<HX norpe6eHIIH. EbiJIO o6Hapy»<eHo scero
Jlllllib O,LJ;HO 3axOpOHeHHe pe6eHKa B nyHKTe ~ B CeBepO-BOCTOqHOM KOHQe pa3pe3a.
BcJie,D;CTBlle HaKJIOHa MeCTHOCTH ,D;peBHllH CJIOH HaxO,D;llTCH Ha rJiy6IIHe llpiiMepHO

2,60

OTc!llqHe OT rJiy6HHbl B
HaXO,D;llTCH Ha rJiy6IIHe

3M

M B

qacrH, paCKOnaHHOH B

1956

r. IJepBbiH

,D;peBHllH

1,50

M il

ropii30HT

H CO,D;ep»<IIT qacrb llOJia Il qepeHI<ll apxaiiqeCKHX aM<Pop; BTOpOH ,D;peBHllH

10pll30HT C OCTaTKaMH llOJia nepepe3aH HMOH

5,

I<OTOpaH ll,D;eT CT BepXHCH 1paHIIQbl rOpll30HTa, D

KOTopoM 6biJia naii,LJ;eHa aM<Popa co "IQeTOqHbiM" yJopoM, B TO speMH I<aK B rpynne H<IIJibiX crpoeHm1
6biJia HaH,LJ;eHa qacrb TapeJIKH pO,D;OCCKOI'O CTHJIH, qTQ ,LJ;aeT OCHOBaHIIe ,LJ;aTIIpOBaTb 3TOT CJIOH 3llOXOH.
upe,D;wecTsyromei:i noJIOBHHe
Jiemameii cJioro

III,

VI

IJocJie,D;HllH ,D;peBHllH CJIOH

(IV)

K rory ,D;pesHIIH CJICH II nepepe3aH HMCH 4, npiiHa,LJ;2 <Ppa1MeHTa CTIIJIH <l>IIKeJIJiropa TpeTbeii qeTsepTII VI s.

B. ,D;O H.3.

r,LJ;e II 6biJIH Haii)J;eHbi

COCTOIIT ll3 llOJia, Ha I<OTOpOM 6biJIO HaH,LJ;eHO aTTIIqecKOe qepHC-

!PIIrypHOe OHHOXOe H <!lparMeHT llOHllHCKOH aM!PO!=bl C pacniiCHbiM KOJibQOM, OTHOCHIQlleCH 1< KOHQ)'

VI

B. ,D;O

H.3.

PH,D;OM

c noJIOM

,D;pesHe1o

10pii30HTa

IV

II

K cesepy

15

Ha paccroHHHII

KOHQa pa3pe3a o6HapymeHa 6oJibWaH JacblnaHHaH sna,LJ;IIHa, cocroHmaH II3 HMbi

6,

M OT

nospe»<,LJ;eHHOii

onoJIJHeM oc, oHa ,D;OXO,LJ;HT ,D;O BO,LJ;OHOCHbiX cJioes, HaqiiHaroiQIIXCH, no-BII,LJ;IIMOMY, Ha,LJ;

III

apxaii-

qecKIIM 10pll30HTOM.
3Ta

sna,LJ;IIHa, B KOTOpOH HaH,LJ;eH yKparneHHbiH ,D;BOHHCH

Illl<Poc, llO-Bll,D;llMOMY, 6biJia nepepe3aHa B

cesepHOH qacru

peJibC!PHOH IIOJIOCCH apxauqecl<HH

paBHOMepHbiM HaCJIOeHHeM

TOHI<IIX,

nepeMe>HalOIQllXCH llOJIOC I'JIHHHCTOH 3e11\Jill, neCI<a, yrJIH H KepaMHqeCKHX <PparMeHTOB; TaKOe H<e
HacJioeHue ecTb II Ha socroqHoii creHe pa3pe3a.
Bce

yi<a3biBaeT

Ha

CBH3b

sna,LJ;IIHbi

Ha

yqacrKe

XS

co sna,LJ;uHoii

Ha HJiomaAH

XAl>

HO

)J;JIH OHOHqaTeJibH010 onpe,D;eJieHIIH ee 3HaqeHIIH ;:J;OJI>HEbl 6biTb npoBe,LJ;eHbl ,LJ;aJibHeUWlle HCCJie)J;OBaHIIH.
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rJiaBHOe 3a,D;aHHe pa60Tbl B 3TOM yqaCTHe 6biJIO CBH3aHO c <l>YH,D;aMeHTOM 6CJibiiiOH

1955

CTeHhi, OTHrhiTCH B

r.; npe,D;IIOJiaraJIOCb, qTQ 3TO ropO,D;CHaH CTeHa. Pe3yJILTaTbl pa60T 3T0f0

ro.n;a ,D;OIIOJIHHJIH CTpaTHrpa<t>HqeCHHe Ha6mo.n;eHHH, IIpHqeM 6biJIO ycTaHOBJieHO, qTO 3TOT IIaMHTHHK
6biJI B03,Il;8HrHyT B

V

B. ,D;O H.3. H pa3pyrneH 8

lV B. ,D;O H.3., Tai< Hal< IIO,D; CJIOeM IIeCHa, Ha HOTOpOM
q TO HacaeTCH CJIC,D;OB 06HTaHHH 3JIJIHHHCTHqecHOH

OH CTOHT, eCTb TOHHHH CJIC H apxaHqecHCH 3IIOXH.

3IIOXH, TO OHH, Hal< H BO BpeMH npe.n;rneCTBYIOil.IHX 3HCIIe,D;HQHH, EbiCTyiiaiOT B BH,D;e Tpex ropH30HTOB, nepeH}-hiBaBIIIHX pa3BaJIHHhl CTeHbl, qTO c6ecneqHJIO XpOHOJIOrH<IeCHyiO .n;aTHpOBHY. HOBhiM
OTH}-hiTHeM 3TOrO ro.n;a HBJIHIOTCH CJie,D;bl 06HTaHHH pHMCHOH 3IIOXH
Bbie

6biJIH

BhiHBJieHhi

Ha

cesepo-3ana.n;Eo.V1.

IIJiaTo

ropo.n;a

H

l-II

BB. H.3., HOTOpbie BIIep-

npe.n;cTaBJIHJIH

co6oii:

terminus

post-quem pHMCHOro 6ecHypraHHoro HeHponoJIH c TpynonoJio>KeHHeM, H3BeCTHoro y>Ke c npornJihiX
JieT.

Bcero

6biJIO

10

BCI<f- hiTO

norpe6eHHH;

B

norpe6eHHH

H .IJ:BYCTOpOHHHH HOCTHHOH rpe6eHh, a B IIOrpe6eHHH

5-

3

o6uapy>KeHa

6pOH30BaH

cepLra

HpyrJiaH >KeJie3HaH IIpH>KI<a.

YttacmoK "KypzaW-lblU HeKponoll& ". B 3TOM yqacTHe 6bmo npo.n;oml<eHo HCCJie.n;osaHHe no6e-

XII

pe>KhH 03epa CHHOe H pacHonaHhi HypraHhi
HOH

H

Xl V.

CTpaTHrpacpHH I<ypraua

XII

B

2M

Bhmm-

oqeHh npocTa: B QeHTpe H3XO.IJ:HTCH ocTaTHH norpe6aJILHoro HOCTPHI.lla, r.n;e 6biJIH Hail:.n;eHhi

<t>parMeHThi Jierm<Poca, rH.n;pHH-HaJIIIHC, wapoBH.IJ:Horo cccy.n;a c pyqHoil:, a TaH>Ke o.n;Horo cTeHJHIHHoro aJabastron; HaH,D;eHbl TaH>Ke pa3JIHqHbie OCTaTHH MeTaJIJIHqeCHHX H HOCTHHhiX H3,D;eJIIIH, cpe.n;H

fl&XotLFot.

HOTOphiX OTMeqaeM

BHe

3Toro

ustrinum,

6oJiee

HJIH

MeHee

CHMMeTpHqHoro

Ha rore

H Ha cesepe, Hail:.n;eHbl <t>parMeHThl HOHHHCHOH aM<t>Opbl H "MeJIHO<t>HrypHOH" qarnH. lfCCJie,D;OBaHHH noHa3aJIH, qTo MecTo norpe6aJihHoro HOCTPHllla 6biJIO H MeCTOM 3axopoHeHHH. CTHJih cocy.n;os
II03BOJUieT .n;aTHpOBaTb 3TO HypraHHOe IIOrpe6ei-IHe

530-510

rr. ,D;O H.3. IJo.n; ero HaCbiiiblO OTI<pb!TO

.n;sa HOMIIJieHca 3axopoHeHHH coseprneHHO pa3JIHqHoro xapaHTepa. KoMnJieHc

28

seqecHHX CHeJieTOB,

JIOllla,D;HHbiX HOr HJIH HX qacTeH,

4

I

co.n;ep>KHT

JIOIIIa,D;HHbiX qepena,

22

3

26

qeno-

JIOWa,D;HHbie

rpy,D;Hble HJieTHH; HOMIIJieHC

Jl - 9

7

Jioma.n;HHhie rpy.n;Hhie HJieTHH. TpaHTOBHa scero HOMIIJieHca secLMa

Jioma.n;HHhiX qepenos H

3aTpy.n;HHTeJibHa. B

3

qeJIOBeqeCHHX CHeJieTOB,

JIOIIIa,D;HHbie HOri-! HJIH HX qaCTH,

3THX 3axopoHeHHHX qeJioseqecHHe ocraHHH CMernaHhi c Jioma.n;HHhiMH, noqTH

6e3 HHBeHTapH, 3a HCHJIIOqeHHeM Tpex ceper, H3 HOTOpbiX JIHilib O,D;Ha QeJiaH. BcHpbiTHe

BCero

HOMIIJieHca, a TaH>Ke Ha6mo.n;eHHH BO BpeMH pa60Thl IIpOH3BO,D;HJIHCh B COTpy,D;HHqeCTBe C .n;-pOM

.U.

HHHOJI3ecHy-IlJionwopoM

H3

UeHTpa

aHTponoJiorHqecHHX

HCCJie.n;osaHHH

AI<a.n;eMHH

PHP.

AnTponoJiorHqecHoe 3aHmoqeHHe, HacaroiQeecH JIHlllh Ha6Jiro.n;eHHH Ha MecTax, cJie.n;yroiQee: qeJioseqecHHe H JIOllla,D;HHbie OCTaHI<H 6biJIH 3aXOponeHbl ne paHee, qeM qepe3 TpH ,D;HH IIOCJie CMepTH
(HeeCTCCTBeHHOe, IIpHHY>K,D;eHHOe IIOJIC>KeHHe OHOqeHeBlliHX qJieHOB); I<pOMe 3TOrO, H3 3aHJIIOqeHHH
BhiTeHaeT, qTO B 060HX HOMIIJieHCaX 6biJIO IIHTh .n;eTCHHX CHeJieTOB C MOJIOqHhiMH 3}'6aMH. CTpaTHrpa<t>HqeCHHe Ha6JIIO,D;eHHH, XOTH H BeCbMa Tll.laTeJibHO IIpOBe,D;eHI-lbie, ne MOrJIH }'CTaHOBHTb, 6biJIH
JIH 3TH 3aXOpOHeHHH CHHXpOHHhl IIOrpe6aJibHOMY HOCTpHil.IY B QeHTpe HypraHa. 0TC}'TCTBHe 3JieMeHTOB HHBeHTapH eiQe 60Jibiiie 3aTpy,D;HHeT TpaHTOBHy 3TOro nec6biqHoro
HeCOBMeCTHMOCTh rpe'-!eCHOrO

o6pH.n;a C>KHraHHH

C xapaHTepOM

60HOBhiX

OTHpbiTHH.

Bce >Ke

3aXOpOHenHH rOBOpHT

IIOI<a B IIOJib3Y npe,D;IIOJIO>KeHHH, qTO rpyiiiiOBbie IIOrpe6eHHH 6hiJIH IIpOH3Be,D;eHbl y>Ke B I<ypraHe,
TO eCTh HBJIHIOTCH BTOpHqHhiMH.
B

HypraHe

X.lV,

IIOBpe>K,D;eHHOM y>Ke B Hame BpeMH, He COXpaHHJIOCh HHqero H3 rJiaBHOro

3aXOpOHeHHH, HOTOpoe, IIO-BH,Il;HMOMY, 6biJIO TpyiiOIIOJIC>KeHHeM; IlO HepaMHqeCI<HJVl. <t>parMeHTaM
B HaCbiiiH ero MO>KHO .n;aTHpOBaTL HaqaJIOM

Pamte~eoiJaJZ&Hblu
OTHpbiTO

26

MOi!Uil&HUK.

3aXOpOHeHHH H

6aJILHCH ypncil:, a

6-

4

lV

Pa6oTaMH

HOCTpHIQa.

20

B. ,D;O H.3.
B

paHHe<t>eo.n;aJILHOM MOrHJILHHHe B

3aXOpOHeHHH 6biJIH C Tp}'IIOCO>K>HenHeM,

1957
16 -

r. 6Lmo
C norpe-

C TpyiiOIIOJIO>KeHHeM.

lfnBeHTapb IIOrpe6eHHH C TpyiiOIIOJIO>KeHHeM COCTOHT H3 ropiiiHOB pa3JIHqnoil:
C IIOJIOCaTbiM y30pOM H3 napaJIJieJibHhiX HJIH BOJIHHCTbiX JIHHHH

BeJIHqHHhl

H H3 HYBIIIHHOB ceporo QBeTa

C JICIQeEbiM y30pOM.
lfHBeHTapb IIOrpe6eHHH C TpyiiOIIOJIC>KenHeM BeCLMa He3naqHTeJieH: HeCHOJihl<O He60JILLUHX
cccy.n;os c IIOJICCa1hiM y3opoM, HC>K, JII:I.6o >KeJie3HaH npH>KHa, a B ncrpe6eHHH pe6eHHa -

MaJieHL-

HaH HpyrJiaH IIJiaCTHHHa H3 6eJIOrO MeTaJIJia <t>opMbl MOHe1hl, IIOI<r hiTaH TOHHHM CJIOeM 30JIOTa.
J1cqepr.biBalCIQHe paCHOIIHH MOrHJihHHHa H IICCeJieHHH, C6Hapy>KeHEhiX 8

1956

r., .n;a.n;yT QeHHbie

}'Ha3aHHH ,D;JIH OCBeiQeHHH CBH3H Mf>K.IJ:Y IICCeJieHHeM H HeHpOIIOJieM BpeMen <t>opMHp08aHHH pyMhiHCHOrO Hapo.n;a.

OE'h.HCHEHI1E Pl1CYHKOB
PHc. 1. - Y•mcTOK T.
1, l:jlparMCHT TapeJIKH CTHJIH KaMHpoc; 2, l:jlparMeHT aTTH'-IecKoro mmaKca;
3, fOJIOBKa TeppaHOTOBOll CTaTy::JTKll.
PHc. 2.- Y'-lacroK T. 1-4, pHMCKHe cocy,[lhi I B. H.3., Haii,~:~eHHbie B noMell\eHHH b.
PHc. 3.- UeHTpaJILHbiH y'-laCTOI< KpcnocrH nyHKT D. 1, TapeJIKa VI B. H.3.; 2-4, rJIHHHHbie npHCJIHUa.
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4.- UeHTpa!IbHhiH y<mcToH FpenocTH, nyHHT D. 1, ~parMeHT ~pH3a; 2, Ma!ICHbHan aM~opa VI B.H.3.
PHc. 5. - UeHTpa!IbHhiH yqacToH HpenocTI1, nyHHT D. 1-2, cseTI1!IbHI1H11.
P11c. 6. - YllacToH X. Pa3pe3 X S B o6lliCM BH]"Ie pacHonoH.
PHc. 7.- YllaCTOH X. Pa3pe3 X S. Apxal1lJCCHHH nn~oc, yHpaweHHhiH pe!Ibe~HhiM y3opoM.
Pnc. 8.- YllaCTOH
<t>parMCHTbl HepaMHHH JlaTCH lf 3!I!I11HHCTIIlJCCHOH H3 }1(11!111!113 I.
PliC. 9.- YllaCTOH
P11MCH3H HepaM11Ha II B. H.3. 1, ~parMCHT aM~Opbl H3 }J{If!ll11J..I3 2; 2-5, ~par
.'ICHThl MC!IHI1X COCY LIOB.
Pnc. 10.- YllaCTOH
1-3, npejiMCTbl 113 HHBCHTapn norpe6CHI1H 3 11 5.
P11c. Il. - YllaCTOH HeHponomL KypraH XII so BpeMH pacHonoH. B I.ICHTpe ocTaTHH HOCTPI1ll.la, Ha rrepBoM
nJiaHe rpynna I.
PHc. 12.- KypraH XII. OcTaTHH norpe6aJibHcro HCCTPHlJ..Ia. 1, rpaHI11.18 nporopenwero rpyHTa; 2, 3ona
o6yrJICHHbiX HOCTCI":f; 3, I<YCHI1 yr!IH; 4, HYCHI1 o60HOI<CHHOH f!IHHbl C OTIIClJ3TH3MI1 ):ICpeBa; 5, ~parMeHTbl
lekythos; 6, <!>parMeHThi cTeHJIHHHoro alabastron; 7, !ţparMeHThi hydrie-kalpis; 8, ~parMeHThi wapoBI1LIHOro
HOBlll8; 9, HOCTHH8H nyrOBHI.I8; 10, ~pan\CHTbl [.ltXZO<Lpat; 11, yHp8lllfHIIble HOCTHHbiC H3]"1C!IHH; 12, MC!IHI1C
HYCHH 6pOH3bl; 13, }f{fJIC3Hbll":f fB03Ab; e - {, OCb.
P11c. 13.- YllaCTOH n~HponoJIH. KypraH XII. 1-6, cocyLihi, HaHtiCHHbie B HocTpHlJ..IC, Jm6o B6JII1311 ero.
P11c. 14.- YllaCTOH HeHponoJIH. KypraH XII, I a-b, [J.ttpatLpat; 2-3, HOCTHHhie H3l~C!II1H, Hai1r~eHHbie
H HOCTpHiliC.
PI1C. 15.- YllaCTOH HeHponO!IH. KypraH XII. rpynna I BO BpeMH pa36opHH, BHLI csepxy.
Pnc. 16. - YllaCTOH HeHponoJIH. KypraH XII. EpoH30BaH cepbra, H3HLICHHan Ha cHeJieTe 20 B rpynne 1.
Ta6Jinl.la 1.- HcTpHH, 1957. HccJieLIOBaHHhiC yqacTHH.
Ta6JI111.1a Il.- YllaCTOH T. PacHonHH 1957 r. (nyHHT11pOM OTMClJCHhi pa3o6paHHbie 3L13H11H).
Ta6JIHI.Ia III.- YllaCTOH T. 3JIJIHHI1CTI1lJecHHH xpaM, nocBHlJ..ICHHhiH " BC!II1HOMY 6ory ". <t>parMeHThi
apxHTpana, 118HLICHHbiC B 1956-1957 rl'.
Ta6JIHI.Ia IV.- UeHTpaJibHhiH yqacToH ropo):la. IlyHHT D. IlJiaH npoH3Be]"leHHhiX B 1957 r. pacHonoH.
Ta6JIHI.Ia V.- YllaCTOH X. pa3pe3 X S. 3anaAHhiH npo~H!Ih pa3pe3a.
Ta6JIH1.18 VI.- YllaCTOH
Il!Iall H IO}I<Hb!H npo~H!Ib pa3pe3a.
Ta6JIHI1a VII. - YllacToH HeHponoJIH. KypraH XI 1. Il!IaH pacHorrHH.

z2.
z2.
z2.

z2.

LE CHANTIER D'HISTRIA
RESUME

De meme que les annees precedentes, le groupe d'archeologie du chantier d'Histria
s' est li vre en 1957 a des recherches a l'interieur de la cite, a insi que sur le plateau situe a l'Ouest
de la cite (etablissement extra-muros), et dans la necropole datant de la premiere periode feodale,
au lieu-dit «Capul Viilor}} (village d'lstria).
Secteur du temple grec (T). La campagne de fouilles de 1957 a obtenu, dans le secteur T,
les resultats suivants :
1. L'elargissement de l'espace situe devant le temple A a permis de degager completement
ce qu'on avait appelle le podium, partiellement decouvert des 1955; il s'agit d'un grand autel a peu
pres carre, exactement oriente d'Est en Ouest et comervant les restes d'un interessant element
en forme de tare, indubitablement originaire d'Asie mineure. Certains fragments ceramiques
permettent de le dater du debut du V" siecle avant notre ere. Un puits circulaire, non encore
explore, a ete decouvert pres de cet autel, au niveau des constructions du v~ siecle; c'est le troisieme puits decouvert dans l'enceinte sacree.
2. Les fouilles pratiquees au Sud-Ouest du temple A (pres de la chambre « a colonnes }}
de l'epoque constantinienne, creusee jusqu'a la terre vierge) ont permis de faire de precieuses
observations chronologiques, portant surtout sur le probleme du debut et de la fin de l'epoque
d'existence de la zone sacree. On y a constate que, sous les fondations des constructions grecques
datables du V" siecle avant notre ere-, on ne peut rien surprendre in situ, nulle trace de construction qui pourrait etre datee du VIe siecle avant notre ere. L'abondante recolte de materiei ceramique archai:que est due a de simples nivellements du sol. La date finale des monuments de
la zone sacree peut etre fixee approximativement a la fin du
siecle, etant marquee par une
couche de terre, de pres de 0,50 m d'epaisseur, contenant des materiaux datables au plus tard de
la fin du II" et du debut du I"' siecle avant notre ere, qui recouvrait les vestiges des edifices du culte.
Apres une assez longue periode d'abandon de ce secteur, un reseau assez complique d'habitations
civiles y a ete construit, a partir du !"'siecle de notre ere et jusqu'a l'epoque byzantine. On a
decouvert dans les murs des trois chambres qui ont ete demontees, de nombreux fragments architectoniques, appartenant au temple hellenistique en marbre, dedie au « Grand Oieu }}, qui avait
livre des 1956 une serie d'elements architectoniques particulierement importants.
Secteur central de la cite, point D. Les fouilles qui y furent effectuees en 1957 au point O. du
secteur central devaient completer les recherches anterieures par l'exploration du terrain compris
entre l'edifice renfermant la basilique chretienne et le lac Sinoe.
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Le complexe de bâtiments degage est plus mal conserve que les autres. Cela est du au fait
que, a la difference de ces derniers, on est la en presence d'habitations privees construites plus
modestement. Les erosions, que les eaux des pluies ont entraînees, ont egalement detruit une
partie des murs. La section transversale de la cite, executee en 1950, a egalement contribue a cette
destruction, en raison de la maniere dant elle a ete pratiqw!e, puis abandonnee. Ce qui a ete mis
au jour a l'heure actuelle permet d'affirmer que le tout appartient a deux ou meme a trois
edifices, notes- conformement aux signes conventionnels adoptes anterieurement- 03, 04 et
03 '. L'ensemble du complexe apparaît delimite, a l'Ouest comme au Nord, par une rue (~ et 8).
Les deux edifices principaux sant egalement delimites par une troisieme rue (sur le plan pl. IV: E).
Les rues sant tracees de la meme maniere: un plancher de terre battue, melee de pierre et de
tessons, avec une bordure de pierre sur les cotes servant a proteger les murs des constructions
voisines.
Le premier edifice (03), qui est aussi le plus grand, se trouve dans la partie Ouest du secteur;
ses chambres donnent sur une cour interieure pavee de dalles de schiste vert. Le second edifice
(04 ), situe dans la partie Est, semble plus petit. La chambre A de cet edifice est la mieux conservee.
Elle etait tres probablement surmontee d'un etage, auquel on accedait par le couloir C, situe a
l'Est de la chambre A. L'edifice 03' se compose des chambres F et G qui, n'ayant pas de communication certaine avec l'edifice 03, pourraient eventuellement representer quelque chose d'independant.
Les materiaux de construction des b~timents, pour la plupart du schiste vert, des briques,
des tuiles, du bousillage, des poutres de bois et des clous en fer, representent des elements qui,
avec les monnaies, sant datables du VIe siecle de notre ere. Fait remarquable, quatre tombes
contenant sept squelettes en tout (la tombe M. 1 ayant trois squelettes, M. 3, deux et chacune
des autres, un seul) ont ete decouvertes a l'extremite Est de la cite. Toutes ces tombes appartiennent chronologiquement, par leur inventaire et leur stratigraphie, a l'epoque qui succede
a !'abandon de la cite, par consequent, au debut du VII" siecle de notre ere.
Cornme objets plus irnportants, decouverts lors de ces fouilles, on signale: 1) un vase en
pâte rouge de bonne qualite (fig. 3/1); 2) des clous en fer servant aux constructions (fig. 4/1);
3) trois fusai:oles en terre cuite (fig. 3/2- 4) et des lampes en terre cuite (fig. 5/1-2); 4) des
fragments de frise en rnarbre, dant le decor represente Zeus ou Poseidon (fig. 4/2) et une amphore
en terre cuite (fig. 4/3).
Secteur X. Les fouilles qui y ont ete executees en 1957, quand on y a pratique la section
XS, devaient poursuivre la grande depression :1, surprise sur la surface XA1, en 1955 et 1956.
Selon tous les indices, cette depression semblait due a la rnain de l'homme, a savoir un fosse
qui, descendant du dernier niveau archai:que, allait jusqu'a la nappe d'eau, en coupant les
niveaux archai'ques anterieurs. La situation trouvee a Olbia et exposee par A. Farmakovski
dans AA, 1908, etait identique, ce qui a incite 1' auteur a attribuer a cette depression la
fonction d'un fosse de defense, trace sur le plateau occidental de la cite et a orientation Nord-Est
- Sud-Ouest.
Les fouilles ont fait ressortir la meme succession de couches, deja rencontree lors des carnpagnes anterieures: sous l'humus vegetal apparaît la couche appartenant a la necropole romaine,
qui coupe la couche hellenistique a trois niveaux, dant ie premier est caracterise par des restes
de planchers en terre cuite et une portion de « fondations olbiennes ». Les fosses du niveau hellenistique n° Il, coupent le niveau anterieur, tandis qu'au niveau hellenistique n° III appartient
une surface fortement tassee, contenant des pierres et des fragments ceramiques, dant le role
n'a pas pu etre determine, mais qui a empeche, dans l'antiquite, le creusage sur cette portion de
fosses pour le cimetiere romain. Une seule tornbe, une tombe d'enfant, a ete decouverte, dans
la portion f:l, de l'extremite Nord-Est de la section.
Par suite de la pente du terrain, la couche archai:que est apparue a une profondeur d'environ 1,50 m, au lieu de 2,60 m, trouvee lors des travaux de 1956. Le premier niveau archai:que se
trouve a une profondeur d'approximativement 3 m, avec un reste de plancher et des fragments
d'amphores archai:ques; le second niveau archai:que, qui contient des restes de plancher, a ete
derange par la fosse n° 5, qui part de la limite superieure du niveau et dans laquelle on a trouve
une amphore a decor «a la brosse », tanc!is qu'on a decouvert, dans le complexe d'habitations,
un fragment d'assiette de style rhodien, ce qui date ce niveau avant le milieu du
siecle avant
notre ere. Vers le Sud, le niveau archai:que no II est coupe par la fosse no 4 qui appartient
au niveau n° III et dans laquelle deux fragrnents de style Fikellura, datant du troisieme quart
du VI'" siecle, ont ete trouves. Le dernier niveau archaique (IV) est represente par un plancher
sur lequel on a trouve un fragment d'oi'r..achoe attique a figures ncires et un fragment d'amphore
ionienne a anneau peint, que l'cn peut dater de la fin du VI" siecle avant notre ere. Tout pres
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du plancher du niveau archai:que IV, vers le Nord, jusqu'a 15 m de l'extn!mite de la section,
on constate la presence d'un grand « comblement », compose de la fosse n° 6 qui derange la
depression oc, comblement qui atteint la nappe d'eau et semble prendre son point de depart
au-dessus du niveau archalque n° III.
Cette depression, dans laquelle on a trouve un pithos archai:que dont l'ornement consiste
en une double tresse en relief, semble avoir ete derangee, a sa partie Nord, par une stratifi.cation
reguliere formee de bandes etroites de terre argileuse, sablonneuse, de charbon et de fragments
ceramiques, stratifi.cation qui apparaît egalement sur la paroi Est de la section.
Tous ces indices poussent l'auteur a rattacher la depression de la section XS a celle de la
surface XAl. Mais pour etablir defi.nitivement le râie de cette depression, il sera necessaire de se
livrer a de nouvelles recherches, a l'occasion des fouilles a venir.
Secteur 2 2 • L'objectif principal, poursuivi par les recherches dans ce secteur, est une liaison
avec les fondations d'une grande muraille, decouverte en 1955, que l'on suppose etre une enceinte.
Les resultats de l'annee 1958 ont permis de completer les observations stratigraphiques. On a
constate que ce monument aurait ete construit au ve siecle avant notre ere et detruit au IVe avant
notre ere, car sous la couche de sabie sur laquelle il repose, se trouve une mince couche de
l'epoque archalque. Quant aux vestiges d'habitation de l'epoque hallstattienne, ils s'averent, tout
comme dans les campagnes anterieures, stratifi.es en trois niveaux, qui recouvraient les decombres
de la muraille, ce qui a fourni les donnees chronologiques. Un element nouveau des decouvertes
de cette annee est represente par les restes d'habitation de l'epoque romaine, des Ier- IIe siecles
de notre ere, apparus pour la premiere fois sur le plateau situe au Nord-Ouest de la cite et representant un terminus post-quem pour la necropole plane a inhumation, d'epoque romaine, deja
connue des annees precedentes. On y a decouvert dix tombes en tout, dont celle qui porte le no 3
contenait une boucle d'oreilles en bronze et un peigne en os, muni de dents des deux câtes, tandis
que la tombe n° 5 recelait une boucle ronde en fer.
Secteur «Necropole atumuli». On y a poursuivi l'exploration de la portion de la plage du lac
Sinoe, en fouillant les tumuli no• XII et XIV. Le tumulus no XII, d'une hauteur de 2m et a stratifi.cation simple, abritait dans son centre les restes d'un bucher funeraire renfermant les fragments
d'un lecythe, d'une hydrie-kalpis, d'un vase globulaire a poignee, ainsi que d'un alabastron en verre,
outre divers autres vestiges d'objets de metal ou d'os, parmi lesquels on remarque une !J.OCX.octpx.
A l'exterieur de cet ustrinum, en quelque sorte symetrique au Sud et au Nord, se trouvaient les
fragments d'une amphore ionienne et d'une coupe des « petits maîtres ». Les recherches ont etabli
que le bucher funeraire etait en meme temps une tombe. L'identifi.cation stylistique des vases
permet de dater cette tombe tumulaire des annees 530-510 avant notre ere. Sous le manteau
ex~"erieur du tumulus sont apparus deux complexes funeraires, d'un caractere tout a fait particulier. Le complexe n" I renfermait 26 squelettes humains, 28 pattes ou segments de pattes de cheval,
quatre crânes de cheval et trois thorax de cheval, le complexe n° II, neuf squdettes humains, 22
pattes ou segments de pattes de cheval, sept crânes de cheval et trois thorax de cheval. L'interpretation de ce complexe est particulierement diffi.cile. Dans ces contplexes, les restes humains et
ceux de chevaux sont meles dans un apparent desordre; il n'y a presque pas d'inventaire, a
l'exception de quattre boucles d'oreilles dont une seule est entiere. Le demontage des complexes,
ainsi que les observations faites sur place ont eu lieu en collaboration avec le docteur Nicolăescu
Plopşor, du Centre de Recherches d'Anthropologie de 1' Academie de la R.P.R. Le rapport anthropologique, qui ne se refere qu'aux observations faites sur place, constate que les restes humains,
ainsi que ceux des chevaux, ont ete jetes dans le complexe au moins tro:s _iours apres la mort (a en
juger a la position anormale et forcee des membres). Il ressort egalement de ce rapport que ces
deux complexes renfermaient cinq squelettes d'enfants a dents de lait. Encore que faites avec
beaucoup d'attention, les observations stratigraphiques n'ont pas permis d'etablir avec certitude
si ces deux tombes collectives etaient contemporaines du bucher funeraire, situe au centre du
tumulus. Le manque d'elements d'inventaire rend encore plus diffi.cile l'appreciation de cette
decouverte insolite. Cependant l'incompatibilite entre le rituel hellenique du bucher et le caractere
des tombes laterales plaide, pour le moment, en faveur de l'hypothese que les sepultures collectives ont ete introduites dans le corps du tumulus et representent, par consequent, des enterrements secondaires.
Le tumulus no XIV, viole de nos jours, ne conserve plus rien de la tombe centrale, qui semble
avoir ete une tombe a inhumation. D'apres les fragments ceramiques decouverts dans son manteau,
il doit etre date du debut du IVC siecle avant notre ere.
La necropole de haute epoque feodale. Les fouilles de 1957 ont permis d'y decouvrir 26 tombes
et quatre buchers. Vingt tombes sont a incineration, dont 16 a urne funeraire et six seulement
sont a inhumation.
W- c. 130
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Le mobilier archeologique des tombes a incineration consiste en pots de differentes
dimensions, au decor strie forme de lignes paralleles et sinusoldales, et en cruches grisâtres, a
ornement lustre.
L'inventaire des tombes a inhumation est des plus pauvres: quelques petits vases a decor
strie, un couteau ou une boucle en fer et, dans celle d'un enfant, une petite plaque ronde en forme
de monnaie, en metal blanc recouvert d'une mince feuille d'or. Les fouilles exhaustives du cime,
tiere et de la station decouverte en 1956 fourniront certainement de precieuses donnees pour
l'eclaircissement du rapport de cette station avec la necropole, datant, toutes deux, de la periode
de formation du peuple roumain.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1. - Secteur T. l, Fragment d'assiette style Camiros; 2, fragment de pinax attique; 3, tete de statuette en terre cuite.
Fig. 2. - Secteur T. l-4, Vases romains du Ier siecle de notre cre, decouverts dans la chambre b.
Fig. 3.- Secteur central de la cite, point D. l, Assiette du V le siecle de notre ere; 2-4, fusaloles de terre
cui te.
Fig. 4. - Secteur central de la cite, point D. l, Fragment de frise; 2, petite amphore, VIe siecle d~ notre ere.
Fig. 5. - Secteur central de la cite, point D. l-2, lampes.
Fig. 6. - Secteur X. Section XS du plan general des fouilles.
Fig. 7. - Secteur X. Section XS. Pithos archalque a decor en relief.
Fig. 8. - Secteur 2 2 • Fragments ceramiques La Tene et fragments hellenistiques trouves dans l'ha·
bitation no. 1.
Fig. 9.- Secteur Z2 • Ceramique romaine, ne siecle de notre cre. 1, Fragment d'amphore de l'habitation
n° 2; 2-5, fragments de petits vases.
Fig. 10. - Secteur Z 2 • 1-3, Objets de l'inventaire des tombes no• 3 et 5.
Fig. Il. - Secteur Necropole. Le tumulus XII pendant les fouilles; au centre, les restes du bucher; au pre·
mier plan, le complexe I.
Fig. 12.- Tumulus XII. Vestiges du bucher funebre. 1, Limites de la zone carbonisee; 2, zone a os calcines;
3, morceaux de charbon; 4, morceaux d'argile cuite portant des empreintes de bois; 5, fragments de lecythe; 6, fragments d'alabastron en verre; 7, fragments d' hydrie-kalpis; 8, fragments de cruche globulaire; 9, bou ton en os;
10, fragments de fLtXXCXLpct; Il, picces enos decoree~; 12, menus fragments de bronze; 13, gros clou de fer; e-f, axe.
Fig. 13.- Secteur Necropole, tumulus XII. l-6, Vases decouverts dans le bucher ou a proximite.
Fig. 14.- Secteur Necropole, tumulus XII. l a-b, fLOCXottpct; 2-3, objets en os, decouverts dans le
bucher.
Fig. 15.- Secteur Necropole, tumulus XII. Le complexe l, pendant le demontage, vu d'en haut.
Fig. 16.- Secteur Necropole, tumulus XII. Boucle d'oreilles en bronze, decouverte sur le squelette no 20
du complexe I.
Planche I.
- Histria, 195 7. Secteurs fouilles.
Planche II. - Secteur T. Fouilles de 1957 (les lignes en pointille indiquent les bâtiments demontes).
Planche III. - Secteur T. Temple hellenistique dedie au « Grand Dieu >>. f'ragments de l'epistyle, decouverts pendant les c~mpagnes de 1956-1957.
Planche IV. - Secteur central de la cite, point D. Plan des fouilles executees en 1957.
Planche V. - Secteur X, section XS. Profil Ouest de la section.
Planche VI. - Secteur Z 2 • Plan et profil Sud de la section.
Planche VII.- Secteur Necropole. Tumulus XII, plan de fouilles.
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POPEŞTI

(r. Domneşti, reg. Bucureşti)

de colectivul şantierului Popeşti 1 , în campania
arheologică a anului 1957, a fost complexul de locuinţe getice ale căror
resturi depuse în straturi dense fuseseră semnalate în tranşeea Wz începută
în campania din 1956 în colţul de sud,est al staţiunii de la Nucet 2 • A doua preo,
cupare a fost cercetarea porţiunilor din sectorul X,Psi rezervate din anii precedenţi.
În cadrul primei probleme s'au extins săpăturile din 1956 în spaţiul dintre
suprafeţele W şi X,Psi, trasîndu,se încă trei tranşee : W 2, W 3, W 4, lungi de
cîte 29,5 m şi late de cîte 3 m, cu cîte 1 m interval rezervat între ele, paralele
cu W 1 (fig. 1). Din aceste intervale, a fost redus ulterior în întregime acela
dintre W 2 şi W 3 şi o mare parte din acela dintre W 1 şi W 4· Intervalul
dintre W 1 şi W 2 urmează a fi explorat în viitor. După necesităţile explorării,
am procedat şi la deschiderea unei casete de 5 m x 2 m în marginea de vest a
tranşeei W 4 şi a alteia de 9 m x 2,50 m în marginea de est a tranşeei W 3 •
Explorarea tranşeelor a avut ca obiect numai straturile din a doua epocă a fierului.
Lucrările au fost completate în acest sector prin lichidarea spaţiului WChi, lat
între 1 m şi 2,40 m, care despărţea săpătura Chi din 1954 3 de suprafaţa W din
1955-1956 4 •
Rezultatele obţinute prin săparea tranşeelor W 1 _ 4 sînt de o importanţă
deosebită nu numai pentru staţiunea de la Popeşti, dar pentru întreaga cultură
getică. S,au descoperit aci resturile unei locuinţe vaste şi complexe care, deşi
construită cu mijloace tradiţionale primitive, numai din lemn şi lut, aminteşte,
prin planul său dezvoltat, prin alinierea şi regularitatea camerelor, ca şi prin dimen,
siunile lor remarcabile, arhitectura elenistică. Cu toate că săpăturile noastre au
totalizat o suprafaţă de peste 450 m 2 , încă nu s,a dat de marginile acestui complex
în nici o direcţie. Este vorba de un adevărat palat, aparţinînd conducătorului tri,
bului get care îşi avea reşedinţa în cetăţuia de la Popeşti (fig. 1-6). Materialul din
care a fost clădit acest edificiu mixelenic era uşor inflamabil. Din această cauză
« palatul » a fost de mai multe ori mistuit de flăcări, total sau în parte, şi mereu
reconstruit. Dar mulţumită aceloraşi incendii ni s'au păstrat o mare parte din
temeliile pereţilor de vălătuci ai încăperilor, precum şi podelele lor de lut bătătorit,
întărite prin dogoarea dărîmăturilor arse.
Am putut distinge în această zonă pînă la şase niveluri de locuire, referindu,se
la aceeaşi locuinţă. Din aceste niveluri numai două sînt acelea în care am desco,
RODLEMA principală urmărită

D

1 Colectivul a fost alcătuit din R. Vulpe (responsabil), Ecaterina Vulpe, Alexandrina Alexandrescu,
Constantin Preda, Florenţa Preda, Alexandru Vulpe
şi studenţii Alexandru Bogdan, Elena Constantinescu
şi Vasile Rusu.

zo•

2

Materiale, V, 1959, p. 342 6 fig. 1.
SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 240-243.
Materiale, III, 1957, p. 127 şi urm.; V, 1959,
p. 341 şi fig. 1.
3

4
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perit resturi consistente şi continue ale clădirii: unul, cel mai vechi, situat la adîn,
cimea de 1,50 m, la baza stratului La ene, imediat deasupra pavajului al treilea
de pietriş de deasupra valului 1 (vizibil în partea de sud a tranşeelor W 2 _ 3 ), iar
celălalt, mai recent, constatat la adîncimea de 1,10 m. La alte niveluri am constatat
puţine urme de acest fel şi totdeauna răzleţe şi neconcludente. Din cele două
niveluri cu resturi continue, cel vechi n'a fost săpat decît pe o porţiune a tran,
şeelor W 2 şi W 3 reprezentînd doar o treime din toată suprafaţa explorată pînă
acum în acest sector. Clădirea corespunzătoare e reprezentată printr,un întins pavi,
ment de lut bătut, compartimentat prin urme de pereţi paraleli, în direcţia vest,est
{cu o uş<?ară deviere spre sud,vest şi nord,est) despărţind camere largi de la 3 pînă
la 9 m. In camera din mijloc a fost descoperită o vatră pătrată, cu laturile de cîte
1,30 m, înălţată cu 0,20 m deasupra pavimentului, avînd o crustă simplă.
De o parte şi de cealaltă a vetrei au fost constatate în paviment găuri de
pari rotunzi de circa O, 18 m diametru, înşirîndu,se la intervale regulate spre a forma
un grilaj în forma unei potcoave (fig.1, b şi fig. 2). Desigur, ne aflăm în faţa unui
loc de cult reproducînd într,un material nedurabil îngrădirea absidală din mijlocul
marii incinte rotunde de piatră de la Grădiştea Muncelului 2 ori pe aceea, de aceeaşi
formă, din centrul citadelei de la Piatra Roşie 3 • La Popeşti, în camera cea mai
de sud, care avea o lărgime de peste 8 m, trecînd pe sub marginea ariei săpate, pînă
la suprafaţa Psi, s'a găsit o rîşniţă patrulateră de calcar, care funcţiona prin mişcare
simplă pe o direcţie rectiliniară (fig. 8).
Al doilea nivel, de la 1,10 m, la care ne,am oprit în cea mai mare parte a
suprafeţei săpate, prezintă urmele de locuire cele mai bogate şi mai concludente,
orientate pe punctele cardinale NNV,SSE şi NNE,SSV (fig. 1). Deosebit de
interesante, printre aceste urme, sînt acelea ale unui compartiment în
formă de basilică, aJ cărui plan, concretizat prin temeliile continue ale unor
pereţi de vălătuci, a putut fi identificat în partea de nord a tranşeelor W 2 şi W 3
(fig. 1 şi 3). E vorba de o construcţie largă de 7,50 m şi păstrată, incomplet, pe
o lungime de peste 11 m, împărţită în două încăperi printr,un perete transversal
întocmai ca o basilică: camera din fund, cu o lungime de 5 m (fig. 1, A), mai mică
decît lărgimea, care e de 7,50 m, prezintă un contur rotunjit amintind planul unei
abside, iar cealaltă cameră (B), păstrată pe o lungime de aproape 7 m, cu aceeaşi lăţime,
prezintă o formă patrulateră corespunzînd aceleia a unei nave de basilică. Lun,
gimea ei reală trebuie să fi fost mult mai mare. Marginea sa de sud trecea pe dea,
supra ve trei cu îngrădire în formă de potcoavă de la nivelul de 1,50 m (fig. 1, b), de care
am vorbit mai sus. Atît în« navă», cît şi în «absidă», pavimentul, constînd din lut
bătătorit, s'a păstrat intact, fiind calcinat prin incendiul care a distrus construcţia.
Peretele dintre cele două încăperi este întrerupt la mijloc printr'o trecere de
3,10 m lărgime. În camera de formă absidală se află două vetre pătrate, ridicate
deasupra pavimentului cu O, 10 -0,30 m şi prezentînd o crustă netezită cu îngri,
jire. Vetrele nu sînt sitm.te în mijloc, ci una, de 1,80 m X 1,80 m, înspre latura
de est, iar cealaltă, mai mică, măsurînd 0,80 m x 0,80 m (fig. 1, h), spre latura
de vest. Crusta acesteia din urmă, avariată în parte, este decorată cu linii
incise, printre care se văd diagonale, cercuri şi resturile unui chenar cu motivul
1
Materiale, III, 1957, p. 235 şi fig. 24; V, 1959,
p. 341 şi fig. 2, l.
2
C. Daicoviciu, în SCIV, III, 1952, p. 285, fig. 3.
3
C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie,
Bucureşti, 1954, p. 50, fig. 17 şi pl. Il. O altă construcţie absidală se vede în planul de la pl. II (cf. şi
p. 64), în colţul de nord-est al incintei celei mari a

cetăţii. Resturile unei construcţii absidale de vălătuci
ca la Poptşti, au fost descoperite mai de mult şi
într-o aş(zare gnică de la Tei, în marginea oraşului
Bucurqti: D. V. Ros(tti, Cîteva aşezări şi locuinţe
preistorice din preajma Bucureştilor, Bucureşti, 1932,
p. 12 şi fig. 23.

www.cimec.ro

3

ŞAN TI EH.UL

ARHEOLOGI C

POPEŞTI

309

grecesc al talazurilor (fig. 7). Vetre ornate au mai fost constatate la Popeşti Şl m
anii precedenţi 1 , precum au fost găsite şi în alte staţiuni getice, ca Poiana 2 şi

Fig. 2. - Pavimentul clădirii getice din tranşeele W 2-3, de la nivelul de 1,50 m. Se
gropile de provizii, vetrele şi urmele de pari ale îngrădirii de formă absidală.

văd

Fig. 3. - Colţul de NV al clădirii absidale de la nivelul de 1, 10 m din tranşeele W 2-3.

Bucureşti,Mihai Vodă

, dar acum pentru prima oară a apărut un exemplar cu
un decor mai complex şi mai rafinat, apropiat de vetrele trace de la Seuthopolis 4 •
3

1
SCN, VI, 1-2, 1955, p. 245; Materiale, III,
195 7' p. 238, fig. 18/2.
2
SCN, III, 1952, p. 194, fig. 3.
3
Studii şi referate privind istoria Romîniei, 1,

Bucureş ti,

1954, p. 334 şi fig. 5-6.
D. P . Dimitrov, în SA, 1, 1957, p . 208 şi urm.,
fig. 10-13.
4
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fn partea pătrată a camerei cu aparenţă de «navă», s'a descoperit de ase,
menea o vatră pătrată, cu laturile de cîte 1,80 m, ridicată cu 0,30 m deasupra
pavimentului şi prezentînd o crustă simplă (fig. 1, f şi fig. 4, jos). În colţul de nord,vest
al navei se află o poliţă triunghiulară de vălătuci, cu catetele de cîte 0,90 m, înaltă
de 0,15 m, prezentînd deasupra o gaură (fig. 1 şi 3). Servea, poate, ca postament
pentru vreun idol ori pentru o amforă cu vin necesar libaţiilor sacre. Fapt este că
întreaga construcţie de formă basilicală, ca şi vatra cu îngrădire în formă de
potcoavă din nivelul inferior, trebuie să fi avut un rost religios. Această funcţiune
era probabil dublată de aceea a unui local pentru ceremonii şi sfat.
La vest de « basilică », în tranşeele W 1 şi W 4, alături una de alta, n'a apărut
nici o cameră tot atit de bine conturată, dar din loc în loc s'au descoperit fragmente
mai lungi sau mai scurte de temelii de pereţi paraleli cu pereţii construcţiei
basilicale, despărţind camere largi pînă la 5 m ori coridoare strîmte de 2 m şi
chiar de 0,90 m (fig. 1). De asemenea, peste tot s'a dat de lut bătătorit calcinat.
fn partea de sud a acestor tranşee, ca şi în tranşeea vecină W 2, s'au constatat,
la nivelul de 1,10 m, foarte multe resturi de bîrne carbonizate, dispuse în general
în direcţia est,vest(fig.l,j). În spaţiile dintre ele se remarcă două vetre cu crustă
simplă, una pătrată cu latura de 1,20 m (fig. l, k) şi alta circulară cu diametru!
de 1,40 m (fig. l, l). Lîngă vatra circulară era o afumătoare poroasă. La mijlocul
tni.nşeei wl a apărut, încă din 1956, un grup de cinci mari pithoi, aşezaţi la
locul lor, pe jumătate îngropaţi (fig. l, p şi fig. 5). Pe buza unuia din ei
se vede gravată litera ~. În apropierea acestor chiupuri se aflau două vetre
patrulatere, precum şi două grămezi cu cioburi de vase getice de toate
categoriile. Chiupurile (pithoi, dolia), împreună cu vetrele şi cu cioburile, se înscriu
în dimensiunile unei camere care măsura circa 5 m x 4 m (fig. 1, E). La nord
de această cameră se afla o altă odaie, de 3 m x 4 m (fig. 1, F) conţinînd
grămezi de cioburi getice (o) şi grupuri de piramide de lut (q). Mai la nord, într'o
altă cameră (G), s'au constatat numeroase piramide similare şi fragmente de bîrne
carbonizate.
Aceste două camere din urmă, cu piramide de lut, sînt mărginite spre vest
printr,un perete de vălătuci, dispus în direcţia nord,sud, explorat pe o lungime
de 6,50 m. În partea de vest, la mijlocul tranşeei W 4, pe acest perete se sprijină
un mare cuptor rotund înscris între pereţii unei camere pătrate de 2,50 m x 2,50 m
(fig. 1, C şi fig. 6). Interiorul cuptorului măsoară în diametru 1,85 m. Atît în interiorul
său, mărginit de un perete circular, cît şi în afara acestui perete, în colţurile camerei
pătrate, se află o crustă calcinată tare. Uşa cuptorului, situată spre vest, e lată
de 0,50 m. În faţa sa se află un perete de lut, scund, avînd numai 0,38 m înălţime.
Colţul pe care acest perete îl formează cu un alt zid de vălătuci, situat pe marginea
de nord a cuptorului, este închis ca o ladă triunghiulară cu catetele de cîte O, 75 m,
printr'o placă subţire de lut ars înaltă de 0,20 m (fig. 1, r); această cavitate
triunghiulară servea, probabil, la păstrarea unor ustensile de bucătărie. Cupto,
rul, încastrat în interiorul construcţiei «palatului», nu putea servi decît pentru
pîine şi mîncăruri. Nu prezintă nici o particularitate caracteristică cuptoarelor
de vase ori de metalurgie. În camera din faţa sa (fig. 1, D), s'au găsit foarte multe vase
getice, sparte, din care majoritatea o formează oalele paroase, care se întrebuinţau
la bucătărie.
Imediat la nord de camerele cuptorului se află un coridor orientat est,vest, îngust
de- O, 90 m, în interiorul căruia s'au descoperit urmele in situ ale unui chiup (fig. 1, p ).
Mai la nord urmează o cameră largă de 4,50 m, apoi un alt coridor, îngust de 2 m.
Dincolo de acest coridor, în extremitatea de nord a tranşeei W 4, se află o altă cameră,
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mărginită dinspre vest de un perete descoperit chiar pe taluzul tranşeei. Camera conţine
o vatră pătrată cu crustă simplă (fig. 1, s), ridicată cu 0,10 m deasupra pavimentului.

.

Fig. 4. -

Vetre getice cu crustă de argilă netezită, situate la niveluri diferite în mijlocul
tranşeei

Fig. 5.-

Săpăturile

din

w3.

tranşeele

W 1 şi W 4 , la nivelul de 1,10 m; se
camera cu chiupuri şi cuptorul.

văd

vetre,

gropi,

La extremităţile de nord ale tranşeelor Wt -4 s'au găsit multe fragmente
de ţigle, în contiguitate cu marea masă de obiecte de acest fel constatate la acelaşi
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nivel în săpăturile W din 1956 şi Chi din 1954 1 • Evident, cu asemenea plăci ceramice erau acoperite locuinţele « palatului » de la Popeşti, cel puţin în părţile care
vor fi fost socotite mai importante.
Podelele de lut ale « palatului» sînt foarte adesea întrerupte de gropi rotunde,
în cea mai mare parte pentru provizii, aparţinînd nivelurilor superioare (fig. 1-6).
Aceste gropi străpung uneori şi vetrele menţionate. Podelele şi resturile de temelii
erau acoperite cu straturi groase de vălătuci arşi proveniţi din dărîmarea pereţilor
incendiaţi, precum şi cu mase de cenuşă şi cărbuni. Aceste resturi de foc erau

Fig. 6. -

tranşeea

Cuptorul getic din

W 4•

nivelate cu lut galben adus, deasupra căruia erau ridicate construcţiile noi. Pe cît
s-a putut observa, aceste construcţii, fără a reproduce exact pe cele anterioare,
respectau locurile consacrate unor anumite scopuri. Astfel, am văzut că « basilica »de la nivelul de 1,10 m, servind ca locaş de cult şi ceremonii, s-a ridicat peste
spaţiul cu îngrădire în formă de potcoavă de la nivelul de 1,50 m, destinat tot
unui scop religios. Iar peste unele vetre, întocmai ca în săpătura Z3 din 1955 2 , s-au
constatat resturi de vetre mai noi. .
Inventarul mobil descoperit cu prilejul cercetărilor noastre în zona WI -4,
printre resturile «palatului», este tot aşa de abundent ca şi în restul straturilor
getice din staţiune. În frunte stă, ca totdeauna, ceramica, reprezentată, indiferent
de nivel, prin toate cele patru categorii getice 3 . De remarcat, în categoria primitivă lustruită cu negru, cîteva căni întregi bitronconice cu toartă (fig. 9/1),
cîteva urne bitronconice cu gît cilindric înalt, mai multe fragmente de picioare
de fructiere prezentînd ferestre triunghiulare şi un capac cu mîner semilunar
(fig. 9/3); în categoria primitivă poroasă mai multe afumători şi oale cu brîie şi
proeminenţe (fig. 9/2); în categoria cenuşie sau roşietică de tehnică superioară
cîteva căni simple, cîteva vase mici imitate după modele elenistice, mai multe
1 SCN, VI, 1-2, 1955, p. 243; Materiale, III,
1957, p. 231.

2

Materiale, III, 1957, p . 231

şi fig.

6.

s Cf. SCN, VI, 1-2, 1955, p . 249 şi urm.
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fragmente de fructiere cu picior, un chiup (fig. 9/5), o oală mare (fig. 9/6), un
fragment decorat cu ornamente imprimate (fig. 10 /7) şi numeroase fragmente de
vase cu ornamente în relief imitate după cupele deliene (fig. 10/1-6); iar în eate,

o

fm

1
1

a1

&

'd

Fig. 7.- Vatra cu

crustă ornamentată, situată

în absida construcţiei de la nivelul de 1,10 m, din nordul
W 2.

tranşeei

goria vaselor de import numeroase fragmente de amfore, printre care patru mănuşi
cu stampile (fig. 12/2 -5), un fragment de oală roşie cu făţuială slabă neagră, un
ciob de amforă cu graffito reprezentînd linii încrucişate, un ciob de vas elenistic
fin, cu benzi roşii pe fond alb, un opaiţ elenistic decorat cu o scenă erotică, un
balsamarium de lut. Avem şi de data aceasta de semnalat o mănuşă de amforă
indigenă cu stampilă anepigrafică (fig. 12/1), un vîrf de capac de vas modelat în
formă de cap de vultur (fig. 9/4) şi un simulacru de figurină antropomorfă
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(fig. 12/9). De asemenea un opaiţ cu protome şi cupule pe margini, modelat în lut
poros adăugat pe un gît de amforă greacă de import (fig. 11) 1 • În tranşe~a W 4, la
0,30 m deasupra resturilor cuptorului, s'au găsit laolaltă 31 cioburi getice de toate
felurile rotunjite cu îngrijire 2 •
Printre obiectele neceramice constatate în regiunea « palatului», avem de
menţionat numeroase vîrfuri de săgeţi de fier dintre care cele m1i multe aparţin
tipului cu lamă plată, cu aripioare şi cu tub de înmănuşare (fig. 13/3- 6), iar
două tipului cu trei muchii şi cu peduncul (fig. 13/7 -8), apoi un vîrf de spadă
de fier (fig. 13 /9), un pinten de fier, un vîrf conic de fier gol în interior (poate
călcîi de lance), numeroase cuie şi
scoabe de fier, un tăietor fin de fier,
un găuritor pentru plăci de fier, o
daltă, un fragment de toartă de vas
de fier, o seceră, multe cuţite de fier,
verigi de fier şi de bronz, fragmente
de sîrmă şi de tablă de bronz, frag,
mente de brăţări de bronz, o brăţară
de fier cu garnituri inelare, pandan,
tive de bronz, nasturi de bronz, o
garnitură de bronz în formă de văs,
dor şi alta în formă de cap de lebădă
(fig. 12/6), un inel de argint plurispiral,
de tip caracteristic getic, cu extremităţi
Fig. 8. -Piesă de rîşniţă patrulateră de piatră.
în formă de cap de şarpe, decorate
cu palmete imprimate (fig. 14/3) 3 ,
un inel similar de bronz, deteriorat prin desfăşurare (fig. 12/8), o brăţară de
bronz cu două noduri simple (fig. 12/7), mai multe fragmente de oglinzi de bronz
şi o oglindă întreagă de 0,063 m diametru, numeroase fi bule de fier şi de bronz de
tipuri Latene III (fig. 13/1-2), fragmente de vase fine de sticlă, un fragment
de brăţară de sticlă indigo, numeroase mărgele de sticlă de forme şi culori diferite
(fig. 14/2 ), un amulet minuscul de sticlă reprezentînd pe zeul egiptean Bes
(fig. 14/1), un fragment de fund de vas de marmură (fig. 12/10). Ca monede, nu s'au
găsit decît două exemplare de argint cu mult aliaj în tranşeea W 3, la nivelurile
de 0,50 m şi 0,80 m, amîndouă de tip dac, scyphate şi tare deteriorate prin sărurile
produse de cuprul aliajului.
Este de observat că majoritatea inventarului mobil din a doua epocă a fierului
descoperit în sectorul W 1 - 4, provine din nivelurile superioare, între 0,20 m şi
0,60 m. Obiectele găsite între nivelurile de 0,70 m şi 1,10 m, destul de numeroase,
aparţin «palatului» de la nivelul de 1,10 m, cu cuptorul şi cu apartamentul în
formă de basilică. Printre aceste obiecte sînt două fibule de tip Latene III cu
piciorul ajurat, o fibulă Latene III cu disc pe arc, pintenul menţionat, o mărgea cu
ornamente ondulate (fig. 14/2), opaiţul poros modelat pe gît de amforă (fig. 11),
două mănuşi de amforă cu stampile elenistice (fig. 12/2,5), una din cele două
monede dace menţionate, inelul de argint plurispiral (fig. 14/3), ciobul menţionat
de vas elenistic roşu cu făţuială neagră, vîrful de capac modelat în formă de cap de
vultur (fig. 9/4 ). În legătură cu construcţiile din nivelul cel mai de jos, de la
Unui opaiţ confecţionat în acelaşi mod îi
fragmentul de vas găsit în 1955 şi publicat
în Materiale, III, 1957, p. 235, fig. 10.
1
ln ce priveşte problema utilităţii lor, cf. SCN,
1

aparţine

Il, 1, 1951, p. 208-209; VI, 1-2, 1955, p. 253.
8 V. Pârvan, Qetica, Bucureşti, 1926,
p. 544 şi
urm. şi fig. 371/1; fig. 373/1-2; fig. 383-385.
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Fig. 9. - Ceramică
negru, prezentînd o

getică: 1, cană mare bitronconică de tehnică primitivă cu lustru
mică proeminen~ă în interiorul buzei în dreptul tor~ii; 2, ulcică
primitivă poroasă; 3, capac de vas de tehnică primitivă cu luciu negru, cu extremitate
semilunară; 4, vîrf de capac de tehnică superioară modelat în forma unui cap de vultur;
5, chiup getic de tehnică superioară, reconstituit din cioburile descoperite în fa~a
cuptorului din săpătura W 4 ; 6, hidrie roşcată de tehnică superioară (reduse: 1, circa 1 / 4 ;

2, circa 1 /z; 3, circa 1 /z; 4, circa 1 /z; 5, circa
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1,50 m, s~au găsit foarte puţine obiecte mobile, printre care n'am putea releva
ca mai deosebite decît două mănuşi de amfore elenistice cu stampile (fig. 12/3 --4).
O clasificare tipologică a obiectelor pe diferitele niveluri va putea fi făcută
numai după prepararea şi studierea întregului material scos din săpături. Totuşi
putem afirma de pe acum că o asemenea operaţie va fi dificilă, din cauză că diferitele niveluri s'au succedat la intervaluri de timp relativ scurte, ceea ce face ca
formele să varieze prea puţin de la un nivel la altul, şi din cauza numeroaselor
gropi care au răscolit profund toate straturile staţiunii, aducînd la suprafaţă
obiecte aparţinînd nivelurilor inferioare. Aşa se explică, de exemplu, cum a ajuns
la nivelul de 0,40 m în săpătura W 4 o fibulă de bronz de tip evident hallstattian,
probabil din sec. V î.e.n., reprezentînd un prototip al celei mai vechi variante
de fibulă tracă.
Cu excepţia acestui exemplu, toate obiectele rezultate din explorarea resturilor de construcţii din sectorul W 1~4, aparţin secolelor II-I î.e.n. Nici de
data aceasta n'am descoperit vreun element care să ne oblige la o datare certă
în sec. III î.e.n. De asemenea, nici un obiect care să se refere neapărat la sec. I e.n.
Ţinînd seama de aceste date stabilite grosso moda şi de situaţia stratigrafică, am
putea atribui faza cea mai veche a «palatului», de la nivelul de 1,50 m, începutului
secolului II î.e.n., iar faza cea mai bogat a testată, de la 1,10 m, cu cuptorul şi cu
construcţia « basilicală », ar putea fi datată la mijlocul sec. I î.e.n. Bineînţeles,
ajustările de amănunt ale acestor date depind de studiul materialului şi de săpă,
turile viitoare în sectorul respectiv.
Precum am arătat de la început, construcţiile din colţul sud~estic al acropolei
de la Nucet vădesc o puternică inspiraţie elenistică. Planul acestor construcţii
este încă departe de a fi cunoscut în întregime. De aceea nu li s'ar putea căuta
analogii prea strînse, cu excepţia clădirii « basilicale », care seamănă aidoma ca
plan cu construcţia absidală din centrul citadelei de la Piatra Roşie, dar mai ales
cu cealaltă construcţie absidală din acea cetate, din colţul de nord,est al incintei
celei mari 1 • Şi această ultimă construcţie este împărţită în două: o navă şi o absidă.
Locuinţele de la Popeşti, ca şi cele din cetăţile dace din Transilvania, se apropie
în linii generale destul de mult de locuinţele cu temelii de piatră constatate în
cetăţile traco~elenistice, ca cea de la Seuthopolis din sec. III î.e.n., ori în aşezările
mixelenice din nordul Mării Negre, ca aceea de la Zolotaia Balka, contemporană
cu cetatea de la Popeşti. Ca şi la Seuthopolis 2 , constatăm şi la Popeşti că palatul
era situat într~un colţ al cetăţii, prezentînd diviziuni numeroase în camere de di,
mensiuni diferite şi cu coridoare înguste. Ca şi acolo, sînt frecvente vetrele de lut
din care una ornată în acelaşi stil şi apar des marile chiupuri avînd litera y; pe buză.
Poliţele triunghiulare de colţuri se regăsesc la Seuthopolis 3 , la Zolotaia Balka 4 ,
în Crimeia 5 •
În ce priveşte planul construcţiilor cu absidă, amintind pe acela al basilicii
romane -destinată unui viitor durabil prin adaptarea sa la cultul creştin- nu,i
găsim deocamdată o comparaţie în Tracia ori în nordul Mării Negre, dar originea
sa e de căutat tot într~o influenţă elenistică, de altfel ca şi originea basilicii romane.
Am arătat mai sus că forma acestei construcţii constatate la nivelul de 1,10 m
C. Daicoviciu, op. cit., p. 64 şi pl. II.
D. P. Dimitrov, loc. cit., p. 203 şi urm., fig. 3
şi 14. O analogie mai apropiată cu Seuthopolis e la
Piatra Roşie, unde, intr-un colţ al incintei cetăţii,
se află o citadelă mai mică, dar puternic întărită:
C. Daicoviciu, op. cit., p. 35 şi urm., pl. II.
8
D. P. Dimitrov, loc. cit., p. 210,fi.g. 14.
1

2

4 M. 1. Viazmitina -A. 1. Furmanskaia, în KSIA,
Kiev, 5, 1955, p. 44, fig. 3; M. 1. Viazmitina, în
Arheologhiia, XI, 1957, p. 118, fig. 3.
6 V. D. Blavatskii, 3eMJie)J;eJme B aHTH'IHbiX rocy)J;apcrnax ceBepHoro IlpH'IepHOMOpba, Moscova, 1953,
p. 118, fig. 45.

www.cimec.ro

317

•

Fig. 10.- Ceramică getică de tehnică superioară: 1-6, fragmente de cu pe cenuşii
cu decor în relief de stil dclian; 7, fragment de vas roşcat cu ornamente imprimate.
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Fig. 12.- Obiecte diverse: 1, stampilă anepigrafică de pe măn uşa unei amfore de fabricaţie gecică; 2-3, stampile de pe amfore din Cos prezentînd numele ~.Xooc; 4- 5, stampile de amfore rhodiene; 6, extremitatea unei
garnituri de bronz modelată în formă de cap de lebădă; 7, brăţară de bronz cu noduri spirale; 8, inel getic
spiral, de bronz, deteriorat prin desfăşurare, prezentînd extremităţi în formă de capete de şerpi; 9, simulacru de
lut al unei figurine antropomorfe; 10, fragmentul unui fund de vas elenistic de marmură albă.
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e persistentă la Popeşti, suprapunîndu,se îngrăditurii de cult tot de formă absidală
de la nivelul de 1,50 m. Că această formă devenise un element caracteristic la
construcţiile religioase getice, se dovedeşte prin reapariţia sa în centrul marii
incinte de piatră de la Grădistea Muncelului şi în centrul reduitului de la Piatra
Roşie. În lumea elenistică, 'tipul de
clădire religioasă cu absidă, în forma
simplă a construcţiilor getice menţio,
nate, apare pentru prima oară în fai,
mosul templu mistic din Samotracia
din sec. III î.e.n. Pentru a explica
pătrunderea sa în nordul Dunării, ar
fi suficient să ne gîndim la strînsele
relaţii dintre geţi şi Tracia elenistică,
evidenţiate prin atîtea alte constatări, şi
la importanţa cultului zeilor călăreţi în
religia getă, ca zei solari asimilaţi cu
Dioscurii si cu Cabirii din Samotracia 1 •
De altfel, ~xplicaţia n'ar fi decît în acord
cu interpretarea care s'a dat marii
incinte de la Grădiştea Muncelului în
legătură cu cultul Soarelui 2 •
Prin lichidarea peretelui despă~ţitor
WChi s'au făcut observaţii stratigrafice,
2
constatîndu,se resturi de bătături arse
şi mase de fragmente de ţiglă, care,
puse în concordanţă cu elementele
descoperite în săpătura Chi din 1954
şi cu cele înregistrate în suprafaţa W
în 1955 şi 1956, ne dau posibilitatea Fig. 14.- Obiecte diverse: 1, amulet egiptean de sticlă,
de a conclude că aria « palatului » din gălbuie reprezentînd pe zeul Bes (mărit cu o treime);
de sticlă mată albă cu dungi ondulate negre;
W 1 - 4 se întindea spre nord cel puţin 2,3, mărgea
inel geric spiral, de argint, cu capete în formă de şarpe,
pe încă 10 m. Spre sud, în suprafeţele
ornare cu palmete imprimate.
Psi şi X, această arie îşi avea marginea la
3,20 m de extremitatea săpăturilor W 1 - 4, iar spre est mergea pînă la rîpa terasei pe·
care se află staţiunea. Singura parte în care vom putea extinde pe viitor explorarea
« palatului » este cea dinspre vest, unde terenul a rămas intact. Această extindere
va trebui să formeze principalul punct de program al viitoarei campanii arheologice
de la Popeşti. Apoi se va impune sacrificarea importantelor resturi de la nivelul
de 1,10 m, după minuţioasa lor cercetare şi înregistrare, pentru a se putea trece
la explorarea completă a nivelului de 1,50 m. Din nefericire, lipsa de consistenţă
a materialului din care au fost făcuţi pereţii, podelele şi vetrele construcţiilor
din sectorul W1- 4 nu ne îngăduie nici o speranţă de durabilitate spre a încerca
să păstrăm urmele acestor construcţii in situ, ca într,un muzeu în aer liber, aşa
cum s'ar fi putut proceda în cazul cînd am fi avut a face cu ziduri de piatră.
În săpăturile noastre de la Popeşti singurul material pietros e reprezentat prin
1 V. Pârvan, Dacia, I, 1924, p. 276-279; idem,
Getica, p. 520-522 şi 640-641; idem, Dacia: Civi·
lizaţiile străvechi din regiunile carpato-danubiene,
ed. III, Bucureşti, 1958, p. 120; D. Tudor, ED, VII,
1937, p. 189-356.

2
D. M. Teodorescu, în ACMIT, V- VI, 19301931, p. 47-68; C. Daicoviciu, în SCI\', Il, 1, 1951,
p. 108 şi urm.; III, 1952, p. 281 şi urm.; IV, 1-2,
1953, p. 153 şi urm.
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grohotişul adus de alături, din albia Argeşului şi prin cîţiva bulgări informi de
calcar aduşi, întîmplător, desigur cu luntrile ca balast, de pe malul drept al
Dunării, fără intenţii constructive. Un şir rectiliniu de asemenea bulgări, orientat
E-V, a fost constatat în tranşeea W4, la nivelul de 0,20 m. La acelaşi nivel,
în spaţiul WChi, s'au găsit bulgări de acelaşi fel, îngrămădiţi pe o suprafaţă de
circa 1 m 2 •
În sectorul Psi,X s'a procedat la o răzuire a peretelui de vest din suprafaţa
Psi pentru a se obţine un profil proaspăt al valului şi s'a săpat o parte din masivul
rezervat în 1954, în marginea de est a aceleiaşi suprafeţe, la nord de val, din cauza
temeliei patrulatere de argilă galbenă ce se constatase acolo la baza stratului
getic 1 • Peretele din vest a fost tăiat pe o grosime de 0,60 m. Secţiunea rezultată,
mai clară decît cele anterioare, prezentînd straturile în mod simplu fără prea multe
întreruperi prin gropi ulterioare, confirmă concluziile formulate în rapoartele
noastre precedente cu privire la structura şi la data valului 2 • Cu prilejul acestei
ajustări s'au descoperit, la extremitatea de nord a valului, în stratul hallstattian,
resturile unui schelet uman, răscolit prin adîncirea unei gropi în a doua epocă
a fierului. În apropiere de schelet, mai spre nord, s'a constatat pe profil o groapă
foarte mare, adîncă pînă la 4,50 m, plină cu resturi din epoca getică şi prezentînd
la fund urme de lemn putred.
Masivul de argilă galbenă din marginea de est a suprafeţei Psi reprezintă
un fapt foarte ciudat şi nemaiîntîlnit pînă acum. În urma diferitelor secţiuni
prin care a fost explorat, s,a observat că e vorba de o masă de argilă amestecată
cu multe concreţiuni calcaroase, aduse din apropierea staţiunii, dintr,un strat
cuaternar de la baza loessului roşcat care caracterizează întreaga terasă a Argeşului.
Cu această argilă a fost umplută o groapă mare şi adîncă, săpată în prealabil
peste o groapă anterioară cu cenuşă şi resturi diverse din epoca a doua a fierului.
Masa de argilă astfel depusă prezintă forma unui enorm trunchi de con răsturnat.
Lăţimea sa la fund este de 2,20 m, iar la suprafaţă de 4,15 m. Această suprafaţă
cu marginile modelate în forma unei temelii de cameră pătrată, se află la 5 m
sud de marginea săpăturii W 2 - 3, la nivelul celui de,al treilea pavaj al valului,
spre baza stratului Latene al staţiunii 3 , adică la adîncimea de 1,20 m faţă
de suprafaţa generală a staţiunii. De aci în jos, pînă la fund, umplutura masivă
de argilă măsoară o adîncime de 4,10 m. În mijlocul incintei pătrate de la supra,
faţă (la nivelul de 1,20 m), largă de circa 2 m X 3 m, miezul argilei a fost scobit
în formă conică, pe o adîncime de 1,40 m şi umplut cu clisă verzuie impermeabilă
adusă de la baza terasei Argesului. Spre suprafaţa acestei cavităţi s'au găsit cîteva
pietre de prundiş, un ciob de chiup şi puţin loess brun. În rest, nici în clisa
verde, nici în masivul de argilă galbenă nu s'a dat peste vreun obiect arheologic.
Problema acestui masiv de argilă nu,şi poate primi uşor o soluţie. Reprezintă
cumva efectul bizar al unui ritual religios, aşa cum ar părea după insistenţa cu
care cei circa 35 m 3 de argilă, care îl alcătuiau, au fost îngropaţi exact pe locul
unei gropi anterioare? E vorba, eventual, de consolidarea terenului pentru a
susţine o construcţie înaltă şi grea, cu bază îngustă, cum ar fi un turn de supra,
veghere? Dar trebuie să ne grăbim a observa că nici la suprafaţa masivului, nici
în interiorul său, nici împrejur, n'am dat peste vreo urmă de stîlp ori de bîrnă
de la vreo asemenea construcţie. Sau oare se va fi încercat a se realiza o cisternă
în apropierea valului şi a « palatului», după cum ar sugera «temelia» pătrată
1
2

SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 245 şi fig. 7.
Materiale, III, 195 7, p. 234-242; V, 1959, p. 341.

3
SCN, VI, 1-2,
III, 1957, p. 235.
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(un fel de ghizd) şi cavitatea cu clisă din interiorul masivului? În cazul ultimei
ipoteze, s'ar explica acumularea marii cantităţi de argilă pentru a se asigura o relativă
impermeabilitate a terenului. Totuşi volumul cisternei obţinute a fost mult mai mic
decît al masei de argilă. Deocamdată trebuie să mărturisim că problema rămîne
încă în suspensie. Sigur este că masivul argilos a fost îngropat în epoca « pala,
tului » de la nivelul de 1, 10 m. În cazul interpretării sale ca cisternă, poziţia sa
aminteşte cisterna de la Piatra Roşie din interiorul citadelei, aşezată în apropiere
de clădirea de formă absidală 1 •
Cu prilejul secţiunilor săpate în jurul acestui masiv s'au explorat porţiuni
din straturile inferioare ale staţiunii pînă la pămîntul viu, descoperindu,se mari
cantităţi de ceramică din epoca bronzului aparţinînd culturilor Glina III şi Tei,
precum şi din prima epocă a fierului. Din epoca a doua a fierului s'au excavat
mai multe gropi, cu conţinut arheologic bogat.
Printre obiectele scoase din aceste gropi, precum şi din răzuirea profilului
de vest al suprafeţei Psi, menţionăm cîteva vase întregi, un fragment de rîşniţă
de tip primitiv, o rîşniţă pătrată de tip elenistic (fig. 8), mai mulţi bulgări de
pămînt ars pînă la incandescenţă şi cărămizi primitive rotunde sau pătrate scoase
din dîmbul calcinat hallstattian de la baza valului prin gropile getice săpate acolo 2 ,
un căpăcel de lut poros, fragmentele unui vas elenistic cu pictură albă, o gură
de amforă de import cu urme de glazură neagră, mai multe cioburi de vase
cenuşii cu figuri în relief imitate după cupele deliene, o mănuşă de amforă getică
de imitaţie cu stampilă anepigrafică (fig. 12/1), mai multe fusaiole, o perlă sferoi,
dală de sticlă de culoare azurie cu ecuator alb, o daltă de fier cu tub de înmă,
nuşare, un cuţit de fier, o verigă de fier prevăzută cu trei colţi. Împreună cu
ceramica din stratul Glina III s'a descoperit şi o aplică formată dintr'o placă de
smalţ de la un colţ de mistreţ.
Printre lucrările din 1957 ale colectivului arheologic de la Popeşti sînt de
menţionat şi sondajele de pe platoul de la sud de acropole practicate în faţa
Bisericii, lîngă drum, sub forma a două şanţuri paralele nord,sud, largi de cîte
1 m şi lungi unul de 10 m, celălalt de 5 m. s,a săpat pînă la pămîntul natural,
la adîncimea de 0,90 m, constatîndu,se un strat cu resturi ceramice datînd exclusiv
din a doua epocă a fierului. Acelaşi rezultat a fost observat şi la 30 m spre
nord,est de aceste sondaje, în cimitirul actual al satului, lîngă Biserică, cu prilejul
efectuării unei gropi de mormînt.
Pe platoul de la sud de al doilea şanţ antic, unde se află satul Popeşti, în
colţul de nord,est al satului, pe ogorul unui sătean, au fost găsite, la arat, două
monede antice şi anume un denar roman republican de argint cu numele C. Iunius
şi o piesă de bronz din Amisos.
RADU VULPE

APXEOJIOrHqECKHE PACKOllKH B ll0llEIIITl1
KPATKOE CO.UEP)!(AHI1E

B roro-BOCTOlJ:HOM yrJiy HpenOCTII Hyt.J:eT, y ceJia lloneWTH Ha peHe Ap.o;)}{eW cnoMHeWTCHOro
paiioua ByxapecrcHoii o6Jiacnr) 6hiJIH uccJie.o;osaHhi ocraTHH 3Hat.J:HTeJibHoro rcrcHoro mHJIHI.Qa.
3TO 11 ,D;BOpeQ" BO)I{,D;H reTCHOrO nJieMeHH, pe3H,D;eHQHH HOTOporo HaXO,D;HJiaCb B :noii HpenOCTH.
1

C. Daicoviciu, Cetatea
p. 50 şi pl. II.

Hoşie,

21 -

c. 130

dacicd

de

la

Piatra

2
SCIV, VI, 1--2, 1955, p. 247 şi fig. 8-9;
Materiale, III, 195 7, p. 235 şi fig. 24.
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3TO

BO,!l;O~

HenpOHHQaeMOCTb.

OE'MICHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1. - IlnaH pacKonoK B yqacrKe W 1--4 c ocran<aMH reT0-3JIJIHHHCTH'Iecl<HX crpoeHHH II-I BB • .r:to H.3.
PHc. 2.- Mo111eHbiH non reTcKoro 3.r:taHHll B TpaHwee W 2-3 Ha yposHe 1,50 M. BH.r:tHbi X03liHCTBeHHbie
liMbi, oqarH H cJie.r:tbi croJI6os orpa.r:tbi B <PopMe ancH.r:tbi.
PHc. 3.- Cesepo-3ana.[lHbiH yroJI crpoeHHll B <PopMe ancH.r:tbi Ha ypoBHe 1,10 M B TpaHWee W 2-3.
PHc. 4. - reTCKHe O'larH, noKpbiTbie rJia.[IKHM CJIOeM rJIHHbi, pacnoJIO>HeHHbie Ha pa3.1IH'!HblX ypoBHliX B
cepe.r:tHHe TpanweH W 3.
PHC. 5.- PaCKOnKH B TpaHWeliX W 1 H W 4 Ha ypoBHe 1,10 M; BH.[IHbi O'larH, liMbi, noMell.leHHe C ne'lblO H
60JibWHe rJIHIDIHbie KyBWHHbl.
PHC. 6.- reTCKall netib H3 TpaHWeH W 4.
PHc. 7. - Qqar c yKpaweHHoil: opHaMeHTOM rJIHHimoil: nosepXHOCTbiO, pacnoJiomennoll: B ancH.r:te crpoennH
Ha yposHe 1,10 M Ha cesepe TpaHWeH W 2.
PHc. 8.- l.!eTbipexyroJibHall KaMeHHall 3epHoTepKa.
PHc. 9. - reTCKall KepaMHKa. 1, 60JibWall KPY>HKa npHMHTHBHOH pa6oTbi c qepHbiM JIOCKOM, HMeiOil.laH
Ha BeHtiHKe
npOTHB py'IKH He60JibWYIO BbinYKJIOCTb; 2, He60JibWOH npHMHTHBHbiH nopHCTbiH
KyBWHH;
3, tiepHOJIOllleHHall KpbiWKa COCy.r:ta HH3KOll TeXHHKH C KpaliMH B BH.[te noJiyMeCliQa; 4, BepxywKa KpbiWKH
BbiCOKOll TeXHHKH <PopMbl OpJIHHOll rOJIOBbi; 5, 60JibWOiÎ reTCKHll KYBWHH BbiCOKOll TeXHHKH, BOCCTaHOBJieHHHbiH
H3 Haiî:.r:teHHbiX nepe.r:t ne'lblO tiepenKOB B TpaHWee W 4; 6, KpaCHOBaTall rH.r:tpHll BbiCOKOH TeXHHKH.
PHc. 10.- BbiCOKoKatieCTBeHHall reTcKall KepaMHKa. 1-6, <PparMeHTbi cepbiX qaw c BbinYKJibiM opHaMeHTOM .[teJIOCCKOrO CTHJUI; 7, tiepenOK KpaCHOBaToro COCy.[ta C B.[taBJieHHbiM Y30pOM.
P11c. 11. - reTcKHiî: cseTHJibHHK, onollcaHHbiil: rHpJIHH.r:taMH H roJioBaMH 6biKa, BbiJienJieHHbiH H3 rpy6oll:
nopHCTOH naCTbi Ha tiepenKe ropJibiWKa 3JIJIHHHCTll'!eCKOH npHB03HOH aM<Popbi.
PHc. 12.- Pa3.1IH'!Hbie npe.r:tMeTbi. 1, aH3nHrpa<PHtiecKoe KJieil:Mo Ha pytiKe aM<Popbi reTcKoro H3.r:teJIHll;
2-3, KJieil:Ma Ha aM<Popax H3 Koca, C HMeHeM .0.ci8a:; 4-5, KJieHMO pO.r:tOCCKHX aM<Pop; 6, KOHell 6poH30BOrO yKpaWeHIDI B BH.r:te Jie6e.r:tHHOll rOJIOBbi; 7, 6pOH30BbiH 6paCJieT CO CnHpaJibHbiMH Y3JiaMH; 8, 6pOH30BOe CnHpaJI bHOe
reTCKOe KOJlbi.IO, pa3BepHyBweeCH BCJie.r:tCTBHe nospe>H.r:teHHll; KOHI.Ibi HMeiOT BH.[t 3MeHHOH rOJIOBbi; 9, rJIHHliHOe
IIOft06He aHTponoMop<PHoil: CTaTY3TKH; 10, <PparMeHT .r:tHa 3JIJIHHHCTHtiecKoro cocy.n;a H3 6eJioro MpaMopa.
PHc. 13. MeTa.JLTIH'IeCKHe H3.r:teJIHll. 1-2, 6poH30Bbie
<PH6yJibi THna JlaTeH III; 3-8, meJie3Hbie
HaKOHe'IHHKH CTpeJI; 9, KOHeQ >HeJie3HOrO Metia.
PHc. 14. Pa3JIH'IHbie npe.r:tMeTbi. 1, erHneTcKHiî aMyJieT H3 meJIToro creKJia, npe.r:tcTaBJiliiOlliHH 6ora
lieca (yseJIH'!eH Ha O.r:tHY Tpel'b); 2, 6eJiall 6yCHHa H3 MaTOBOrO CTeKJia C tiepHb!MH BOJIHHCTbiMll nOJIOCKaMH;
3, tiepHOe CIIHpaJibHOe cepe6pliHOe KOJlbi.IO C KOHI.IaMH B BH.[te 3MeH, yKpaweHHOe neti3THbiMH IlaJibMeTTaMH.
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LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE POPEŞTI
RESUME

Sur l'acropole de Nucet, pres le village de Popeşti sur 1' Argeş, district de Domneşti, region
de Bucarest, on a explore pendant la campagne archeologique de 1957, les traces d'une importante
habitation gete (fig. 1).. Il s'agit du (( palais)) du chef de la tribu gete dont cette locali te etait le centre.
bois et bousillage , cette habiBien qu'elle ne fut construite qu'avec des moyens primitifs
tation n'en evoque pas moins l'architecture hellenistique par sa vaste etendue, son plan developpe
et complique, la regularite de ses lignes, ainsi que par les dimensions remarquables des pieces.
Fait en grande partie en bois, matiere facilement inf ammable, le« palais » bruia a plusieurs reprises
et fut toujours refait. Sous l'effet de la calcination, le plancher en terre glaise, les foyers, ainsi
que les bases des parois, se sont assez bien conserves, surtout aux niveaux de 1,50 m et 1,10 m,
correspondant aux Ile - rr siecles avant notre ere. Malgre l'etendue des fouilles qui, pendant
la campagne de 1957, ont parte sur plus de 450 m 2 , on n'a nulle part atteint les limites
de l'edifice.
Parmi les divisions de ce « palais », il faut specialement remarquer, au niveau de 1,10 m,
un appartement accusant le plan d'une basilique, large de 7,50 m, avec une nef de plus de 7 m
de long (dont l'une des extremites ne s'est pas cons:'!rvee) et une abside de 5 m de long (fig. 1, A-B
et 3). A l'interieur de cette abside, il y a deux foyers, a croute bien lissee, dont !'un (fig. 1, h et 7)
orne de motifs d'un style rappelant le decor des foyers de Seuthopolis en Thrace. A l'interieur
de la nef, il y a encore un foyer.
Au-dessous de l'extremite Sud de la nef, au niveau de 1,50 m, dans le plancher en terre
glaise de la phase la plus ancienne du « palais », on a constate, autour d'un foyer, des trous de
pieux, ranges en clâture, egalement de forme absidale (fig. 1, b et 2), ressemblant aux constructions
sacrees de Grădiştea Muncelului et de Piatra Roşie, en Transylvanie. L'auteur attribue cette apparition insistante du contour absidal, dans les constructions religieuses des Getes, a une influence
hellenistique, en relation avec le culte des Cabires de Samothrace, assimiles aux dieux cavaliers
geto-thraces, fils du Soleil.
Parmi les restes de constructions decouverts a Popeşti, en 1957, il· faut egalement noter
un four de boulanger (fig. 1, c, et 6), ainsi qu'une chambre a provisions, dans laquelle il y avait
non moins de cinq grandes jarres in situ (fig. 1, E et 5).
Des recherches ont egalement ete effectuees a proximite du rempart de l'acropole, en vue
d'explorer un massif d'argile pure, apportee des environs de la station et enfouie sur une
profondeur de 4,10 m, presentant a sa surface, au niveau de 1,20 m, une cavite rectangulaire
de 2 m X 3 m. La signification de ce massif n'est pas claire. Peut-etre s'agit-il d'une citerne, a
laquelle la masse d'argile assurait un certain degre d'impermeabilite.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. -Plan des fouilles du secteur W 1-4, avec les restes des constructions geto-hellenistiques des
siecles avant notre ere.
Fig. 2.- Pavement en terre battue de l'edifice gete des tranchees W 2-3, au niveau de 1,50 m. On y voit
des fosses, des foyers et les trous des pieux de la clâture de forme absidale.
Fig. 3. - Angle Nord-Ouest de la construction absidale du niveau de 1,10 m, dans les tran·
chees W 2-3.
Fig. 4. - Foyers getiques, a croute en argile lissee, situes au milieu de la tranchee W 3, a differents niveaux.
Fig. 5. - Fouilles des tranchees W 1 et W 4, au niveau de 1,10 m. On y voit des foyers, des fosses, la
chambre aux jarres et le four.
Fig. 6. - Le four getique de la tranchee W 4.
Fig. 7.- Le foyer a croute ornee, situe a l'interieur de l'abside de la construction du niveau de 1,10 m,
a l'extremite Nord de la tranchee W 2.
Fig. 8. - Piece de moulin a main, en pierre, de forme carree.
Fig. 9.- Ceramique getique: 1, grande cruche bitronconique a lustre noir, de technique inferieure, pre·
sentant une petite proeminence a l'interieur du re bord, a l'endroit de l'anse; 2, godet en pâte poreuse primitive;
3, couvercle de vase a poli noir, de technique primitive, presentant une extremite en croissant; 4, pointe de couvercle de technique superieure, modelee en tete d'aigle; 5, jarre getique de technique superieure, reconstituee
a l'aide des tessons trouves devant le four de la fouille W 4; 6, Hydrie rougeâtre, de technique
superieure.
Fig. 10. - Ceramique getique de technique superieure: 1-6, fragments de coupes grisâtres, a decor en relief
Je style delien; 7, fragment de vase rougeâtre decore de motifs imprimes.
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Fig. 11. - Lampion getique primitif orne de festons et de bucrânes, modele en pâte poreuse sur un
fragment de gouiot d'amphore heiienistique d'importation.
Fig. IZ. - Objets divers: 1, timbre anepigraphique imprime sur l'anse d'une amphore de fabrication getique;
Z-3, timbres d'amphores provenant de Cos, avec le nom .1.<i3ct; 4-5, timbres d'amphores rhodiennes; 6, extre·
mite de garniture en bronze, modelee en tete de cygne ; 7, bracelet en bronze a spirales terminales; 8, bague getique
spirale, en bronze, deroulee, aux extremites en tetes de serpents; 9, simula cre de figurine anthropomorphe, en
terre cuite; 10, fragment de la base d'un recipient hellenistique en marbre blanc.
Fig. 13. - Objets en metal: 1-Z, fibules en bronze, du type Latene III; 3 - 8, pointes de fleches en fer;
9, pointe d'epee en fer.
Fig. 14.- Objets divers: 1, amulette egyptienne en verre jaunâtre, representant le dieu Bes (agrandie d'un
tiers); 2, perle en pâte de verre blanche, sillonnee d'ondulations noires; 3, bague spirale getique, en argent,
dont les extremites sont modelees en tetes de serpents et decorees de palmettes imprimees.
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ERCETĂRILE

arheologice întreprinse în anul 1957 la Murighiol 1 au urmărit
dezvelirea cimitirului II de incineraţie geto,dacic din centrul comunei,
identificat şi parţial cercetat în campania precedentă.
Terenul aici este ridicat şi în pantă spre sud, pînă în apropierea lacului Sărat,
de la marginea comunei. Datorită folosirii terenului de către locuitori pentru gos,
podăriile lor, spaţiile accesibile cercetărilor sînt mult restrînse. Profitînd de faptul
că locuitoarea Maria Caravia a folosit terenul pentru grădină, am continuat să
dezvelim această suprafaţă y, atacată cu un an înainte.
În ciuda răscolirilor făcute în decursul anilor, s'au mai putut găsi încă nouă
morminte, care împreună cu cele cinci aflate anterior, şi cu cele date la iveală
pe terenurile învecinate rl şi ~. totalizează 22 morminte de incineraţie 2 dezvelite
în cimitirul Il.
În S XVI, la est deS XIII, în caroul 1, la -0,40 m, a fost găsit un mormînt
simplu (m. 14), cu groapa adîncă de 0,15 m, acoperită cu pietre şi conţinînd
oase arse, dar fără inventar.
În S XVII, la est de S XVI, în caroul 1, la - 0,40 m, spre peretele de vest,
s'a găsit un alt mormînt simplu cu oase arse, fără inventar, şi acoperit tot cu
pietre (m. 15).
Tot în caroul 1, la - 0,40 m, mai spre est, au fost găsite trei ceşcuţe foarte
sfărîmate, fără alte urme arheologice. Două au sub gît, un decor din puncte şi
liniuţe. Vasele au corpul sferic, cu pereţii subţiri, din pastă negricioasă, uneori
arsă spre rosu (o.3).
În caroui 4, la - 0,40 m, pe peretele de est, a fost descoperit un mormînt
bine păstrat (m. 16), cu groapa dreptunghiulară, orientată nord,sud şi căptuşită
cu pietre (fig. 1). La capătul nordic al mormîntului se aflau trei vase: a) o ulcică
de factură locală (fig. 2) cu pereţii groşi din pastă cu cioburi pisate şi pietricele,
de culoare castanie, de formă aproape cilindrică, uşor bombată la mijloc, cu buza
retezată spre interior şi cu fundul plat; e decorată cu cinci proeminenţe sub buză,
la distanţe egale, dintre care patru sînt rotunde, iar una ovală orizontală; imediat
sub buză sînt două perforări faţă în faţă, executate înainte de ardere; b) o stră,
chioară din pastă roşie, dură cu buza răsfrîntă în interior, plesnită mult, de aceeaşi
factură cu amforele elenistice; pe buza rotunjită o şănţuire în lung; c) o ceşcuţă
fragmentară, din pastă negricioasă, foarte sfărîmicioasă cu pereţii lustruiţi şi
decorată cu o şănţuire sub gît.
1
Cercetările au făcut parte din planul Institutului
de arheologie, iar la săpături a participat o parte din
cimp şi directorul Muzeului Raionului Tulcea, Simion
Gavrilă, care a pus la dispoziţie o parte din fonduri.

z Descoperirile din cimitirul I au fost notate cu
1, iar cele din cimitirul II
m. 1, spre a se evita con·
fuziile.
majusculă- exemplu M.
cu minusculă- exemplu
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Tot în caroul 4, la -0,40 m, pe peretele de est, aproape de capătul sudic al
mormîntului precedent, s,a dat de un mormînt de incineraţie, deranjat (m. 17).
Urna e o oală din pastă poroasă, castanie în exterior şi cu miezul negri,
cios, cu pereţii groşi, decorată cu
brîu alveolat, întrerupt de apucători
ovale înclinate în sus; era înclinată
spre nord şi în interior avea mici
fragmente de oase arse.
În acelaşi carou, la aceeaşi adîn,
cime, pe peretele de vest se află
un alt mormînt cu urna înconju,
rată cu pietre (m. 18). E o oală
mare din pastă poroasă, castanie
la e:xterior 5i negricioasă la mijloc,
cu p~rcţii groşi, buza retezată spre
interior, decorată cu proeminenţe
conice sub bu:ă ; în interior avea
oase arse.
În S XVIII, la sud de S XVI,
în caroul 4, la - 0,60 m, în cen,
trul secţiunii a fost dezvelit un
mormînt de înhumaţie (m. 19).
Groapa, de formă dreptunghiulară,
era căptuşită cu piatră; colţul de
nord,est a fost străpuns de o altă
groapă recentă, care },a deranjat.
Scheletul e aşezat cu faţa în sus,
cu capul spre sud, mîinile în lungul corpului. Oasele erau foarte
Fig. 1. - Mormînt căptuşit cu pietre (rn. 16).
putrezite, putîndu,se ridica numai
cutia craniană, humerusurile, femu,
rele, oasele iliace. În acest mormînt a fost găsită la picioare, o strachină
cenuşie, cu făţuială închisă, cu două tortiţe late, încadrate cu cîte două
proeminenţe; în exterior, în linie cu tortiţele,
e decorată cu patru şănţuiri paralele orizontale, iar
pe fund are un suport inelar. În dreptul încheeturii
mîinii drepte a scheletului se afla o brăţară de bronz
cu capetele desfăcute, decorată spre capete cu şăn,
ţuiri transversale. Între femure era lama unui cuţitaş
uşor curbat; iar aproape de glesna dreaptă, o săgeată
de bronz cu trei muchii.
S XIX, la sud de S XIII. ne,a dat în caroul 3
o situaţie nu tocmai clară. În pămîntul castaniu
închis, la - 0,30 m, s'au întîlnit două vase de fac,
tură locală, deranjate; oala din pastă roşcată, cu
pereţii groşi, lustruiţi, cu apucători ovale oblice în sus,
Fig. 2.- Ulcică din rn. 16.
era răsturnată cu gura în jos, iar partea dinspre fund
lipsă; alături, fragmentele unei străchini din pastă curată cenuşiu,castanie. cu buza
înălţată şi cu suport inelar pe fund. Dedesubtul acestora, în pămîntul galben, antic,
era înfiptă partea de jos a unei amfore elenistice, din pastă roşcată, cu mica, şi
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care conţinea oase arse ; printre resturile de oase arse s'au aflat : o mărgea mare de
culoare castaniu deschis cu patru ochi albaştri ; o mărgea mică din pastă de sticlă
galbenă, cu ochi albaştri; o mărgea mică, deformată, din sticlă albastră cu ochi;
o perlă mică de sticlă albă. Alături spre sud e o groapă recentă, care s,a extins
şi spre est.
Cu toate că cele trei vase par la prima vedere să facă parte din acelaşi complex,
totuşi noi le considerăm ca aparţinînd la două morminte deosebite. În primul
rînd, stratul de pămînt e cu totul
diferit, iar restul de amforă se află
înfipt în solul antic ; în timp ce partea
superioară a amforei e dispărută, ceea
ce ne,a rămas fiind lipsit de acoperă,
mîntui obişnuit urnelor, indică o distrugere ulterioară îngropării. Pe de altă
parte, vasele de factură locală, răstur
nate, sfărîmate, aflate în pămîntul umblat de deasupra, fac parte mai degrabă
dintr,un mormînt în care oala era urnă,
iar strachina capac. Lipsa oaselor arse
e justificată prin distrugerea părţii de
jos a oalei, precum şi prin deplasarea
acestor două vase din locul lor iniţial.
De aceea credem că cele două vase
din stratul superior făceau parte mai
degrabă dintr,un mormînt din apropiere
(m. 20), deranjat de groapa mare recentă,
iar restul de amforă reprezintă un alt
mormînt (m. 21), distrus ulterior în
Fig. 3.- Urna din m. 22.
partea superioară. Un argument în plus
este şi faptul că pînă acum nu am întîlnit, în cele două cimitire de la Murighiol, nici un mormînt în care urna să fie o amforă elenistică, iar vasele de
ofrandă să fie de factură locală.
În S XXI, la 20 m sud de S XIV, în caroul 1, la - 0,50 m, pe o suprafaţă
de 2 m 2 , erau numeroase fragmente de amfore elenistice (0.4).
În S XXIII, la nord de S XXI, în caroul 3, la -0,40 m, a fost găsit, izolat,
un cuţitaş de fier, curbat, iar alături o bară rectangulară, din bronz, cu un capăt
curbat şi terminat cu un cap de raţă; celălalt capăt este rupt (0.5).
În S XXV, între S XXIII si S XIV, în caroul 1, la - 0,30 m, s'a găsit o
urnă cu oase arse în interior (~. 22 ). Are forma unei căni bombate, cu buza
înaltă şi puţin umflată spre exterior, cu două torţi înalte -din care una e ruptă
- prinsă pe pîntec şi pe buză, iar pe fund cu un suport inelar. Pasta e de culoare
cenuşie, cu o făţuială cenuşiu închis. Decorul e simplu : două şănţuiri paralele,
în linie cu torţile (fig. 3).
Cele nouă morminte descoperite anul acesta, fac, pe de o parte, să se îmbogă,
ţească repertoriul formelor ceramice de factură locală, iar pe de altă parte prezintă
unele situaţii clare, care completează informaţiile de pînă acum, cu privire la
ritul de înmormîntare 1 .
1 Rezultatele săpăturilor anterioare sînt publicate
in SCN, VI, 3-4, 1955, p. 571-580; SClV, VII,

3-4, 1956, p. 243-252; Materiale, Ill, 1957,
p. 247-254; Materiale, V, 1959, p. 373-378.
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În primul rînd, prezenţa mormîntului de înhumare (m. 19), de data aceasta
cu inventar, din care distingem strachina cenuşie lucrată la roată, arată că mor,
mîntui de înhumare (M. 5) descoperit în campania 1954 şi oriel!tat cu capul tot
la sud, însă fără inventar a aparţinut în mod sigur cimitirului I. In al doilea rînd,
prezenţa mormintelor fie de incineraţie fie de înhumaţie, cu groapa dreptunghiu,
Iară căptuşită cu pietre, explică rostul grămezilor de pietre aflate în cele două
morminte (m. 10 şi m. 11), dezvelite în campania 1956 în cimitirul II; şi acestea
aveau o formă dreptunghiulară, cu întreg inventarul răvăşit şi amestecat cu nume,
roasele pietre, care făceau parte aşadar din căptuşirea gropilor. De asemenea şi
mormintele deranjate, ca şi cele două dezvelite în acest an, sînt orien,
tate tot nord,sud. Si tot nord,sud e orientat si mormîntul dublu (M. 8) desco,
perit în 1954 în cimitirul 1 şi denumit «cu pat de pietre», la care probabil pietrele
ce căptuşeau pereţii s'au prăbuşit în interior peste şi în jurul urnelor.
Folosirea amforei ca urnă e întărită prin cel de,al treilea exemplar (m. 21),
descoperit de data aceasta în cimitirul II; dar spre deosebire de precedentele,
ultima amforă a fost găsită înfiptă vertical.
Şi în acest cimitir întîlnim morminte simple reprezentate numai prin gropi
de proporţii reduse, acoperite cu pietre, şi în care erau depuse resturile oaselor
de la incineraţie (m. 14 şi m. 15), la fel ca şi în cimitirul I.
Materialul ceramic întîlnit în 1957 se încadrează în cele două mari categorii
iniţial prezentate: de factură locală şi de import. La ceramica de factură locală
adăugăm cana bombată, cu buza înaltă, cu torţile înălţate, executată din pastă
cenuşie (m. 22 ), şi pe care o încadrăm în grupa cănilor întîlnite în campania prece,
dentă. De asemenea o strachină tot din pastă cenuşiu,castanie, cu buza înălţată
si fără tortiţe, dar cu suport inelar pe fund (m. 20), se adaugă la subdiviziunea
~eramicii cenuşii. În timp ce la cealaltă subdiviziune, a ceramicii castanii, menţio,
năm ulcica cu pereţii groşi, cu cioburi pisate şi pietricele în pastă, decorată cu
cinci proeminenţe, dintre care patru rotunde şi una ovală (m. 16), precum şi urna
decorată sub buză cu proeminenţe conice (m. 18). Şi tot aici adăugăm şi urna din
pastă roşcată decorată cu apucători ovale sub buză şi cu pereţii lustruiţi (m. 20).
In cadrul ceramicii de import, în afară de folosirea amforelor (m. 21 ), men,
ţionăm strachina din pastă roşie, cu buza rotunjită spre interior (m. 16).
Cu totul noi şi deosebite de materialul întîlnit pînă acum în cele două cimitire,
sînt ceşcuţele aflate anul acesta (0.3 ). Prin faptul că s'au găsit izolat, terenul fiind
deranjat împrejur, precum şi din pricină că ornamentul de sub gît e mult apropiat
de cel de pe materialul din prima epocă a fierului, ne reţinem de a le socoti ca
aparţinînd vreunui mormînt contemporan celor dezvelite în cimitirul II.
A

*

Paralel cu dezvelirea cimitirului de incineraţie, s'au făcut cîteva sondagii
la sud de comuna Murighiol, care au dovedit folosirea acestui spaţiu în primele
secole ale erei noastre.
La sud,vest de comună, pe partea stîngă a drumului ce duce spre satul Beibu,
geac, pe panta de est a înălţimii pe care se află moara de vînt, în apropiere de lacul
Sărat -unde se fac băi de nămol, s'au trasat patru secţiuni lungi de 28--42 m,
în suprafaţa Z.
Materialul recoltat e în stare fragmentară, neputîndu,se reconstitui vreo
formă de vas. Ceramica locală e confecţionată din pastă poroasă cu pietricele,
cu pereţii groşi, decorată cu brîu alveolat şi cu apucători. Un fr.agment dintr'o
căţuie mică e singurul care indică o formă sigură. Ceramica romană, specifică
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sec. II e.n., e reprezentată mult mai bogat prin fragmente de amfore din pastă
roşie, de căni şi străchioare cu pereţii subţiri, cu făţuială roşie, sau vopsite parţial
castaniu,roşcat. Locul a fost foarte mult răvăşit şi nu s,a putut întîlni nici o situaţie
clară, iar adîncimea maximă la care a fost aflat materialul este 0,50 m.
Tot la sud de comună, dar pe partea stîngă a drumului spre Dunavăţul de
Sus, la 100 m nord de cetatea romano,bizantină, pe locul lui Ştefan Carainache, s,a
făcut un mic sondaj de 12 m, pe suprafaţa W, întîlnindu,se pînă la -0,30 m
fragmente de ceramică romană sec. II -IV e.n., din pastă roşie, precum şi un gît
de amforă din pastă cenuşie. La suprafaţă a fost aflată o monedă de bronz de la
Constantius I.
Pe partea estică a dealului de la vest de cetate, peste drum de aceasta, pe
locul lui Nichita Timofte, în suprafaţa V, s,a făcut o secţiune care ne,a oferit,
în stratul de pămînt vegetal, numeroase fragmente de ceramică romană sec. IV,
precum şi de ceramică prefeudală din sec. X, din care distingem fragmente de vase
cu decor în val pe faţa interioară a buzei, cum s'au mai întîlnit şi în partea de
nord a comunei.
Aceste sondagii aduc o contribuţie infimă faţă de ceea ce am putea obţine
din cercetarea cetăţii romano,bizantine de pe malul lacului Crugli, de la
Murighiol.
EXSPECTATUS BUJOR

APXEOJIOnJqECKHE PACKOIIKH B MYPHrHOJIE
KPATKOE CO.UEP)I(AH11E

B 19 57

r.

npo.n;omK3JIHCh

pacHonHH

reTo-.n;aHHiicHoro

MorHJihHHHa

c

TpynocommeHHeM,

pacnoJIO>KeHHoro B QeHTpe ceJia MypHrHOJI. 0THphiThie 3axopoHeHHH o6oraTHJIH HaH HOJIJieHQHIO
HepaMHtieCHHX cpopM, TaH H cse.n;eHHH o

norpe63JIJ>HhiX o6pH.n;ax.

IlpHcyTCTBHe .n;Byx norpe6eHHH- o.n;Horo c TpynocommeHHeM
noJiomeHHeM (m.
HeM, HHHa

19),

)l;aeT OTBeT Ha Hepa:-lpeweHHhie

II

(m.

10 H

m.

(m.16),

a

.n;pyroro c

Tpyno-

B 060HX CJIY'-IaHX C 60JihWHMH npHMOYTOJibHhiMH HMaMH, o6JIO>KeHHhiMH HaM-

11) H

MOTHJihHHHa

H nepeHphiJIH JIH6o nepeBepHyJIH

BOllpOChi,

J (M. 8),

cocy.n;hi.

B03HHHWHe npH npOIIIJihiX paCHODHaX MOTHJih-

B HOTOphiX HaMHH 6hiJIH CBaJieHhl B

Ilorpe6eHHe c

TpynonoJio>KeHHeM (m.

cepe)l;HHY HMhl

19), Ha 3TOT pa3

C HHBeHTapeM, Me>K.n;y HOTOphiM HaxO)l;HTCH cepaH MHCHa, cpa6oTaHHaH Ha Hpyre, llO)l;TBep>K)l;aeT, tiTO
BCHphiTOe npH nepBhiX paCHODHax norpe6eHHe C TpynODOnO»<eHHeM (M.
TeJibHO npHHa.n;Jie>KHT MorHJihHHHY

I. B

o6oHx

3axopoHeHHHX

5) 6e3 HHBeHTapH,

cHeJieThi

Haxo.n;HTCH

B

.n;eHCTBHJie>KatieM

llOJIO»<eHHH Ha CllHHe, C pyHaMH B)l;OJib TeJia, C TOJIOBOH, o6pall.leHHOH Ha 10r; Ta!< >Ke- C ceBepa Ha lOT -

OpHeHTHpOBaHhl 06JIO>KeHHhie HaMHeM

llpHMOyrOJihHhie

HMhl

norpe6eHHiÎ C Tpyno-

CO»<»<eHHeM.
Cpe.n;H llOHBHBWHXCH cpopM HepaMHHH CJie.n;ycr OTMeTHTb BhinYHJIYIO Hpy»<Hy C )l;BYMH BhiCOI<HMH pytiHaMH H llO)l;HHThiM HBepxy BeHtiHHOM (m.
HO 6e3 pytieH (m.

20),

22),

a TaH>Ke MHCHY C llO)l;HHThiM BeHtiHHOM,

c.n;eJiaHHhie Ha Hpyry H3 Tecra cepo-6yporo QBeTa. 0TMetiacrcH TaH>Ke He6oJih-

woii HYBWHH C llHTbiO BhinYHJIOCTHMH, H3 HOTOphiX tieThipe HpyrJibie, a O)l;Ha OB3JibHaH (m.

16),

cpa6oTaHHhiH BPYtiHYIO H3 nopHcroro Tecra HOpHtiHeBoro QBeTa c npHMeCLIO TOJitieHoii HepaMHHH
H ll.le6HH.

OE'MICHEHI1E Pl1CYHKOB
P11c. 1.- 06JiomeHHoe KaMHeM rrorpe6eHI1e 16.
P11c. 2. - He6oJibrnoii: KYBllli1H 113 rrorpe6eHI1H 16.
P11c. 3. - YpHa 113 rrorpe6eHI1ll 22.
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LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE MURIGHIOL
RESUME

On a poursuivi en 1957 les fouilles entreprises dans la necropole geto-dace situee au centre
de la commune de Murighiol. Les tombes qui y ont ete decouvertes ont enrichi le repertoire des
formes ceramiques, aussi bien que les informations relatives au rite funeraire.
La presence de deux tombes, l'une a incineration (m. 16) et l'autre a inhumation (m. 19),
toutes deux sous forme de grandes fosses rectangulaires revetues de pierres, explique les situations
peu claires, rencontrees pendant les campagnes precedentes dans les necropoles n° II (m. 10 et
m. 11) et n° 1 (m. 8), ou les pierres etaient renversees au milieu de la tombe, recouvrant
les vases ou les ayant renverses. En ce qui concerne la tombe a inhumation (m. 19), pourvt.;e cette
fois-ci d'un inventaire ou l'on distingue une ecuelle grise travaillee au taur, elle prouve que la
tombe a inhumation (m. 5), sans mobilier funeraire, decouverte durant la premiere campagne,
appartient effectivement au cimetiere n° 1. Dans ces deux tombes, les squelettes reposaient sur
le dos, les bras disposes le long du corps et la tete orientee vers le Sud. C'est cette meme orientation Nord-Sud que l'on retrouve dans les tombes a incineration aux parois revetues de
pierres.
Pa,.mi les formes ceramiques nouvellement apparues, l'auteur distingue le broc a deux anses
elevees ee aux bords sureleves (m. 22), ainsi que l'ecuelle aux bords sureleves et sans anses (m. 20),
executee au taur en une pâte d'un gris-brun. Il met egalement en relief le petit pot a anse,
a cinq proeminences, dant quatre rondes et l'une ovale (m. 16), fait a la main, dans une pâte
poreuse de couleur brune, contenant de la ceramique broyee et de petites pierres.
EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. -

Tombe n° 16, revetue de pierres.
Petit pot a anse de la tombe n°. 16.
L'urne de la tombe n°. 22.
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ARHEOLOGIC
GRĂDIŞTEA MUNCEL ULUI- COSTEŞTI
(reg. Hunedoara, r.

Orăştie)*

AMPANIA arheologică

din vara anului 1957 în regiunea aşczărilor dacice
din zona Munţilor Orăştiei s'a desfăşurat, după un plan dinainte stabilit,
timp de o sută de zile. Lucrările au constat în bună parte din degajarea
unor ruine descoperite în campaniile anterioare, degajare făcută în interesul punerii
în o mai bună lumină a monumentelor.
Alături de aceste lucrări au fost executate şi săpături propriu,zise, după
indicaţiile conducătorului şantierului, la mai multe puncte din această regiune.
Principalele rezultate ale ambelor genuri de lucrări sînt cuprinse în raportul
colectiv de mai jos.
Toate obiectivele prevăzute în plan au fost realizate.
Lucrările s'au desfăşurat în următoarele puncte :
1. Cetăţuia de la Costeşti. Dezvelirea platoului s,a efectuat de către responsabilul şantierului.
II. Dealul Qrădiştii. Lucrările de degajare de la cele trei sanctuare au fost
executate de responsabilul şantierului şi de H. Daicoviciu, O. Floca, G. Cazimir
şi Şt. Ferenczi. Raportul a fost alcătuit de C. Daicoviciu.
III. Dealul Rudele. Dezvelirea aşezării păstoreşti a fost efectuată de N. Gostar
şi H. Daicoviciu, raportul fiind întocmit de acesta din urmă.
IV. Meleia. Săpătura a fost efectuată de H. Daicoviciu care a întocmit şi raportul.
V. Recunoaşterile pe teren au fost efectuate şi raportul asupra lor a fost ela,
borat de H. Daicoviciu.
VI. Castrul roman de la Orăştioara de Sus. Lucrările au fost conduse de
N. Gostar, asistat de G. Cazimir. Raportul a fost întocmit de N. Gostar.
Cercetările din vara anului 1957 au contribuit simţitor la lărgirea şi adîncirea
cunoştinţelor noastre asupra traiului dacilor din regiunea Munţilor Orăştiei,
îndreptăţind extinderea şi intensificarea acestor cercetări în anii viitori.

C

1. ((CETĂŢUIA>> COSTEŞTI
SĂPĂTURILE DE PE PLATOUL SUPERIOR

Spaţiul între cele două turnuri,locuinţă nr. 1 şi II de pe platoul superior al
« Cetăţuii» n'a fost săpat în campaniile anterioare decît într'o porţiune relativ
mică, situată aproximativ în centrul lui. Aici săpăturile conduse de prof. D. M.
Teodorescu au scos la iveală bazele unei construcţii de lemn presupusă a :fi o locuinţă
' Colectivul şantierului s-a compus din: acad.
prof. C. Daicoviciu, responsabilul şantierului, Octa-

vian Floca, responsabil. adjunct, N. Gostar,
Ferenczi, H. Daicoviciu şi G. Cazimir.
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dacă propriu~ztsa, sau un turn de observaţie şi poate chiar de comandă, din
care n~au mai rămas decît cîteva blocuri de calcar 1 {la dezvelire şase, iar azi patru)
cu cîte o scobitură pătrată pe suprafaţa superioară, loc pentru îmbinarea cu lemnul
(vezi fig. 1, la capătul secţiunii A). Săpăturile dintre 1925 şi 1929 s,au limitat la
o casetă, în care s~a descoperit locuinţa amintită, şi la cîteva şanţuEi de sondaj
practicate paralel sau perpendicular pe axul mare al platoului 2 • In acest fel,
jumătatea de vest a platoului a rămas complet necercetată. Acest spaţiu a fost
dezvelit în campaniile 1956 şi 1957 aproape în întregime 3 , urmărindu~se pe lîngă
cercetarea propriu~zisă şi degajarea totală a platoului superior pînă la nivelul
antic pe întreaga lui întindere în vederea reconstituirilor, punerilor în evidenţă
şi a consolidărilor iniţiate la « Cetăţuie ».
Spre deosebire de jumătatea de est a platoului, care s~a dovedit săracă în
urme arheologice, jumătatea de vest a fost deosebit de bogată. Pe o linie situată
aproximativ la 3 -4 m de marginea vestică a platoului s~au descoperit urmele,
foarte abundente, ale mai multor locuinţe (vezi planul, fig. 1).
Forma locuinţelor n~a putut fi stabilită cu certitudine datorită lipsei unor
temelii păstrate. Foarte probabil că este vorba de locuinţe patrulatere şi trebuie
să remarcăm că acestea sînt foarte aproape unele de altele, fapt ce se poate explica
prin terenul redus pe care~l oferă platoul superior al «Cetăţuii», dar n~ar fi exclus
să fie vorba de o singură clădire cu mai multe încăperi. S~au identificat trei vetre
de foc, propriu~zise. Din una s~au păstrat doar cîteva resturi, din a doua, jumătate,
iar a treia este întreagă.
Materialul din care au fost construite locuinţele sau clădirea mare de pe latura
de vest a platoului este lemnul, întrebuinţat în maniera obişnuită la locuinţele
de pe Dealul Grădiştii 4 , din care n~a mai rămas decît cărbune, cenuşă şi lipitură
înroşită şi aceasta pulverizată datorită infiltraţiilor apei şi a vegetaţiei.
Urmele unui puternic incendiu sînt evidente pe întreaga suprafaţă dezvelită,
trădînd urmele celui de~al doilea război dacic.
Cele trei vetre de foc (nr. 1-3; vezi planul, fig. 1) au fost înconjurate de
numeroase fragmente ceramice, vase uşor întregibile sau chiar vase întregi. Tre,
buie să menţionăm chiupurile de dimensiuni mari sau mijlocii, vase în formă de
clopot ornamentate cu brîuri în relief cu alveole şi proeminenţe sferice, apoi vase
cu profil alungit şi ornamentate pe întreaga suprafaţă cu striuri neregulate executate
cu mătura. Trebuie să mai amintim vase cu picior (fructiere) cenuşii, lucrate la
roată si numeroase opaiţe cu una sau două terţi 5 •
Î~ locuinţele descoperite nu lipsesc nici obiectele de bronz, fier şi sticlă,
printre care trebuie să menţionăm cîteva fragmente de sticlă foarte frumos colorate
(mille fiori), toate de întrebuinţare casnică. Referitor la ceramică trebuie să spunem
că marea ei majoritate aparţine categoriei lucrată cu mîna, din pastă grosolană,
spre deosebire de ceramica obişnuită la locuinţele de pe Dealul Grădiştii, unde
ceramica poroasă, primitivă, ca cea de la Costeşti, este destul de rară, dominantă
fiind ceramica lucrată cu roata de culoare rosie sau cenusie si de forme evoluate.
O asemenea constatare ar putea aduce după ;ine eventual şi deosebiri cronologice
între cele două aşezări. Concluzii din punct de vedere istoric, pe baza ceramicii,
nu se pot face deocamdată, lipsind un studiu de sinteză asupra ceramicii

1
D. M. Teodorescu, Cetatea dacă de !a Costeşti,
în ACMIT, Il, 1929, p. 280-281, fig. 11.
2
Vezi descrierea platoului la D. M. Teodorescu,
op. cit., p. 269.
3
Rezultatele din 1956 n-au fost publicate separat,

fiind vorba de săpături reduse şi vor fi incluse în
prezentul raport preliminar.
4 Vezi de exemplu SCIV, VI, 1956, p. 197.
5 Pentru întrebuinţarea ceştilor dacice. ca opaiţe,
cf. SCŞ Cluj, VI, 3-4, 1955, p. 134.
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Fig. L -Planul platoului superior al «Cetăţuii » Costeşti.
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dacice în general sau asupra ceramicii dacice din aşezările descoperite în Munţii
Orăstiei.

'În încăperea căreia îi aparţine vatra nr. 3 s,a descoperit un rest de perete
de mult grîu şi mei carbonizat, iar aproape de marginea estică
peste un vas de lemn puţin îngropat în vatra casei, care a con,
ţinut cereale. Din vasul de lemn n,a
mai rămas decît cărbune, dar dimensiunile lui au putut fi. stabilite pe baza
urmelor lăsate în pămînt. Este vorba
de un vas rotund cu un diametru de
50 -60 cm (fig. 1).
Descoperirea cea mai interesantă fă
cută în 1957 pe platoul superior al
«Cetăţuii» este un cuptor, foarte probabil pentru copt pîine, unic pînă acum
' - ~~·~.: ~ -;~\· ......
.. în aşezările dacice din Munţii Orăştiei
(fig. 1/4 şi fig. 2). Cuptorul este aşezat
pe
un soclu alcătuit din lut galben bine
1
o
bătut a cărui consistenţă este mărită de
două straturi de piatră de rîu (fig. 3 ).
Fig. 2. - Planul cuptorului din incăperea 4.
Această bază a cuptorului este mai ridicată cu 0,45-0,60 m decît nivelul locuinţei. Vatra pe care ardea focul în cuptor este
formată dintr'o lipitură ovală foarte tare, fără pleavă, care se sprijină pe un strat de

despărţitor, destul
a încăperii s,a dat

··

Peretele de nard
al i'ncăperii J

Vatra de rac a cuptorului
oOO Piatră de riu
OBirnă de lemn

•••• Lipitură i'njurul cuptorului
//:~/ Pămi'nt galben bine bătut

Fig. 3. -Profilul cuptorului din

încăperea

4.

piatră de rîu. Vatra măsoară 2,90 m în lungime şi 1,50 m lăţime. Din partea superioară,
adică din bolta cuptorului făcută şi ea probabil tot din lut galben, nu s,au mai păstrat
decît resturi împrăştiate la cîţiva metri în jurul cuptorului. Deschiderea cuptorului,
gura, a putut fi. stabilită pe baza unei adîncituri de formă ovală făcută în vatră,
îngrijit feţuită cu un strat subţire de lipitură, situată pe latura de nord a cuptorului.
Adîncitura amintită trebuie să fi. fost destinată picioarelor celui ce băga sau scotea
pîinea din cuptor. Deoparte şi de alta, faţa cuptorului (latura de nord) era flancată

de cîte un perete care probabil se continua apoi în sus cu calota. Dintre cei doi
pereţi se mai păstrează doar cel de est, lat de 0,26 m şi înalt de 0,30 m, făcut din
împletitură de nuiele şi apoi lipit cu un strat gros de lut, azi puternic înroşit. Toată
vatra din faţa cuptorului pe o suprafaţă de circa 2 m în exterior este feţuită cu
lut. Pe aceasta au fost descoperite mai multe fragmente de vase dintre care men,
ţionăm: un chiup de dimensiuni mari, capace cenuşii şi vase în formă de borcan.
Tot aici s,a descoperit o mărgea de pastă sticloasă cu «ochi» coloraţi.
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Continuîndu,se săpăturile pma m apropierea turnului,locuinţă nr. 1, la abia
metri de latura lui de sud, s'au descoperit foarte multe oase de animale prin,
tre care oase de bovine, ovine, păsări şi oase de mistreţ. Aici s'au putut stabili
şi două vetre de foc, fără să fie vorba de lipitură sau de un loc special amenajat
în acest sens, ci de vetre de foc deschise (fig. 1/5 -6).
În jurul vetrelor amintite se situează cele mai multe oase de animale. Tot în
preajma laturii de sud a turnului nr. 1 s'au găsit multe fragmente ceramice, obiecte
de metal (argint, fier şi bronz), precum şi fragmente de obiecte de sticlă. Toate
acestea au fost descoperite pe nivelul antic. Dintre numeroasele obiecte descoperite
aici menţionăm o brăţară din lamă subţire de argint (fig. 4 ), fragmente dintr,un
vas mare de bronz cu torţi foarte frumos lucrate dintre
care s,a păstrat numai una terminată în cap de pasăre,
inele de bronz, unele cu nodozităţi, fibule din acelaşi
metal, un cleşte de fier, numeroase cuie şi scoabe
tot din fier de dimensiuni şi forme variate, balamale, un fier de plug, fragmente de seceri de fier şi
nenumărate alte obiecte.
Obiectele atît de numeroase şi variate descoperite în jurul turnului,locuinţă nr. 1 provin fără îndoială din încăperile caturilor superioare ale acestuia,
căzute odată cu dărîmarea turnului.
Turnul,locuinţă nr. 1 fiind mai jos decît nivelul
platoului superior al cetăţii (cum, dealtfel, era şi
turnul locuinţă nr. Il), la el se cobora de pe platou
în trepte uşoare tăiate în stîncă (fig. 5).
Atît secţiunea A cît şi secţiunea B (vezi fig. 1 şi
fig. 5) au dovedit că pe platou n'a existat decît un
singur nivel de locuire, în general destul de slab
reprezentat, în afară de latura vestică foarte bogată
în urme arheologice. Stratul care conţine materiale Fig_ 4- -Brăţară de :argint găsită
arheologice (fig. 5) constă dintr,un pămînt galben
în apropierea Turnului L
amestecat cu dărîmături, în special lipitură înroşită,
şi este situat imediat sub humusul modern. Sub stratul amintit se găseşte stînca
cîţiva

nativă.

Noi credem că numai vetrele de foc din jurul turnului nr. 1 datează din
timpul asediului cetăţii.
Dezvelirea platoului superior al « Cetăţuii » de la Costeşti va continua şi
în campaniile viitoare de săpături, în special în jurul turnurilor,locuinţe pentru
a se ajunge pe întreaga suprafaţă la nivelul antic.

II. LUCRĂRILE DE LA GRĂDIŞTEA MUNCELULUI

În campania 1957 la Grădiştea Muncelului s'a lucrat aproape fără întrerupere
de la 5 august şi pînă la 26 octombrie, fiind favorizaţi de toamna lungă şi frumoasă
a acestui an. Planul de lucru prevedea dezvelirea sanctuarului mic rotund, a sanctua,
rului vechi de pe terasa XI şi lucrări de amenajare în vederea punerii în evidenţă
a monumentelor spre a fi mai uşor accesibile vizitatorilor. Planul a fost îndeplinit
în cea mai mare parte.
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1. SANCTUARUL MIC ROTUND
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Acest sanctuar a fost dezvelit în campania 1952 1
numai pe jumătate, stabilindu,i,se însă întreg con,
turul. Nu s,a ajuns atunci peste tot la nivelul antic.
În campania 1957 s,a început dezvelirea celei de a
doua părţi, ajungîndu,se pînă la stratul de pămînt
roşu. Fiind vorba de cantităţi enorme de pămînt care
trebuiau evacuate, lucrările au înaintat destul de încet,
mai ales că braţele de muncă au fost relativ puţine,
iar mecanizarea lucrului a lipsit cu desăvîrşire. Măsu
rătorile şi dispoziţia stîlpilor stabilite în campania 1952
s'au dovedit a fi exacte. Sanctuarul are 12,50 m diametru şi a avut 114 stîlpi. Dintre stîlpii care lipseau
de la locul lor, s'au descoperit doi, unul lat şi unul
îngust, aruncaţi la circa 5-6 m de locul lor iniţial
în spre sanctuarul mare rotund. Dimensiunile lor
corespund dimensiunilor pe care le au stîlpii sanctua,
rului mic rotund. Nici în campania 1957 nu s,a
ajuns să se evacueze întreg pămîntul din jurul sanctuarului, lucru ce rămîne să fie făcut în campaniile
viitoare, cînd ar fi posibil să mai fie descoperiţi şi
restul stîlpilor de andezit care lipsesc de la locul lor.
În jumătatea de nord a sanctuarului dezvelită
în 1957 s,au mai descoperit încă gropile a trei
stîlpi de lemn, care completează numărul stîlpilor
de lemn descoperiţi în campania 1952 2 • Trebuie să
mai menţionăm cîteva fragmente de ţigle de tip
grecesc, descoperite în pămîntul de umplutură sau pe
nivelul sanctuarului precum şi existenţa unui număr
mare de blocuri de calcar obişnuit în peretele nord nord,est din imediata apropiere a sanctuarului. Blo,
curile par să fie resturile unui zid a cărui utilizare nu
o cunoaştem. Este posibil să fie vorba de un zid de
terasă, dar înainte de dezvelire presupunerile sînt
inutile. Rămîne ca în una din campaniile viitoare
de săpături să se evacueze tot pămîntul rămas în
interiorul sanctuarului şi mai ales cel din jurul lui
cînd se va putea stabili şi rostul blocurilor de calcar.

~ .:5t" "'"'"'

2. SANCTUARUL MARE ROTUND
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a acestui monument s,a
În sanctuar au mai rămas
cîţiva fagi uriaşi care au fost evacuaţi în campania
1957. Cu această ocazie la rădăcina unui fag s,a
dat peste o vatră alcătuită din pietre rotunde de
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Dezvelirea

făcut în campania 1951

..

1

Vezi SCIV, IV, 1-2, p. 153-156.
Planul sanctuarului mic rotund cu stîlpii descoperiţi va fi dat numai
cind se va termina degajarea.
3
Vezi SCIV, lll, 1952, p. 283-287.
2
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rîu unite cu lut galben puternic înroşit mai ales la suprafaţă ceea ce asigură arderea focului pe această vatră. Forma ei este patrulateră, măsurînd în
lungime 1,50 m iar în lăţime 1,35 m. Ea este situată în afara potcoavei din centrul
sanctuarului mare rotund si în interiorul celui de,al doilea cerc din stîlpi de lemn,
în apropierea pragului nr.' 6 (fig. 6).
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Fig. 6.- Planul

sanctuarului

mare

rotund,

cu vatra de foc descoperită în anul 1957.

3. SANCTUARUL VECHI DE PE TERASA XI

Dezvelirea acestui sanctuar a început în campania 1956 \ cînd au fost dez,
velite 36 discuri, dintre care patru deplasate de la locul lor iniţial iar restul in situ.
În planul de lucru al campaniei 1957 era prevăzută totala degajare a acestui sanctuar,
lucru ce nu s'a putut realiza în întregime datorită cantităţii enorme de pămînt
ce trebuie evacuată şi datorită întinderii neaşteptat de mari a sanctuarului (fig. 7).
În campania de săpături din 1957 s'au urmărit în afară de dezvelirea sanctu,
arului şi rezolvarea problemelor rămase deschise din campania anterioară. Dintre
1

Vezi raportul preliminar în Materiale, V, p. 395-399.
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aceste probleme amintim discurile deplasate dintre şirul doi şi trei al sanctuarului vechi, epoca şi rostul aşa numitu,
lui pavaj, temelie a unei construcţii de
lemn, presupusă ca aparţinînd epocii romane, forma şi dimensiunile sanctuarului II cu stîlpi de a.Iezit sau destinaţia
zidului ce închide latura de sud. Dezvelirea aproape completă a sanctuarului a
adus lămurirea celei mai mari părţi din
problemele nerezolvate, a adus foarte
multe completări de detaliu, dar în acelaşi timp a ridicat noi probleme ce se
aşteaptă rezolvate în campaniile viitoare
de săpături.
Presupunerea făcută în campania
trecută că sanctuarul ar avea patru şiruri
a 13 discuri de calcar cu diametre de
1,30 -1 ,50 m s,a dovedit a fi numai pro,
vizoriu justă (v. mai jos). În total s'au
descoperit 59 discuri, dintre care şapte se
situează între rîndul doi si trei si sînt la alt
nivel dar sînt identice c~ celel~lte discuri
atît ca formă cît şi ca dimensiuni (fig. 7),
iar restul de 52 sînt la locul lor. Au mai
fost descoperiţi încă şapte stîlpi de andezit aparţ-inînd sanctuarului II continuînd
linia de stîlpi descoperită în campania
anterioară. La nivelul sanctuarului vechi,
pe cele două laturi lungi ale sale s,a des,
coperit un pavaj alcătuit din piatră de rîu
sau piatră locală unită cu lut galben şi
nisip, alcătuind astfel un fel de pavaj care
era situat probabil, în jurul sanctuarului.
În capătul lui de nord, chiar în marginea
pîrăului, s,a descoperit un zid paralel cu
zidul ce închide latura de sud. Din zidul
descoperit pe latura nordică, porneşte
un cap de zid în forma unei platforme.
Această construcţie pare a nu fi con tem,
porană cu sanctuarul vechi, ci ulterioară
lui, pentru că este mai ridicată cu circa
0,60 m decît nivelul discurilor de calcar
şi se află aproximativ la acelaşi nivel cu
discurile dintre rîndul doi şi trei (fig. 8).
Nu ştim însă care este raportul între acest
zid şi cel care închide latura de nord a
sanctuarului şi care este la nivelul discurilor de calcar. Această problemă va tre,
bui să fie rezolvată în campania viitoare.
zz•
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În campania 1957 s,a rezolvat problema discurilor deplasate dintre rîndul
doi şi trei. Aceste şapte discuri au aparţinut după toate probabilităţile tot sanctua,
rului vechi şi anume fiecare dintre cele patru şiruri mai avea în extremitatea de
nord încă două discuri, deci şirurile nu erau formate din 13 ci din 15 discuri, iar
întreg sanctuarul vechi a avut nu 52 discuri, cum s'a presupus, ci 60. Cifra de 60
corespunde sanctuarului cu discuri de andezit de pe terasa X care se pare că l,a
înlocuit pe cel vechi de pe terasa XI. Spaţiul care există între ultimul disc existent
şi zidul ce pare să fi. închis latura de nord poate cuprinde foarte bine cele două
discuri, ba chiar ele se impun, deoarece, altfel, spaţiul ar fi. mult prea mare. După
ce sanctuarul vechi a fost abandonat şi s'a hotărît lărgirea terasei, înălţarea ei şi
construirea unui sanctuar de andezit, contemporan cu celelalte temple de andezit
de pe terasa X şi XI, ultimele discuri dinspre nord care au aparţinut anterior
sanctuarului vechi (de fapt 7 din ele) au fost refolosite ca baze ale unor stîlpi de
lemn din centrul sanctuarului II cu stîlpi de andezit. Pe cel mai de nord dintre
discurile refolosite, s'a putut vedea foarte clar existenţa unui masiv stîlp de lemn
care a fost ars şi în golul căruia s'au descoperit peste 75 cuie de fier de dimensiuni
diferite. Unele dintre ele au capul rotund în formă de disc, unele îl au patrulater,
iar altele îl au terminat într,un belciug la fel cu cuiele de pe stîlpii de lemn ai
sanctuarului mare rotund de pe aceeaşi terasă. 1t1ulte cuie sînt foarte frumos orna,
mentate cu motive geometrice sau vegetale în relief. Sanctuarul II fiind mai mic
decît sanctuarul vechi n'a utilizat decît şapte discuri, rămînînd unul care probabil
a fost întrebuinţat în altă parte.
Referitor la aşa,zisul pavaj de pe latura de vest a sanctuarului, s'a constatat
că nu este vorba de un pavaj ci de o temelie alcătuită în majoritate din mai multe
rînduri de piatră de rîu şi lut galben şi că această temelie nu este numai pe partea
de vest ci şi pe partea de est, nord şi sud, alcătuind un dreptunghi. Laturile
de nord şi sud ale acestei temelii acoperă primele discuri rămase ale· fiecărui
rînd (fi.g. 7). Pare foarte probabil ca această temelie să fi. fost făcută pentru stîlpii de
andezit ai sanctuarului II ca acestia să aibă mai multă stabilitate, pe care pămîntul
de umplutură ce acoperea vechi~! sanctuar nu o oferea. În felul acesta, am putut
stabili şi dimensiunile celui de,al doilea sanctuar din care ni s'a păstrat doar o mică
parte a laturii lungi de est. Între temelia amintită şi platforma ce se desprinde
din zidul ce închide latura de nord există o evidentă legătură (vezi profilul fi.g. 8),
ceea ce ne obligă să atribuim sanctuarului II platforma amintită fără să,i cunoaştem
însă, deocamdată, rostul.
Zidul care închide latura de sud n'a putut fi. degajat în întregime ;
s'a constatat numai că este vorba de un zid foarte puternic de 3,60 m
lăţime şi că a fost foarte îngrijit lucrat. Sub nivelul sanctuarului vechi s'au
mai descoperit încă trei şiruri din acest zid. Rostul lui precum şi amănunte
din punct de vedere tehnic vor putea fi. date numai odată cu degajarea lui
completă.

Tot în campania 1957 la nivelul sanctuarului vechi s,a descoperit o conductă
pentru apă, foarte bine păstrată, confecţionată din olane de lut. Conducta a fost
urmărită pe o lungime de 22 m (fi.g. 7). Apa era adusă de la izvorul ce se găsea
sub terasa X în apropierea actualului izvor. Această apă care venea pe conducta
ce ar putea fi. şi astăzi folosită era întrebuinţată desigur în scop ritual. La sanctuarul
de andezit de pe terasa X, apa era condusă pe un jgheab masiv de piatră. Traseul
conductei n'a putut fi. urmărit în continuare pentru că la rădăcina unui uriaş fag
ea s'a întrerupt. Este sarcina campaniei viitoare de săpături de a urmări conducta
în continuare pînă la izvor.
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În sprijinul cronologiei stabilite în urma campaniei de săpături din 1956
vine acum şi o monedă de bronz (as) a împăratului Claudius, emisă în anul41 e.n. 1 .
Ea dovedeşte existenţa sanctuarului vechi, pe nivelul căruia a fost descoperită,
încă pe la sfîrşitul primei jumătăţi a sec. I e.n., fără însă să indice o limită precisă.
Ar fi posibil ca ea să fi fost pierdută cu ocazia amenajărilor, mai ales că a fost
găsită pe zidul ce închidea sanctuarul vechi dinspre sud.
Concluziile ce se pot trage în urma campaniei din 1957 completează doar
pe cele din campania precedentă 2 , rămînînd însă ca ipotetice pînă la dezvelirea
completă a sanctuarului cu toate anexele sale şi pînă la degajarea pămîntului
depozitat în jurul lui.
III. AŞEZAREA DACICĂ DE PE DEALUL RUDELE

În campania de săpături din vara anului 1957 a continuat dezvelirea aşezării
dacice din preluca Brînduşiţa 3 • Au fost săpate, pe rînd, movilele nr. 4, nr. 1
şi movila teşită dintre movilele nr. 2 şi 3, care a fost notată cu nr. 5. Cu toate
că movila nr. 2 n,a fost săpată, fiind intenţionat lăsată pentru un eventual control,
cercetarea prelucii Brînduşiţa poate fi considerată practic încheiată.
Rezultatele complete ale săpăturilor din 1956 şi 1957 de pe Dealul Rudele
vor fi publicate într,un viitor, sperăm, apropiat, ca o monografie aparte. Din
acest motiv, raportul pe anul 1957 va cuprinde doar în linii generale rezultatele
săpăturilor întreprinse între 15 şi 2 7 iulie.
Pentru dezvelirea locuinţei din movila nr. 4, bănuită încă din anul 1956, s,a
deschis o suprafaţă de 18 m x 13 m. Ca şi în cazul movilei nr. 3, săpătura a mers
puţin în adîncime, resturile locuinţei aflîndu,se aproape imediat sub nivelul actual
al solului.
Stratigrafia. Stratul de pămînt vegetal (humus modern) e subţire (circa 0,05 m),
ajungînd pînă la O, 15 m grosime doar de,a lungul marginii vestice a săpăturii.
Grosimea mai mare din această porţiune se explică prin umezeala locului (apa
de ploaie se strînge în mica depresiune dintre m-::>vilă şi pădure) şi prin apropierea
lui de pădure (se disting bine urmele putrezirii copacilor).
Sub humusul modern se află un strat de pămînt sfărîmicios, brun,roşcat
(sol de pădure), care trece pe nesimţite într,un strat de pămînt gălbui, din ce în
ce mai deschis. La 0,20-0,25 m adîncime apare un pămînt nisipos, de culoare
galbenă,cafenie, amestecat cu pietricele. Sub acest strat se găseşte pămîntul neum,
blat, nisipos, gălbui, amestecat cu sfărîmături de stîncă (vezi fig. 9).
Locuinţa se compune dintr'o tindă de formă aproximativ ovală şi dintr'o
încăpere rectangulară, aproape pătrată (vezi fig. 10). Cîteva pietre din partea de
sud,vest a locuinţei ar putea indica, prin felul cum sînt dispuse, existenţa unui
coridor exterior tindei, ca şi la locuinţa din movila nr. 3 4 , dar tot atît de bine
ar putea fi vorba de pietre alunecate din temelia tindei ovale.
Conturul acesteia nu a putut fi prins cu exactitate şi, de aceea, dimensiunile
pe care le dăm (diametru! nord,sud - 11,90 m şi diametru! est,vest - 10,10 m)
sînt aproximative. Pietrele care serveau drept temelie, şi care au apărut la circa
O, 10 m sub nivelul actual, sînt relativ mici (0, 10-8,25 m lungime si 0,05-0,15 m
lăţime), cele cîteva de dimensiuni mai mari constituind excepţii. În general,
1
1

Coh. 1, 258, 101.
Vezi raportul preliminar in Materiale, V, p. 399.

3

Ibidem, p. 386-391.
' Ibidem, p. 388.
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pietrele de temelie au fost aşezate pe lat, dar astăzi multe din ele sînt alunecate şi
chiar răsturnate.
Lăţimea tindei e inegală. Măsurată cu aproximaţie, ea variază de la 2 m (în
partea de est a locuinţei) la 3,75 m (în partea de nord a acesteia). Vatra tindei
se găseşte cu O, 10-0,15 m mai jos decît vatra încăperii centrale. Locul intrării în
tindă nu s,a putut determina.
Spre deosebire de conturul tindei, acela al încăperii centrale s,a păstrat foarte
bine. Dimensiunile exacte ale încăperii sînt următoarele: latura de nord - 5,05 m,
latura de sud -5,15 m, latura de est -5,10 m, latura de vest -5,05 m. Încăperea
e orientată aproape nord,sud. Temelia ei e formată din pietre relativ mărunte
aşezate direct pe pămînt şi din lespezi de piatră de stîncă de dimensiuni mai mari
(20-SO cm lungime şi 15-30 cm lăţime) aşezate pe lat peste pietrele mărunte.
Există, de altfel, porţiuni în care pietrele mari lipsesc aproape cu desăvîrşire, cum
sînt, de exemplu, latura vestică a locuinţei şi o porţiune de 1,07 m de pe latura
ei estică. Peste pietre au fost aşezate, orizontal fără îndoială, bîrne groase de
lemn. Se ridicau apoi pereţi din bîrne aşezate fie orizontal (mai probabil), fie
vertical (poate numai la colţuri). În orice caz, lipsa materialului feros de construcţie
şi descoperirile din movila nr. 5 1
dovedesc că bîrnele erau prinse în cuie şi
cepuri de lemn. Tot de lemn (şindrilă) trebuie să fi fost şi acoperişul întregii locu,
inţe, întrucît urme de ţiglă nu s'au aflat.
Vatra încăperii se găsea la un nivel mai înalt decît vatra tindei, locuinţa fiind
construită în «trepte». ln raport cu faţa superioară a lespezilor temeliei, vatra
încăperii se află mai jos; diversele obiecte de fier şi vasele din încăpere au fost aflate
la un nivel inferior cu vreo 0,05 m feţei superioare a lespezilor. Ca şi vatra tindei,
vatra încăperii centrale e formată din pămînt bătut de culoare galben,cafenie.
Pe alocuri, în partea estică a încăperii, vatra a căpătat o culoare roşie,cărămizie
din pricina focului pe care locuitorii îl făceau în colţul de sud,est al camerei,
pe o vatră ridicată pe pietre mici de stîncă, a cărei crustă n,a putut fi observată.
Nu este exclus însă să avem de,a face cu două vetre de foc, întrucît pata roşie,
cărămizie amintită are şi o crustă de formă vag circulară, cu un diametru de circa
0,45 m (fig. 10) 2
Intrarea în încăpere n,a putut fi sezisată.
Descoperiri. A. -Obiecte de fier. În afara tindei, în partea de nord,est şi în
cea de sud,est a suprafeţei săpate, s,au descoperit cîteva bucăţi inform~ de fier
(zgură?). În partea de sud,est a săpăturii s,a găsit şi o lamă de fier. În tindă, la
nord de încăperea pătrată, s,a găsit un călcîi de lance, iar la est de încăpere un
cosor, o lamă, o pilă ( ?) şi două fragmente dintr,un «tub» de fier. Chiar în încă,
pere s'au descoperit: un obiect de fier în formă de «cheie», doi colţari, o verigă,
o lamă de cuţit, o daltă, un ciocan şi un mic cui de fier.
B. -Obiecte de piatră. La limita exterioară a tindei (sau, poate, în afara ei),
în partea de sud,est a locuinţei, s,a găsit o cute de gresie.
C. - Ceramica e întru totul asemănătoare celei aflate în 1956 în movila
nr. 3 3 , fără a prezenta însă aceeaşi varietate. Predomină în mod absolut chiupurile
roşii de dimensiuni mari şi mijlocii (vreo 10-12), dintre care unul cu «guler».
Printre ele se află şi un chiup de culoare neagră. S,au mai găsit fragmentele unor
vase cu butoni executate din pastă poroasă, un vas negru cu pereţii subţiri, altul
de aceeaşi culoare dar cu pereţi mai groşi şi plin cu o materie spongioasă roşcată,
1

Cf_ in{ra, p. 345.

2

S-au mai găsit urme de

3

arsură şi

în afara

Materiale, V, P- 39J.
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un vas negru lustruit, un vas roşu cu buza foarte evazată. Spre deosebire de locuinţa
săpată în anul 1956, s'au găsit fragmente din numai unu -două capace de culoare
neagră,cenuşie. La fel, nu s,a găsit decît un fragment care ar putea aparţine unei
ceşti dacice. Interesantă este o toartă cu «creastă», de culoare neagră, executată
din pastă bună.
Majoritatea covîrşitoare a vaselor sînt lucrate la roată. E de remarcat că toate
vasele sînt sparte, iar fragmentele lor împrăştiate. Numai două chiupuri roşii din
colţul nord,estic al încăperii pătrate pot fi considerate oarecum in situ .

•
Movila nr. 1, cea mai dinspre est, e şi cea mai mare. Pentru dezvelirea ei s,a
deschis o suprafaţă de 18 m x 17 m, iar pentru stabilirea stratigrafiei s,a executat
apoi o secţiune est,vest.
Stratigrafia. Sub pămîntul vegetal gros de vreo 0,05 m apare obişnuitul sol
de pădure de culoare brun,roşcată, care se închide treptat pe măsură ce secţiunea
se adînceşte. Sub acest strat urmează un pămînt nisipos sau un strat cu multe
sfărîmături mărunte de stîncă. Din pricina acestora, pămîntul are pe alocuri o
culoare cenuşiu,verzuie. Stratul cu sfărîmături de stîncă reprezintă pămîntul
virgin.
Locuinţa a fost construită, fără îndoială, în acelaşi fel ca şi locuinţele din
movilele nr. 3 şi 4. Forma şi dimensiunile ei nu pot fi însă precizate, deoarece
foarte puţine din pietrele de temelie au fost găsite pe locul şi în poziţia lor iniţială.
În partea de sud a săpăturii, dispunerea cîtorva pietre sugerează vag conturul
unui oval mare, iar în partea ei de est s'ar putea distinge urmele unei încăperi
rectangulare. În orice caz, judecînd după marele număr de pietre găsite, locuinţa
pare să fi avut mai multe încăperi.
Locuinţa are două vetre de foc, ambele în partea ei de est, dintre care una cu
crustă. Sub aceasta, pămîntul a căpătat o culoare roşiatică pînă la 0,40-0,45 m
adîncime.
Descoperirile făcute în această locuinţă sînt mult mai puţine decît cele din
movilele nr. 3 şi 4. S,a găsit un singur obiect de fier -·-o verigă de formă pătrată
amintind verigile de coasă, trei bucăţi de cremene care par să fi fost folosite
la aprinderea focului şi ceramică relativ puţină. Nu s'au găsit nici vase întregi,
nici vase întregibile. Izbitoare e abundenţa fundurilor de vase cărora, adesea,
nu le mai corespunde nici un ciob. Fragmentele de chiup sînt puţine. S,au desco,
perit cîteva fragmente de vase din pastă fină, neagră şi cenuşie, dar cea mai mare
parte a ceramicii e de factură proastă (pastă poroasă) sau cel mult obişnuită. S,au
aflat şi unele fragmente cu aspect «arhaic».
Numărul redus al descoperirilor şi răvăşirea temeliei ne fac să credem că
locuinţa din movila nr. 1 a fost abandonată încă în vremea cînd poiana mai era
locuită şi folosită.

•
Ultima locuinţă dezvelită a fost aceea din movila nr. 5, socotită incertă în 1956,
dar care s,a dovedit foarte bogată în material. Suprafaţa săpăturii a fost de
7 m x 4 m.
Stratigrafia. Sub stratul subţire (0,04 -0,05 m) de humus modern, pămîntul
nu e brun,roşcat ca în cazul movilelor precedente, ci negricios, amestecat cu mult
cărbune. La 0,15-0,20 m adîncime apare pămîntul galben, neumblat, care trebuie
considerat ca fiind la cîţiva centimetri sub nivelul antic, înegrit.
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Locuinţa se compune dintr'o singură încăpere de formă ovală (fig. 11), avînd
dimensiunile de 6,90 m x 5,80 m. Nu e, fireşte, exclus ca ea să fi avut şi o tindă
(s,au găsit fragmentele unui chiup roşu şi în afara încăperii), dar conturul acesteia
n,a putut fi prins. Două îngrămădiri de pietre din colţul sud,vestic al săpăturii
ar putea indica un fel de pavaj.
Temelia e formată din pietre de mărime mijlocie, de formă adesea neregulată
şi nu întotdeauna aşezate pe lat. Sînt porţiuni în care pietrele de temelie lipsesc,
iar în trei locuri ele sînt dublate în exterior de un rînd de pietre mai mici (fig. 11) .
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Fig. Il. ·- Planul locuintei din movila 5 de pe dealul Rudele .

.

Săparea

movilei nr. 5 ne,a furnizat dovada certă că locuinţele de pe Dealul
Rudele au fost construite din bîrne prinse în cuie şi cepuri de lemn, fără a se
folosi fierul ca material de construcţie şi fără ca pereţii să fie lipiţi cu lut. În locuinţă
nu s,a găsit nici un obiect de fier. S,au descoperit însă numeroase cuie şi cepuri
de lemn de brad carbonizate, unele purtînd urme de cioplire, precum şi urme
de bîrne arse, dovadă a incendiului care a mistuit locuinţa. Cu tot incendiul,
nu s,au găsit urme de lipitură.
Vatra de foc, indicată de arsura roşie mai puternică şi de pietrele mărunte
pe care a fost construită, se află la 2 m d<; peretele sudic al locuinţei. Judecînd
după pietrele din substrucţie, ea pare să fi fost aproape pătrată (0,80 m x 0,80 m),
dar roşeaţa se întinde şi dincolo de pietre.
Intrarea în locuinţă nu s,a putut observa.
Descoperirile din locuinţa dacică constau exclusiv din ceram1ca. Formele
sînt, în genere, cele aflate în movilele nr. 3 şi 4. Majoritatea vaselor, sparte dar
întregibile, au fost găsite în partea de nord şi nord,est a locuinţei, în apropierea
vetrei de foc. Şi în afara locuinţei însă, la marginea sudică a săpăturii, la adîncimea
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de O, 10 m, s'au găsit fragmentele unui chiup roşu. La aceeaşi adîncime, la circa
2,50 m spre vest s'a descoperit o vatră de foc cu roşeaţă şi multă cenuşă.
Locuinţa dacică a ars, lucru dovedit de roşeaţa abundentă care se Întinde
pe alocuri şi peste pietrele de temelie, de cuiele şi cepurile de lemn carbonizate,
de urma unei bîrne arse care intra sub un vas dacic, de numeroasele fragmente
ceramice purtînd urme vădite de ardere secundară. Incendiul, constatat numai
la locuinţa din movila nr. 5, nu poate fi pus în legătură cu cucerirea romană, ci
trebuie considerat întîmplător.
Trebuie amintit faptul că pe locul vechii locuinţe dacice se ridica acum vreun
secol o stînă modernă atestată prin cîteva fragmente ceramice şi de sticlă, prin
cîteva cuie aflate în glie sau imediat sub ea şi datată cu un creiţar austriac de la 1862.
Probabil că tot această stînă a lăsat şi o vatră de foc înaltă, pătrată, cu arsură neagră,
care se suprapune peste vasele antice.

*
În afară de dezvelirea celor trei movile, în preluca Brînduşiţa s'au mai executat
cîteva secţiuni de verificare şi anume :
1. Două secţiuni transversale ale drumului care traversează poiana, una la
est, cealaltă la vest de secţiunea executată în 1956 1 • Ele n'au dat nici un rezultat
concludent, construirea încă în antichitate a acestui drum rămînînd, astfel, o
ipoteză.

2. Două secţiuni deasupra izvorului dinspre nord. Numai într,una din ele
s'au găsit trei mici fragmente ceramice la circa 0,60 m adîncime.
3. O secţiune prin mlaştină, în prelungirea celei executate în 1956 prin movila
de lîngă mlaştină. Nu s'au găsit obiecte antice, dar au ieşit la iveală numeroase
bucăţi de lemn de brad (astăzi poiana e înconjurată numai de fagi).
IV. AŞEZAREA DACICĂ DE PE MELEIA
Recunoaşterea efectuată

în 1956 2 a semnalat existenţa unor urme arheologice
pe terasele dealului Meleia, dar sondajele sumare făcute pe platou n'au dat nici
un rezultat. Cercetării; din anul 1957 aveau drept obiectiv săparea uneia dintre
terasele dealului şi stabilirea existenţei sau inexistenţei urmelor arheologice pe
platoul acestuia.
S,a ales pentru săpătură o terasă aşezată la vreo 300 m sub plaiul Meleii,
în dreapta drumului care coboară de pe Meleia în Valea Pietrosului (terasa a
n,a). Pe această terasă de formă prelungă se aflau două movile bine vizibile, dintre
care una, plină de buturugi, nu putea fi săpată. Pentru săparea celeilalte s'a deschis
o suprafaţă de 10 m x 8 m. Urmele arheologice n'au întîrziat să apară. Rezultatul
final al lucrărilor, care au durat de la 9 la 13 septembrie 1957, a fost descoperirea
unei locuinţe întru totul analoage celor de pe Dealul Rudele.
Stratigrafia. Stratul de humus modern e de 0,04-0,05 m, grosimea lui fiind
mai mare pe alocuri din pricina rădăcinilor putrezite. Sub el se găseşte solul de pă,
dure brun,roşcat, care se îngălbeneşte pe măsură ce creşte adîncimea. Grosimea
acestui strat, care e stratul de cultură, variază între 0,15-0,20 m, sub el aflîndu,se
pămîntul neumblat, nisipos, de culoare gălbuie.
' MateTiale, V. p. 391.

2

Ibidem,
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Locuinţa (fig. 12) se compune din trei părţi: o tindă de formă ovală, o încăpere
de aceeaşi formă (încăperea nr. 1) şi o încăpere centrală, absidală (încăperea nr. 2).
Evident, din tindă şi din cele două încăperi n'au rămas astăzi decît pietrele de
temelie.
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Tinda e delimitată spre exterior de un şir de 33 de lespezi relativ mari (0,400,60 m lungime şi 0,27--0,40 m lăţime), aşezate una de cealaltă la o distanţă de
0,85-1,10 m. Diametrele acestui oval de lespezi sînt de 15,20 m şi 13,60 m. Spre
interior tinda e delimitată de un şir de pietre mai mici (0,05 -0,30 m lungime şi
0,03- 0,25 m lăţime) de formă neregulată. Tinda e mai lată în partea de sud a
locuinţei (3,05 m) şi mai îngustă în partea ei de nord,est (1,90 m). În partea de
nord,vest a locuinţei, pietrele sirului interior lipsesc pe o porţiune de circa 2,50 m.
Încăperea nr. 1, de formă ovală, are diametrele de 11,05 m şi, respectiv, 9 m.
În interiorul acestei încăperi, şi anume în partea ei de est, se descopere vatra de
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foc, cu crustă şi cu pămîntul din jurul ei înroşit. Forma vetrei de foc e greu de
precizat, cu atît mai mult cu cît peste ea au căzut cîteva pietre destul de mari.
Încăperea nr. 2 e delimitată de un şir de pietre de dimensiuni variate, aşezate
una lîngă alta. De formă absidală, această încăpere are următoarele dimensiuni:
latura de est - 3,30 m, latura de sud - 3,65 m, latura de nord - 3,50 m, latura
de vest (latura curbă) - 5,50 m. Lungimea încăperii e de 5,30 m, iar lăţimea ei
în punctul în care absida începe să se contureze e de 3,80 m. Conturul acestei
încăperi e destul de bine precizat, nelipsind decît puţine pietre din temelie. Presupunem că intrarea va fi fost pe latura de sud unde, pe o porţiune de 1,20 m
pietrele de temelie lipsesc cu desăvîrşire, ele nefiind găsite nici alunecate spre exterior sau interior. Pavimentul încăperii e din pămînt bătut. O pată roşie, neregulată,
în mijlocul ei, ar putea indica resturile vetrei de foc.
Forma locuinţei aminteşte în mod izbitor de locuinţa din movila nr. 3 din
preluca Brînduşiţa 1 . Nu încape îndoială că şi tehnica de construcţie a fost aceeaşi,
lipsa totală a fierului în construcţie fiind o dovadă sigură în această privinţă.
Acoperişul va fi fost construit din şindrilă. Foarte probabil că pe el erau aşezate
pietre pentru a-1 împiedica să fie smuls de vînt. Pietrele acestea le întîlnim acum
la un nivel cu O, 10 -0,15 m mai înalt decît pietrele de temelie (fig. 12 ), aproape
exclusiv în interiorul celor două încăperi. E posibil ca tinda să nici nu fi fost
acoperită.

Descoperirile, cu excepţia unei toarte de fier aflate în tindă, constau exclusiv
din ceramică. Aceasta e analoagă ceramicii de la Rudele 2 , distingîndu-se trei
categorii:
a) ceramică din pastă proastă, poroasă, de culoare neagră şi neagră-roşcată
(în special vase cu butoni) ;
b) ceramică din pastă bună, roşie: în special chiu puri mari şi mijlocii (cu
totul vreo cinci-şase, dintre care unul sau două cu « guler »), precum şi o oală
cu toartă lipită şi trei-patru capace, dintre care unul ornamentat cu valuri paralele ;
c) ceramică din pastă bună, de culoare neagră şi cenuşie: două-trei capace,
o ulcică, o ceaşcă, o farfurie, două oale cu toartă aplicată etc. Majoritatea vaselor,
în general sparte, s-au găsit în încăperea nr. 1.
În ceea ce priveşte caracterul locuinţei, nu ne îndoim că ea trebuie să fi fost,
ca şi locuinţele din preluca Brînduşiţa, o stînă sau, mai degrabă, un sălaş, nefolosit
în timpul iernii. Locuinţa n-a fost distrusă, ci, probabil, părăsită fără grabă.

*
Prin movila acoperită cu buturugi de pe aceeaşi terasă s-a trasat o secţiune
lungă de 9 m şi lată de 2 m, orientată nord-sud. Sub stratul de humus modern
gros de 0,05 m apare obişnuitul sol brun-roşcat de pădure (0,20 -0,25 m grosime),
iar sub el pămîntul galben neumblat. La 4,50 m de capătul de sud al secţiunii,
imediat sub nivelul actual, apare în peretele de vest un strat de arsură gros de
0,40 m şi lung de 0,90 m. În peretele de est al secţiunii, la 2,20 m de capătul ei
nordic şi la 0,20 m adîncime, apare un strat de roşeaţă gros de 0,05 m şi lung
de 0,60 m. Singurele descoperiri sînt o scoabă de fier şi cîteva fragmente ceramice
negre şi roşii. Această movilă nu acoperă o locuinţă. Urmele de arsură pot proveni
de la vetre de foc în aer liber, antice sau moderne.

*
1

Materiale, V. p. 387-388

şi

fig. l.

a Ibidem, p. 390; vezi
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Pe platoul Meleii s'au executat două secţiuni. Prima, executată de,a lungul
unui şir de pietre de stîncă aflate la suprafaţă, n,a scos la iveală decît cioburi răz,
leţe. A doua însă (fig. 13), lungă de 11 m şi lată de 1 m, executată printr'o movilă
de formă neregulată, înaltă de aproximativ 1 m şi cu un diametru de circa 10 m,
a infirmat părerea noastră mai veche 1 că platoul, pe care astăzi se află t:ei stîni,
n'ar fi fost locuit în antichitate. S,au găsit aici numeroase fragmente ceramice
tipic dacice trecute prin foc, precum şi cîteva obiecte de fier. În ambii pereţi se
observă urme puternice de arsură (pămînt roşu,cărămiziu sfărîmicios şi cărbune),
iar în peretele de vest se văd bine urmele unor pari care pătrund în pămîn,
tul virgin.

-

~ PămÎnt qa/ben
~ ameste"tat cu pietriş
~ Pămint qalben cu
~ sfartmăruri de stincă

Humus modern

~ Pămi'nt cafeniu

o.
Fig. 13. -

V.

1

Profilul peretelui de vest al

RECUNOAŞTERI

secţiunii

~~Arsură

!!,!!

Vatră de

f'oc

3m
prin

locuinţa

de pe platoul dealului Meleia.

PE TEREN LA SUD-EST DE

COSTEŞTI

În vara anului 1957 au continuat recunoaşterile pe teren, menite să semnaleze
unor noi puncte locuite din regiunea cetăţilor dacice. Recunoaşterile
pe teren au fost efectuate pe partea dreaptă a Apei Grădiştei, la sud,est de satul
Costesti, cuprinzînd următoarele puncte:
Ş~oala din deal. În locul numit Olteţ se află o nouă şcoală a satului Costeşti,
terminată în anul 1957. Lucrările de săpare a temeliei au scos la iveală fragmente
ceramice diverse, pierdute azi. Informaţi însă de localnici asupra acestor desco,
periri întîmplătoare!. am efectuat cîteva sondaje în jurul şcolii, aflînd cioburi şi
bucăţi de lipitură. In apropierea şcolii, în grădina locuitorului Ion Bîldea Stur,
zescu, sondajele fac să apară bucăţi de lipitură cu urme de nuiele, şi multe fragmente
ceramice rosii, printre care un fund de vas.
Şeaua l~i Crai (Hoaga lui Crai). În acest loc, în peretele din stînga drumului,
se văd urme clare de roşeaţă. Un sondaj superficial dă la iveală numeroase fragmente
ceramice.
Pîrîul Scurtele. Deasupra acestui pîrîu, în apropierea casei locuitorului
Vasile Năstoiu, o prăbuşire de teren a scos la iveală cîteva tuburi de conductă,
aflate, după spusele stăpînului casei, cam la 1 m sub nivelul actual.
Dosul Beliei. Aproape de valea Apei Grădiştei, într'o poieniţă, pe locul ţăra,
nului Ilie Şerban, un sondaj sumar descopere mai multe fragmente ceramice.
Sub Bordul. Acest loc, numit şi « Şesurile de sub Bordul», e situat dedesubtul
fostei « Poieni a Bordului», astăzi invadate de pădure. Aici se află cîteva terase.
existenţa

1

Cf.

Şantierul

arheologic

Qrădi~tea

Muncelului, în Materiale, V, p. 383.
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Sondajul efectuat pe prima dintre ele scoate la iveală numeroase fragmente de
chirpic roşu, sfărîmicios, cu pietricele şi urme de paie şi nuiele. Pe aceeaşi terasă,
un alt sondaj face să apară la circa 0,30 m· adîncime un strat masiv de chirpic
făţuit, gros de 0,12-0,15 m. Tot aici apare şi un ciob mic, negru, din pastă sfărî,
micioasă. Pe alte două terase din acest loc, sondajele descoperă numeroase urme
de chirpic. La suprafaţă aflăm două cioburi de culoare neagră,cenuşie.
La vreo 250-300 m mai jos, către vale, se găseşte o altă terasă, prin care a
fost săpat un şanţ pentru jilip. Pe marginea şanţului s'au găsit cioburi numeroase,
printre care şi fragmente de buze «în trepte ». Sondîndu,se în diferite puncte ale
terasei, apar diverse fragmente ceramice, printre care bucăţi de buze de vase (lîngă
jilip) şi fragmente dintr,un fund de vas (către mijlocul terasei).
Fără a avea importanţa şi amploarea recunoaşterilor efectuate în campania
din vara anului 1956 \ recunoaşterile din 1957 au indicat totuşi cîteva puncte noi,
locuite în epoca dacică.
VI. CASTRUL ROMAN DE LA ORĂŞTIOARA DE SUS

Despre ruinele romane de la Orăştioara de Sus (raion Orăştie) literatura
luase cunoştinţă încă de pe la mijlocul sec. XIX. Forma dreptunghiulară
în care se încadrau aceste ruine a făcut pe primii cercetători să identifice urmele
zidurilor, pe atunci încă vizibile, precum şi materialul arheologic şi numismatic
ce ieşea la suprafaţă, cu un castru de piatră din vremea stăpînirii romane.
În antichitate, pe locul unde se va înălţa castrul, existase deja o veche aşezare
din prima vîrstă a fierului, suprapusă pe o alta mai veche de la începutul epocii
bronzului. Urmele acestor două aşezări, din vremea comunei primitive, au fost
sezisate în săpăturile noastre, ambele fiind acoperite de ruinele castrului roman,
a cărui latură vestică se mai poate urmări şi azi cu uşurinţă, zidul păstrîndu,se
pe alocurea pînă la suprafaţă.
Locul unde se găseşte azi castrul poartă numele de Piatra Grădiştei, cuprins
în teritoriul de nord al satului Orăştioara de Sus, pe malul stî- g al rîului. Terenul
a fost săpat mult de rîul Apa Oraşului, care a nimicit cu desăvîrşire laturile de
est şi sud, rămînînd numai un singur colţ cu o bună parte din zidul vestic de incintă
şi mai puţin din zidul nordic. La această acţiune a naturii s'au adăugat apoi, devas,
tările localnicilor, care au scos uneori piatra pînă la temelie, mai cu seamă
pe latura zidului nordic, care mai apoi a fost tăiată de linia ferată îngustă ce stră,
bate lunea Apei Oraşului (fig. 14 ).
În general, zidul castrului, atît cît a fost cruţat pînă în momentul dezvelirii,
nu depăşeşte grosimea de 1 m. El este lucrat din piatră de rîu, alternînd cu
piatră de stîncă şi blocuri de calcar conchilic scoase din ruinele cetăţii dacice de la
Costeşti. Colţul de nord,vest, foarte deteriorat din pricina săpăturilor nesiste,
matice întreprinse aici prin anii 1907 sau 1908, cu rezultate necunoscute, for,
mează o curbă perfectă de 90°, în interior cu resturile unui turn de colţ, de dimen,
siuni reduse (2,60 m x 2,60 m). Agger,ul este format dintr,un pămînt tare, bine
bătătorit, de culoare castanie. Berma e îndeajuns de bine păstrată, avînd o lăţime
de 2,50 m, dintr,un pămînt de aceeaşi culoare. Pe suprafaţa bermei se văd pietrele
desprinse din zid şi cîteva cărămizi, unele chiar întregi, majoritatea pedale. Cele
mai numeroase fragmente de ţigle, mai rar întregi, însoţite de tot atîtea fragmente
arheologică
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cf. Materiale V, p. 380-385.
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de olane, au fost aflate acolo unde zidul e întrerupt (probabil locul porţii de
vest) şi la colţul nord,vestic. Ca şi în cazul celor mai multe castre ale trupelor
auxiliare, şanţul e puţin adîncit, atingînd de,abia 1,20 m, măsurat de la linia de
nivel a bermei şi lat de 5,50 m, umplut cu dărîmăturile căzute din zid, în majo,
ritate pietre şi cîteva cărămizi.
La colţul de nord,vest, lîngă zid chiar pe bermă, au fost găsite mai multe
lespezi mari de piatră, printre care şi o stelă funerară cu inscripţie latină şi de
o frumoasă execuţie sculpturală. Monumentul fusese ridicat în amintirea lui
· lulius Secundus explorator, originar din Colonia Agrippina (azi Koln). Forma

Luncă
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Fig. 14.- Planul de

situaţie

a castrului roman de la

Orăştioara

de Sus.

pătrată a literelor, felul cum apare numele unităţii în care a servit Iulius Secundus,
cît şi maniera de execuţie a sculpturii, determină încadrarea monumentului în
prima jumătate a sec. II (Traian sau Hadrian), în orice caz într'o epocă anterioară
Împăratului Marcus Aurelius. A doua inscripţie găsită în acelaşi loc este un titulus
honorarius de forma unui mic altar, pus în cinstea împăratului Commodus (180192 ). Ambele monumente nu poartă urme de tencuială şi ca şi lespezile de piatră,
amintite mai sus, se pare că au fost folosite la consolidarea bermei, cînd castrul
de pămînt a fost transformat în unul de piatră, sau cu ocazia anumitor renovări.
A treia inscripţie, aceasta cu urme de tencuială, este un bloc desprins mai tîrziu
din zid, în care s,au săpat literele P C III, încadrate de o tabula ansata. Însem,
narea se referă la o refacere a zidului castrului pe o distanţă de 103 paşi, măsurat
de la colţul nord,vestic, din punctul unde piatra era deja fixată în zid.
Stampile pe cărămizi, ţigle şi olane s'au întîlnit din abundenţă, mai ales
pe materialele găsite pe locul unde presupunem că a trebuit să existe poarta,
cît şi în colţul nord,vestic. Pentru stampilarea ţiglelor şi cărămizilor au fost
folosite două sau trei matriţe. Toate stampilele amintesc în iniţiale unitatea
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N (umerus) G (ermanicianorum) _E (xploratorum), unitate de a cărei prezenţă se
în Dacia dintr'o inscripţie din Apulum (Alba Iulia), nefiind cunoscută pînă
acum garnizoana de staţionare. Mai amintim totodată că datorită acestor importante
materiale epigrafi.ce, apărute cu ocazia cercetărilor efectuate la acest castru, sîntem
în măsură să corectăm lectura de întregire a altor două inscripţii dacice, dintre
care una aflată tocmai la Orăştioara de Sus. Aceste recente descoperiri de ordin
epigrafi.c au fost pomenite în cursul unei comunicări făcute de prof. C. Daico,
viciu la Congresul de Epigrafi.e greacă şi latină din Roma, ţinut în septembrie 1957.
Dintre monumentele sculpturale amintim numai un bloc de calcar conchilic,
aflat în zidul castrului, tăiat probabil dintr,un cippus cu chenar în formă de
astragale şi ulterior folosit ca piatră de zid.
Ceramica găsită în număr mare în şanţul nordic şi într'o secţiune din afara
castrului, trasă paralel cu zidul vestic, constă din fragmente de culoare roşie,
cenuşie şi neagră, lucrate cu roata, de formele tipului provincial cunoscut şi
răspîndit peste tot în Dacia. Din materialul ceramic de import amintim cîteva
puţine fragmente de terra sigillata de culoare roşie, cu figuri în relief, de factură
occidentală. În preajma zidului de incintă, în interior, într'o groapă adîncită
în apropiere de agger, s'au găsit cîteva fragmente de vase din pastă primitivă,
lucrate cu mîna, de caracter neîndoielnic dacic. La fel şi în exterior, lîngă zid,
s'au aflat fragmentele unui vas lucrat cu roata, din epoca romană, prevăzut însă
cu decor întru totul asemănător vaselor de factură autohtonă.
Printre obiectele de metal, demn de remarcat este numai un pugio de fier,
bine conservat, găsit în şanţul nordic, de tipul caracteristic cunoscut al acestei arme.
În cursul săpăturii, în şanţul nordic, s,a găsit o singură monedă, bine conser,
vată. Moneda este una din seria emisiunilor de denari a împăratului Elagabal.
În concluzie, deşi rezultatele săpăturilor întreprinse la acest castru, nu au adus
încă o deplină lămurire în ce priveşte originea castrului şi data înlocuirii unui
presupus castru de pămînt cu unul sigur de piatră, totuşi putem spune că desco,
peririle efectuate, constatările şi observaţiile sînt de un interes deosebit în legă,
tură cu istoria militară a provinciei Dacia. Despre forma şi dimensiunile castrului
nu ne putem face decît o aproximativă ideie, el fiind mai bine de trei pătrimi
nimicit de torenţii anuali ai Apei Oraşului. Măsurătorile, pe care le dau vechii
cercetători, nu prezintă siguranţa unor certitudini, deoarece ele fi.gurează în mod
deosebit la fiecare autor. Din constatarea grosimii reduse a zidului (1 m) şi dacă
luăm în seamă şi alte considerente de ordin secundar, bănuim că dimensiunile
castrului nu au fost prea mari, el situîndu,se printre castrele mici, sau cel mult
mijlocii, ale Daciei. Dacă admitem că locul unde se întrerupe zidul vestic cores,
punde cu locul porţii de vest şi dacă această poartă se găsea la mijlocul zidului,
sau aproape la mijloc, atunci zidul vestic, şi în mod mai mult decît probabil
şi cel estic, nu depăşeau lungimea maximă de 160 m. Bănuim apoi, deşi nu
avem certitudine directă, existenţa unui castru de pămînt, care însă n'a fost
constatat în secţiunile executate, acestea fiind puţin concludente mai ales în ce
priveşte structura agger,ului, unde eventual ar fi. trebuit să apară vechiul vallum
de pămînt. Un indiciu slab şi nesigur despre existenţa unui vallum anterior zidului
de piatră este constatarea făcută într'o secţiune trasată perpendicular pe zidul
vestic, unde s,a văzut că acest zid este adîncit direct în agger, care anterior a
putut forma valul de pămînt. Dacă această ipoteză ar fi. adevărată, atunci înlo,
cuirea castrului de pămînt cu cel de piatră s,a făcut probabil pe la sfîrşitul sec. II,
sau începutul sec. III, admiţînd că inscripţia lui Commodus şi,a găsit întrebuin,
ţarea cu această ocazie. De un alt indiciu mai categoric deocamdată nu dispunem.
ştia
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Un lucru este însă dovedit: anume, la construirea castrului de piatră s'au folosit
din belşug şi blocuri din ruinele cetăţilor dacice de la Costeşti 1 , ca şi unele
vechi monumente epigrafice funerare sau onorare.
Însfîrşit, numele unităţii ce staţiona. aici este astăzi pe deplin dovedit. În
trecut siglele, de pe ţigle sau cărămizi, găsite pe locul acestor ruine, au fost
greşit citite, iar prin lectura şi întregirea lor, de asemenea greşită, se plasa aici
o unitate de existenţă fantezistă.
În preajma castrului, pe teritoriul satelor Orăştioara de Sus şi Bucium, s'au
semnalat şi urmele unei aşezări civile. Monumentul funerar amintit mai sus,
ca şi alte cîteva descoperiri de pe dealurile din împrejurimi 2 , dovedesc că aşeză,
rile de caracter gospodăresc, dispersate pe valea Apei Oraşului, prezentau o oare,
care importanţă pentru economia acestei regiuni.
În ce priveşte lămurirea fazelor de construcţie a acestui castru, al cărui început
credem că trebuie pus în legătură cu etapele pătrunderii armatelor romane pe
valea Apei Oraşului în cursul războaielor dacice, cît şi pentru lămurirea altor
probleme legate direct de sistemele militare de construcţie (poarta de vest, turnu,
rile de la intrare, agger,ul etc.), ca şi pentru lămurirea topografică a locuinţelor
de caracter civil, a necropolei etc., sperăm că încă o campanie de cercetări pe
teren va putea ajuta la umplerea acestor goluri, aducînd nebănuite surprize,
putîndu,se trece cît mai curînd la întocmirea unei monografii cît mai complete.
C. DAICOVICIU, N. GOSTAR
şi H. DAICOVICIU

APXEOnOrHqECKHE PACKOITKH
B rP3.UHIIIT51-MYHqEnYnYH - KOCTEIIITH
KPATKOE CO.UEP)KAHHE
l. KpeoocT:r. KocTeWTB

PacKonKu Ha aepxHe.M nllamo. Ha sepxHeM mmTo B 1956 li 1957 rr. 6bma nOtiTli noJIHOCTbiO pacKonaHa nJio~a)J,b Mem.u.y o6eliMli 6arniUIMli

1 li II, nplitieM KpoMe :noii, tiliCTO liCCJie.u.osaTeJibCKOH q:acrli

pa60Tbl 6biJili npliHHTbl Mepbl K llOJIHOH O"'liCTKe BCeH llJIO~a)J,li BllJIOTb )1,0 .u.peBHero ropli30HTa,
"'TC6bi )J,aTb B03MC>KHOCTb

llp0li3BeCTli Hat:J:aTbie B KpenOCTli pa60Tbl

110

BOCCTaHOBJieHliiO,

BbiH-

BJieHliiO li yKpenJieHliiO.
B Jana.u.Hoiî q:acrli nJio~a)J,li Haiî.u.eHbi MHorot:J:liCJieHHbie cJie)J.bi >KliJili~. 0Ka3aJIOCb B03MO>KHb1M onpe.u.enliTb qeTblpe noMemeHliH (pnc.
MHoroKOMHaTHoe 3)1,aHlie. B

1).

He liCKJirotiaeTcH, tiTO TaM cy~ecrsycr O.lJ.HO 63Jibrnoe

Katiecrse crpoliTeJibHOro MaTepliaJia liCIIOJib30BaHo .u.epeso; nplieMbi

crpOHKli o6bi"'Hbie )J,JIH )KliJili~ Ha ,UHJiyJI-rp3)1.liiiiTeH.
Hali60Jiee liHTepecHoiî Haxo.u.Koiî
)J,JIH BbinetiKli xm:6a; 3TO
Op3IIITlieiî (plic.

1/4

1957

r. Ha sepxHeM nJiaTo HBJIHeTcH net:J:b, no-Bli.lJ.liMOMy,

e)J,liHCTBeHHaH netib, HaH)J,eHHaH B

li plic.

2).

)1,aKI1MCKliX llOCeJieHliHX

B

ropax

ITet:J:b nocrasJieHa Ha lPKOJib li3 xoporno OTlltytieHHoiî meJIToiî

rJiliHbi c .U.BYMH npocJIOHKaMli petiHOH raJibKli (plic.

3).

ITetiHOH oqar f!MeeT osaJibHYID cp:lpMy; OH

c.u.eJiaH secbMa npotiHo, 6e3 npliMeCli lllHKliHbi li nocrasJieH Ha CJIOH petiHoiî raJibKli. B:l Fcex mli:tli-

~ax HaH)J,eH o6HJibHbiM apxeOJIOrlitieCKliM MaTepliaJI, COCTOHII.r1H li3 OCTaTKOB CTpOeHHH, rJiliHHHbiX
cocy.u.os, meJie3HbiX, 6poH30BbiX li creKJIHHHbiX li3)1,eJiliH. Ebmo TaKme o6HapymeHo MHoro Kocreiî
)J,OMaiiiHHX li )J,HKliX )KliBOTHbiX.
Bo3Jre 6arnHli->KHJIH~a
c

1

romHoiî cropoHbi

o6HapymeHo

HeCKOJlbKO

OTKpbiTbiX

oqaros,

KOTOpbiMli, BeCbMa BepOHTHO, ll0Jlb30BaJIHCb JIH60 6e>KaBIIIHe B KpellOCTb BO BpeMH )J,aKO-pliMCKHX

1

C. Daicoviciu,

Ordştiei,

Bucureşti,

23- c. 130

Aşezdrile

dacice

din

Munţii

2

1951, p. 7.
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BOHH nm~a, nH60 6onee MHOrOtiHCnCHHbiC 3aiQHTHHl<H HpenoCTH, a HC06bitiaiÎHO 60nbWOC HOnH'ICCTBO HaH.D;CHHbiX BOHpyr oqaroB l<OCTCH HBmleTCH OCTaTI<aMH HX llHIQH.
Ha sepXHeM nnaTo onpe.z:r;eneH nHWb o.z:r;HH munou ropH30HT, otieHb cna6o npe.z:r;crasneHHbiH,
3a HCKnlO'ICHHCM 3ana,[(HOH qaCTH, BCCbMa 6oraTOH apxeonorH'ICCKHMH cne.z:r;aMH.

Il. Pa60TLI B rp3AJIWTJI-Myuqenyny:il:

l.

CBRmUilUUţe. 3To CBHTHnHIQe 6biJIO pacKonaHo B 1952 r. nHWb Hano-

He60ilbUtOe KpyzAoe

noBHHy; nonHOCTblO ero BCKpbiJIH nHWb B
B

1952

r.

1957 r., HC .D;OH.D;H llOBCIO.D;Y ,[(0 .D;pCBHCrO ropH30HTa.

npoBO,[(HnHcb Ha6nro.z:r;eHHH Ha.z:r; o6~QHM KOHTypoM CBHTHnHIQa. YcraHosneHHbiC Tor.z:r;a

H3MCpCHHH H pacnonOlliCHHC CTOn60B OKa3anHCb TO'IHblMH. ,Usa CTOn6a, HC 06Hapy)KCHHblC Ha HX
nepBOHatianhHbiX MCCTaX, -

O.D;HH WHpOl<HH H O.D;HH Y3KHH -

6biJIH HaiÎ.D;CHbl B 5-6 M B HanpaB-

JICHI111 6onbWOrO Kpyrnoro CBHTI1m:IQ3.. B CCBCpHOH nonOBI1HC CBHTI1n11~Qa, paCKOnaHHOro B 1957

r.,

6biJII1 06Hapy)KCHbl CIQC Tp11 HMbl .D;nH .z:r;epeBHHHbiX CTOn60B.
2.

EolltUtoe KpyzAoe

Be.z:r;eHbi CIQC B

1951 r. B

paCKOnKaX 19 57 r. Y

cBRmUAUUţe. lfcqepnbiBa:EO~Q11e pacKonKH :noro naMHTHI1Ka 6bml1 np0113CBHTI1]111IQC OCTaBanOCb HCCKOnbKO 6yKOB-BCnHKaHOB, y.z:r;aneHHbiX np11

KOpHCH O.D;HOrO 113 3TI1X .z:r;epeBbCB 6hiJI 06Hapy)KCH tiCTbipexyronbHblH oqar,

llOCTpOCHHbiH 113 petiHOH ranbKI1, CKpenneHHOH Cl1nbHO 060)K)I(CHHOH )I(CnTOH rJIHHOH, B OC06CHHOCTI1
B

sepxHeii qacTI1.

3. J!peBHee

CBRmuAuUţe

ua meppace XI .

.UpesHec CBHTI1JIHIQe Ha Teppace

XI

6hiJIO tiaCTI1tiHO

BCK[ biTO B 19 56 r. ; pa6oTbi npo.z:r;on)Kanl1cb 11 B 19 57 r. Ebmo Haii.z:r;eHo 59 113BCCTHHKOBbiX .D;I1CKOB
(p11c. 7), 113 KOI1X 7 pacnonO)I(Ciibl 111Clli.D;Y BTOpblM 11 TpCTbi1M pH.D;0.\1, a TaH)KC 7 CTOn60B 113 aH.D;C3HTa,
llpC.D;OmHalOIQ11X OTKpbiTYIO np11 npCWJibiX paCKOni<aX nHHI110 CTOn6oB CBHTI1n11IQa

Il.

Ebma r;ac-

HOnaHa CCBCpllaH CTCHa .D;pCBHCI'O CBHTMni1IL\a, napannenbHaH lO)KHOiL IlepnCH.D;HKymipHO K

HCH

pacnoncmeHa nnaT<pOpMa 113 113BCCTHHKOBbiX rnhi6, npiiHa.D;Jiema~QaH, nC-BI1.D;I1MOMY, CBHTI1n11IQY

II.

B 1957 r. 6b!JI pa3pCU1CH BOnpoc O 7 .D;I1CK3X, HaXO.D;HIQ11XCH MClli.D;Y BTOpblM 11 TpCTbi1M pH.D;aMI1.
IJepBOHatiaJibHO

3TH

.D;I1CKH,

Tal<I1M o6pa30M 6biJIO

60

nO-Bli.D;I1MOMy,

OCHOBaHHHMI1 113 aH.D;C311Ta Ha Teppace

TI1]1H~Qa Ha Teppace

XI.

npnHa.z:r;ne)Kamf

.z:r;peBHCMY

CBHTHn111QY,

B

KOTOpOM

.D;11CKOB (pl:C. 7). 3TO COOTBCTCTBYeT KOnHtiCCTBY .D;HCKOB CBHT11JIHIQa C

X,

23HHBWero,

BCCbMa B03MO)KHO, MCCTO .D;pCBHero

CBH-

113 ::>TI1X .D;11CKOB 7 6bml1 11cnonb30BaHbi s Katiecrse no.z:r;crasoK .D;JIH .z:r;epe-

BHHHbiX cTon6os B QCHTpe CBHTI1ni1IQa

II

c aH.D;C311TOBbiM11 CTon6aMI1. TaK KaK CBHTI1n11IQC

II

6bmo

M.CHblllC, 'ICM .D;pCBHCC CBHTI1nHIQC, 6binO 11CllOnb30BaHO nl1lllb 7 .D;I1CKOB, OCTaBUII1HCH )KC 8-H 6bm,
,I.(OJI)KHO 6b!Tb, 11CllOJib30BaH, r.z:r;e-TO B .z:r;pyroM MCCTC. B TOM me 1957

r.

C 60JILU10H BCpOHTHOCTblO

6binO ycraHOBnCHO, 'ITO T3K Ha3biBaCMaH MOIQCHaH nonoca Ha 3ana.D;HOH CTOpOHC CBHTH]li1IQ3 CYIQCCTBYCT 11 Ha

CBHTHJIH~Qa

OCTanbHbiX TpcX CTOpOHaX 11 npC.D;CTaBnHCT CC60H OCHOBaHI1C aH.D;C311TOBbiX CTOn60B

II .

Oco6eHHO

Ba)I(HbiM OTKpbiTI1cM

HBnHeTCH

aHanOrl1tiHbiH p11MCKOMY, HaxO.D;11ElliHHCH

Ha

so.z:r;onposo,D;,

ypoBHC

c.z:r;enaHHhrii H3 rOHtiapHbiX Tpy6,

.D;pCBHero

CBHTHnliiQa

H

.D;OCTaBnHBWHH

so.z:r;y 113 11CTO'IHI1Ka, HaxO.D;HIQerocH Ha paccroHHI111 HCCKOnbKI1X coT Mcrpos no.z:r; Teppacou

X.

Bo.z:r;o-

nposo.z:r; 6biJI npocne*eH Ha npOTHlliCHI111 22 M (p11c. 7). Bo3MO)KHO, tiTO no 3TOMY so.z:r;onposo.z:r;y
llOCTynana BO.D;a, HC06XO.D;I1MaH .D;nH BblllOnHCHI1H o6pH.D;OB 11 'ITO OH COOTBeTCTBOBan KaMCHHOMY
meno6y

aH.D;C311Tosoro

CBHTI1ni1IQa Ha Teppace

X.

,llonmHO 6hiTb np0113BC.D;CHO nonHOC BCKpb!TI1C CBHTI1n11IQa 11 BCCX ero np11CTpOCH, ]111Ulb
nocne 3TOrO MO)KHO 6y.z:r;eT C.D;enaTb OKOHtiaTCnbHblC BbiBO.D;bl.

III. ]J;aKoAcKoe ooceneooe aa
Ilocne pa6oT

1957 r.

pacKonKI1 .z:r;aHI1HCHoro

]J;Jinyn-Py~ene

nacrymecKoro noceneHHH Ha

.UHnyJI-Py.z:r;eJxe

4, 1, 5 (np11
4 COCTOHnO
113 CCHCH, noqTI1 OBanbHOH <t>opMbl 11 npHMoyronbHOro, ll0'1TI1 KBa.z:r;paTHOrO ll0MCIQCHI1H (p11C. 10),
a llil1ni1IQC B XOnMe 5 (p11C. 11)-113 O.D;HOrO OBanbHOrO UOMCIQCHI1H. KaK OT )1(11]111IQa B XOnMe 3,

MOlliHO Ctii1TaTb llp3KTI1'1CCHI1 33KOH'ICHHbiMI1, B

qaCTHOCTH, nocne BCKpbiTI1H XO]lMOB

npe.D;bl.D;YIQ11X paCKOllKaX OTHOCHTCnbHO nocne.z:r;Hero 6binl1 COMHCH11H). )1{11ni1IQC B XOJIMC

BCKphlTOrO B

1956 r., T3K 11 OT 3TOrO )1(11]1HIQ3 OCTanOCb ]111Ulb OCHOB3HI1C 113 OT611TblX OT CKanbi

K3MHCH. Ha.z:r; 3TI1M OCHOB3H11CM B .z:r;peBHOCTI1 B03BbiWani1Cb CTCHbl 113 TOnCThiX 6peBeH, CKpenneHHbiX
rB03.D;HMI1 11 Kni1HbHMI1 113 Toro me MaTep11ana. CTeHhi He 6bml1 o6nenneHhi rn11HoM:.

Haxo.z:r;KI1

COCTOHT 113 KpaCHOH, cepou 11 tiCpHOH KepaMI1KI1 (60nbWI1C COCY.D;bl, COCY.D;bl C KHOllK3MI1, Kpblllll<H,
rOplllKI1 11 T.n.). )l{ene3HbiC 113.D;Cni1H HCMHOrOtii1CnCHHbl.
<l>or;Ma )1(11ni1IQa Ha xonMe

1

He Morna 6hiTb ycTaHosneHa no np11'111He nonHoro pa3pyllleHI1H

KaMCHHoro <PYH.D;aMeHTa. TaM 6bmo Haii.z:r;eHo scero o.z:r;Ho *ene3Hoe 3BeHo, TpH KycKa KpeMHH .D;nH
.D;06hiBaHI1H OrHH H OT)J;C]lbHbiC l<Cp3MI1'1CCKI1C <t>parMCHTbl. He 6binO HaH.D;CHO Hl1 O.D;HOrO Qenoro
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3f>f>

cocy~a, HH ~ame TaKoro, KOTOpbiH MOlliHO 6biJIO 6bi BOCCTaHOBHTb. )KHJIH~e Ha XOJIMC

l,

IIO-

BH~HMOMY, 6LIJIO IIOKHHYTO B TO BpeMH, KOr~a IIOJIHHa e~e 6biJia 06HTaeMa H e10 IIOJib30BaJII1Cb.

IV. J];aKBil:cKoe uoceneuue y Meneu
Ha Teppace, pacnoJiomeHHOH Ha

300

MeJieH, npoTHB ~opor11, KOTOpaH

M mtme nJiaTo

CKaeTcH B BaJIH-TI~tcrpocyJiyii: (Teppaca II), 6Lmo pacKonaHo ~aKHHCKoe llillJIHI.lle THna
OTKpbiTbiX Ha ,UHJIYJI-Py~eJie. )KHJIH~e (pHC.
-

12)

cny-

lliHJIHI.ll,

COCTOHT H3 OBaJibHbiX CeHeH H ~BYX IIOMe~eHHH

O~EOrO OBaJibHOrO H ~pyroro B BH~e aiiCH~bl- 0T BCero crpoeHHH OCTaJIOCb JIHWb ero Ha3eMHCe

OCHJBaHHe. )KHJIHI.lle 6biJIO IIOCTpOeHO H3 ~epesa (6e3 lliCJIC3HOrO MaTepHaJia),

CTeHbl HC 6biJIH

o5Ma3aHbl rJIHIIOH, a Ha KpbiWY- IlO BCeH BepOHTHOCTH H3 ~paHKH,- 6LIJIH HaJIOlliCHbl KaMHH,
<no6LI ee He cHeCJIO scrpoM. Haxo~KH, 3a

HCKJilOlleHHeM o~Hoii: meJie3HOH pyllKH,

cocroHT H3

KepaMHKH: COCY~bl C KHOIIKOH H3 IIOpHCTOrO TCCTa llCpHOrO H KpaCHOBaTO-llCpHOrO QBeTa, 60JibWHC
cocy~LI

H KpbiWKH H3 xopowero KpacHoro TCCTa; KpbiWKH, qawKa, TapeJIKa H

T.~.

H3 xopowero

TecTa llCpHoro H ceporo QBeTa. MomHo CllHTaTJ>, llTO lliHJIH~e Ha MeJiee Haxo~HJIOCb Ha Mecre JieTHero Bbmaca OBCQ H B006~e 6biJIO y6elliHI..I~M, KOTOpbiM 3HMOH HC IIOJib30BaJIHCb.

HccJie~osaHHH

1957

r. ~oKa3aJIH, llTO H IIJiaTo MeJieH B ~peBHOCTH 6Lmo o6HTaeMo. 3a.rro-

meHHbiH Ha nJiaTo wypcp BbiHBHJI cropeBwee >KHJIHI.lle (pHc.

13).

ELIJIO Haii:~eHo MHoro cpparMeHTOB

THIIHI.JHO ~aKHHCKOH KepaMHKH, a TaK>Ke HCCKOJibKO lliCJie3HbiX H3~CJIHH.

V.
XoTH pa3Be~Ka
OHa BCC lliC BbiHBHJia

PaaBe~a

He HMeJia TaKoro 3HalleHHH H He ~OCTHrJia TaKoro o6oeMa,KaK B

1957 r.

4-5

ua y'laCTKe K JOro-BOCTOKY OT KoCTeiDTB

1956 r.,

HOBbiX nyHKTOB, 06HTaCMbiX B.3IIOXY ~aKOB. HaH60JICe 3HalJHTeJibHbie H3

HH,X Haxo~HTCH B << IIIKoaJie-~HH-,UHJI

»

H << Cy6- Eop~yJI

•>,

r~e 6LIJIO Ha~eHo MHoro KepaMHllCCKHX

cpparMeHTOB H KYCKH rJIHHHHOH o6Ma3KH.

VI. PBMCKIIA castrum B

Op3WTuoape-~e-Cyc

paciioJiomeHHOM B ypollHI.lle TIHTpa-rp3~HwTeii: y ceJia Op3WTHoapa-

B pHMCKOM castrum,

~e-Cyc, 6Lmo c~eJiaHo B

1957

r. HeCKOJibKO pa3pe30B. TaK KaK peKa Ana·Opawyeyii: pa3pywHna

3HalJHTCJibHY10 l.JaCTb CTeH, OT BCero Castrum OCTaJICH JIHIIIb CeBepo-3aiia~HblH yroJI, 3Ha<UiTeJibHaH
i1aCTb 3aiia~HOH CTOpOHbl

H HC3HallHTCJibHaH

l.JaCTb

CCBepHOH

CTOpOHbl (pHC.

14).

OKpy>KalO~eii: castrum creHbi He npeBLiwacr o~Horo MeTpa. 0Ha c~eJiaHa H3
pellHOH raJILICH, cMewaHHOH c ICaMHeM, H3BeCTHHKOM c paKOBHHaMH H3 pyHH ~aKHHCKOH KpeiiOCTH
ToJII.liHHa

B KocrewTH. Agger c~eJiaH H3 TBep~oii:, xopowo yTpaM6osaHHOH, 6yporo QBeTa 3CMJIH. Berma- H3
3CMJIH TaKOrO me QBeTa H HMCeT B WHpHHY
6awHH He6oJIJ>WHX
Ha

pa3MepoB

HaH~CHHbiX

IIpH

2,50

(2,60 X 2,60

paCICOIIICaX

M. B CeBepo-3all~HOM yrJiy 06HapylliCHbl CJie~bl

M).

MHOrDI.JHCJieHHbiX

ICHpiiHllaX

H

llCpCIIHQC

CCTb

I<JieHMO:

N(umerus) Q(ermanicianorum) E(xploratorum). TaiCHM o6pa30M BbiHCHHJIOCb Mecro CTJHHICH 3TOH
IJOHHCICCH llaCTH, o npHCYTCTBHH KOTopoii: B ,UaiCHH 6biJIO H3BCCTHO H3 Haii:~eHHOH B Apulum Ha~IIHCH.
B CeBepo-3ana~HOM yrey Ha caMOM IIO~CTeHKe 6biJIO 06HapymeHO HCCKOJibKO KaMeHHbiX IIJIHT,
IIOJIOllieHHbiX TaM ~JIH ero yKpenJieHHH. Cpe~H HHX Bbi~eJIHeTCH Ha~rp06HbiH ICaMCHb B IIaMHTb
lulius Secundus

explorator

H

o~HH

titulus

BH~e He6oJibworo aJITapH B

honorarius B

HMIIepaTopa KoMMO~a. BLmaBWHH H3 creHbi KaMeHb c Ha~nHCbiO

CBH~eTCJibCTByeT O 11epecrpoii:Ke CTeHbl Ha npOTHllieHHH
yrJia, OT TOI.JKH,
Bo

BpCMH

r~e

103

PC III,oKpymeHHOH tabula

lleCTb
ansata,

waroB, ClJHTaH OT CCBCp0-3ana~HOro

ycTaHOBJICH 3TOT ICaMeHb.

pacKonoK

Haii:~eHo

MHoro

cpparMeHTOB

npOBHHQHaJibHOH

pHMCKOH

ICepaMHICH,

MeTaJIJIHI.JCCKHC IIpC~MCTbl H BCero JIHWb O~Ha MOHeTa- ~eHapHH 3Jiara6aJia.
B

pe3yJIJ>TaTe

npoH3Be~eHHbiX

pacKonoK

He

y~aJIOCb

ycraHOBHTb,

npe~wecrsosaJI

JIH

3CMJIHHOH castrum ICaMCHHOMY.

OB'h51CHEHI1E Pl1CYHKOB
1. PHC.
PHc. 2. PHc. 3. PHc. 4. PHc. 5. PHc. 6. PHc. 7. Teppace XI.

23"

IlnaH BepxHem nJiaTo HpenocrH B KocreiiiTH.
llnaH ne•m noMell{eHHH 4.
llpoqmnb ne'-IH noMell{eHHH 4.
Cepe6pHHbiH 6pacneT, HaM:geHHbiH B03Jie 61IIIHH 1.
llpo<lJHJib aepxHero nnaTo I<penocTH B KocreiiiTH 6JIH3 61IIIHH 1.
ilJiaH 60JibiiiOrO Kpyrnoro CBHTHJIHII.{3 C OTKpb!TbiM B 1957 r. 0'-13rOM.
I1JI3H H3BeCTHHKOBOrO (gpeBHero) H 3HAe3HTOBOrO (HOBOro) CBHTHJIHII.{, pacnonomeHHhiX Ha
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8. - Ilpo!fJHJib nJIOI.lla.[IKII, cesepHOH CTOpOHbl.
9. - Ilpo!fJHJib pa3pe3a BOCTOtrHOH CTOpOHbl KBa.[lpaTHOI"O noMeweHHH )f{lfJllfl.lla 4 Ha ,llHJIYJI-Py.[leJie.
10. - IlJiaH >HHJllfl.lla B XOJIMe 4 Ha ,llHJIYJI-Py~eJie.
11. - IlJiaH )f{lfJllfl.lla B XOJIMe 5 Ha ,llHIIYJI-Py.[leJie.
12. - IlnaH )f{lfJIHI.lla Ha Teppace II ropbi MeJicH.
13.- Ilpo!f!HJib 3ana.r:~Hoil: creHbi pa3pe3a qepe3 )f{HJIHI.lle Ha nnaTo ropbl MeneH.
14. - IlnaH pacnoJIO)f{eHHH pHMCKoro castrum B Op3WTHoape-.r:~e-Cyc.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE GRĂDIŞTEA MUNCELULUI- COSTEŞTI
RESUME
l. ce Cetăţuia .,

Costeşri

Les fouilles du plateau superieur. Pendant la campagne de 1957, les travaux effectues sur
le plateau superieur ont completement degage la portion situee entre les tours n° 1 et n° II. Outre
les recherches proprement dites, les fouilles devaient egalement degager jusqu'au niveau antique
l'ensemble du plateau, afin de permettre les reconstitutions, les mises en valeur et les consolidations entreprises a la « Cetăţuia » (La citadelle).
De nombreuses traces d'habitations ont ete decouvertes dans la moitie Ouest du plateau.
On a pu y identifier quatre locaux (fig. 1). Il n'est pas exclu qu'il s'agisse la d'un seul bâtiment
a plusieurs chambres. Le materiei de construction utilise est le bois, employe de la maniere habituelle aux habitations de la colline de Grădiştea.
La decouverte la plus interessante faite en 1957, sur le plateau superieur de la «Cetăţuia»,
est un faur, tres probablement un faur a pain, unique jusqu'a present dans les etablissements
daces des monts d'Orăştie (fig. 1/4 et fig. 2). Ce faur est dispose sur un socle d'argile jaune bien
damee et pourvu de deux couches de galets de riviere (fig. 3). La sale du faur, sur laquelle brulait
le feu, est formee d'un enduit de forme ovale, tres resistant, sans bale, dispose sur une couche
de galets de riviere. On a decouvert dans toutes les habitations un materiei archeologique tres
abondant, consistant en restes de bâtiments, en objets de fer, de bronze et de verre. De nombreux ossements d'animaux domestiques et de betes sauvages y ont egalement ete trouves.
A proximite de la tour-habitation n° 1, on a constate sur son flanc meridional l'existence
d'âtres ouverts, tres probablement utilises par ceux qui s'etaient retires a l'abri de l'enceinte, a
l'occasion des guerres daco-romaines, ou par les defenseurs de la forteresse, plus nombreux qu'a
l'ordinairt:, et la quantite insolite d'ossements decouverts au voisinage des âtres serait des restes
de leurs repas.
Un seul niveau d'habitation, pour la plupart assez faiblement atteste, a ete constate sur
un plateau superieur, sauf sur le câte occidental qui est tres riche en vestiges archeologiques.
Il. Les travaux de

Grădiştea

Muncelului

1. Petit sanctuaire circulaire. Ce sanctuaire n'avait ete degage qu'a moitie en 1952; il l'a
ete entierement en 1957, mais sans qu'on ait atteint partout le niveau antique. La campagne de
l'annee 1952 a recherche le contour de l'ensemble du sanctuaire. La disposition des colonnes
et les dimensions determinees alors se sant averees exactes. Parmi les piliers qui manquaient de
leur emplacement initial, deux, dant un large et un etroit, ont ete decouverts a environ 5-6 m
vers le grand sanctuaire circulaire. Dans la moitie Nord du sanctuaire, degagee en 1957, on a encore
decouvert les trois fosses de trois piliers en bois.
2. Grand sanctuaite circulaire. Le monument a ete completement degage en 1951. Trois
hetres enormes, qui y etaient restes, en ont ete retires en 1957. Un âtre carre, forme de pierres
rondes, de riviere, cimentees avec de la glaise jaune devenue tres rouge, a la surface surtout,
a ete trouve sous les racines d'un de ces arbres.
3. Le sanctuaire ancien de la terrasse XI. Ce sanctuaire a ete partiellement degage en 1956;
les travaux ont continue en 1957. On y a decouvert en tout 59 disques de pierre calcaire (fig. 7),
dant sept se placent entre la deuxieme et la troisieme rangees. On y a egalement ramene au jour
sept piliers d'andesite, qui continuent la rangee de piliers du sanctuaire II, decouverte lors de la
campagne precedente. Un mur a ete decouvert sur le flanc Nord du sanctuaire ancien, mur parallele a celui qui clât le flanc Sud. Perpendiculaire a celui-ci, se trouve une sorte de plate-forme
faite de blocs de pierre calcaire, qui semble appartenir au sanctuaire II.
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La campagne de 1957 a permis de resoudre le probleme des sept disques trouves entre la
deuxieme et la troisieme rangees. Ils ont appartenu initialement au sanctuaire ancien, qui a du
en compter une soixantaine (fig. 7), chiffre correspondant au nombre de disques du sanctuaire
a base d'andesite de la terrasse X, qui a vraisemblablement pris la place de l'ancien sanctuaire de
la terrasse XI. Ces disques ont ete reutilises pour servir de bases a certains piliers en bois, sis
au centre du sanctuaire II a piliers d'andesite. Le sanctuaire Il, etant plus petit que l'ancien sanctuaire, n'a utilise que sept disques. Il n'en restait plus qu'un seul qui a probablement ete utilise
ailleurs. C'est encore pendant la campagne de l'annee 1957 qu'on a pu etablir, avec la plus grande
probabilite, que le pretendu pavage du flanc Ouest du sanctuaire se prolonge egalement sur les
trois autres câtes et represente les fondations des piliers d'andesite du sanctuaire II.
Une autre decouverte farticulierement importante est celle d'une conduite d'eau en terre
cuite semblable a celles dont se servaient les Romains, qui a ete trouvee au niveau du sanctuaire
ancien; elle permettait de capter l'eau d'une source, situee a quelques centaines de metres·, sous
la terrasse X. Cette conduite a ete suivie sur une longueur de 22 m (fig. 7). Il s'agit probablement
d'une conduite d'eau sacree, correspondant a la rigole en pierre du sanctuaire d'andesite de la
terrasse X.
Il ne reste plus qu'a degager completement le sanctuaire et toutes ses annexes et a en triet·
alors des conclusions definitives.
III. La station dace du Dealul Rudele

Lors de la campagne de fouilles de l'ete 1957, cetre station de pâtres daces a ete degagee a
peu pres completement par les fouilles des buttes no 4, 1, 5 (cette derniere avait ete consideree
incertaine lors des fouilles precedentes). L'habitation de la butte n° 4 se compose d'une sorted'antichambre a peu pres ovale et d'une chambre rectangulaire, presque carree (fig. 10), tandis que
celle de la butte n° 5 (fig. 11) n'a qu'une seule chambre ovale. Tout comme dans le cas de
l'habitation de la butte no 3, fouillee en 1956, il n'en subsiste plus que les fondations en pierres
sur lesquelles s'elevaient dans l'antiquite les parois faites de grosses poutres de bois assemblees a l'aide de clous et de chevilles en bois. Les parois n'etaient pas enduites de glaise. Les
decouvertes consistent surtout en ceramique rouge, grisâtre ou noire Uarres, vases pourvus de
boutons, couvercles, pots, etc.). Les objets en fer sont peu nombreux.
La forme de l'habitation de la butte no 1 n'a pas pu etre precisee a cause du bouleversement
des pierres servant de fondation. On n'y a trouve qu'un anneau de fer, trois morceaux de pierre
a briquet et des fragments ceramiques disparates, mais nul vase entier ou susceptible d' etre reconstitue. L'habitation de la butte no 1 a probablement ete abandonnee a une epoque ou la clairiere
etait encore habitee et utilisee.
IV. La station dace de Meleia

Une station dace, du type de celles decouvertes sur le Dealul Rudele, a ete mise au jour
sur une terrasse situee a environ 300 m en contrebas du plateau de Meleia, a droite du chemin
qui descend vers la vallee du Pietros (terrasse II). Elle se compose d'une sorte d'antichambre ovale
et de deux chambres, l'une ovale et l'autn: a abside (fig. 12). Il ne subsiste plus de toute la construction que les fondations situees a meme le sol. Cette habitation etait en bois (sans clous de fer);
ses parois n'etaient pas enduites de glaise et sur la toiţure, probablement en bardeaux, on avait
dispose des pierres pour empecher le vent de l'emporter. A l'exception d'un anneau en fer, les
decouvertes qui y ont ete faites consistent exclusivement en ceramique: vases ornes de boutons,
en pâte poreuse noire ou noir-rougeâtre, jarres et couvercles d'une bonne pâte rouge, couvercles, une tasse, une assiette, etc., en bonne pâte noire ou grisâtre. L'habitation du plateau de
Meleia doit etre consideree comme une bergerie inutilisee durant l'hiver.
Les recherches faites dans l'ete 1957 ont prouve que le plateau de Meleia a egalement ete
habite dans l'antiquite. Une section pratiquee sur ce plateau a permis d'identifier une habitation
incendiee (fig. 13). On y a trouve de nombreux tessons typiquement daces, ainsi que quelques
objets en fer.
V. lnvestigations au Sud-Est de Costeşti

Sans avoir l'importance et l'ampleur des investigations de 1956, les reconnaissances faites
en 1957 ont revele quatre a cinq nouveaux endroits habites a l'epoque des Daces. Les plus importantes semblent etre les lieux-dits « Şcoala din deal» et «Sub Bordul», ou l'on a trouve de
nombreux fragments ceramiques et des debris de bousillage.
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VI. Le camp rom.ain

şi

H. DAICOVICIU

d'Orăştioara

28

de Sus

Pendant la campagne archeologique de 1957, plusieurs sections ont ete pratiquees dans
le camp romain situe au lieu dit Piatra Grădiştei, qui fait partie du village d'Orăştioara de
Sus. Par suite des ravages dus a la petite riviere qui parte le nom d' Apa Oraşului, une bonne partie
des murs a ete detruite; aussi ne subsiste-t-il plus du camp que l'angle Nord-Ouest, une bonne
porti an du câte occidental et un petit fragment du câte Nord (fig. 14 ).
L'epaisseur du mur du camp ne depasse pas un metre. Ce mur est en cailloux roules
qui dternent avec des morceaux de roche et des blocs de calcaire conchylien provenant des ruines
de la forteresse dace de Costeşti. L'agger est forme d'une terre dure, bien damee, de couleur marron.
La berme, faite avec de la terre de meme couleur, a zm50 de largeur. Les vestiges d'une taur d'angle
de dimensions reduites (2m60 X zm60) ont ete decouverts dans l'angle Nord-Ouest du camp.
Un grand nombre de briques, tuiles et tuyaux en terre cuite, trouves pendant les fouilles,
portent l'estampille N (umerus) G (ermanicianorum) E (xploratorum). On a etabli de la sorte
le lieu de stationnement de cette unite, dant la presence en Dacie etait connue par une inscription
trouvee a Apulum.
A l'angle Nord-Ouest, a meme la berme, an a trouve plusieurs grandes dalles de pierre,
qui avaient servi a la consolider et, parmi elles, une stele funeraire a la memoire de Iulius
Secundus explorator et un titulus honorarius, ayant la forme d'un petit autel, dresse en l'honneur
de l'empereur Commode. Un bloc detache de la muraille et portant l'inscription PC III, encadre
d'une tabula ansata, atteste que le mur a ete refait sur une longueur de 103 pas, mesures depuis
l'angle Nord-Ouest jusqu'a l'endroit ou etait fixee la pierre.
De nombreux fragments de ceramique provinciale romaine, des objets en metal et une seule
piece de monnaie- un denier d'Elagabale -· ont ete trouves a l'occasion des fouilles.
Les fouilles n'ont pas permis d'etablir avec certitude si ce camp aux murs en pierre avait
ete precede ou non d'un camp de terre.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

l. -Plan du plateau superieur de la citadelle « Cetăţuia » de Costeşti.
2. -Plan du four du local n° 4.
3. -Profil du four du local n° 4.
4. -- Bracelet d'argent trouve a proximite de la Tour I.
5. -Profil du plateau superieur de la citadelle «Cetăţuia >> de Costeşti, pres de la Tour I.
6.- Plan du grand sanctuaire circulaire, comprenant l'[tre decouvert en 1957.
7.- Plan des sanctuaires en pierre calcaire (l'ancien) et en andesite (le nouveau), de la terrasse XI.
8. - Profil de la plate-forme du câte septentrional.
9. -Profil de la section du cote oriental de la piece carree de l'habitation n° 4 de Dealul Rudele.
IO. --Plan de l'habitation trouvee dans la butte n° 4 de Dealul Rudele.
Il. - Plan de l'habitation trouvee dans la butte n° 5 de Dealul Rudele.
12.- Plan de l'habitation situee sur la terrasse II de Meleia.
IJ. -·-Profil de la paroi Ouest de la section faite a travers l'habitation du plateau d"' la colline de Meleia.
14. ---Plan de situation du camp roma in d'Oriiştioara de Sus.
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ERCETĂRILE arheologice care au dus la crearea Muzeului din Piatra Neamţ
în 1934 şi la publicarea hărţii arheologice a ţinutului Neamţ în 1938 au
identificat un număr impresionant de aşezări getice, atît în împrejurimile
oraşului cît şi în depresiunea Cracăului şi Roznovului 1 • Odată cu cercetările de
suprafaţă s'au executat şi sondaje în staţiunile mai importante. La aceste prime
cercetări de teren au fost solicitaţi arheologii de la Muzeul naţional de antichităţi
şi

de la Universitatea din laşi.
Încă din 1904, cu ocazia lucrărilor de amenajare a «Cercului gospodinelor »
pe vîrful măgurii Cozla care serveşte de parc al oraşului, s'a descoperit ceramică
cucuteniană din faza A, iar în sondajul din 1938 s,a găsit ceramică getică din
ultima perioadă a epocii fierului 2 • În 1928 au fost cercetate la faţa locului, împreună
cu Prof. 1. Andrieşescu, cetăţuile getice de pe Bîtca Doamnei şi de la Văleni,
Bolovoaia, iar în sondajele executate de muzeu înainte de ultimul război în aceste
puncte s'a găsit iarăşi ceramică getică de la sfîrşitul epocii fierului 3 • De asemenea
au fost cercetate si terasele joase din zona orasului Piatra, determinîndu,se o
aşezare getică pe te'rasa Cuejdiului, la Dărmăneşti 4. În 1935 s,a făcut prima săpă,
tură mai mare pentru cunoasterea epocii geto,romane în această regiune, în horo,
diştea de la Calu, la sud de' Piatra 5 • În 1954, cu ocazia săpăturii de la «Curtea
Domnească » de lîngă biserica lui Ştefan cel Mare, s'au găsit fragmente de eera,
mică getică cenuşie 6 , iar la poala terasei bisericii un fragment de ceramică zgrun,
ţuroasă din sec. III-IV e.n.
Trebuie să se recunoască ca unul din meritele deosebite ale iniţiatorului
Muzeului arheologic din Piatra înţelegerea existenţei unor cetăţui getice pe valea
Bistriţei şi preocuparea permanentă a cercetării lor sistematice. Este semnificativ
că în 1954 a fost solicitat pentru această cercetare prof. C. Daicoviciu care a
vizitat Bîtca Doamnei şi a avizat favorabil cu privire la caracterul ei de cetăţuie
fortificată artificial prin şanţuri.
Prin încorporarea satelor periferice, Dărmăneşti, Ciritei, Văleni şi Satul
Doamnei, devenite cartiere ale Pietrei, lucrările de interes public care se desfă,
şoară în spaţiul acestui oraş industrial au scos la iveală noi aşezări şi cimitire
din prima şi a doua epocă a fierului, din vremea corespunzătoare Provinciei
romane şi de la începutul epocii migraţiilor. Totodată aceste lucrări afectează
profund staţiunile arheologice din perimetrul oraşului, salvarea lor arheologică
devenind iminentă. Înţelegerea cu care autorităţile locale au sprijinit sondajele
1 C. Matasă, Cercetări din Preistoria ]ud.
HCMI, 97, 1938.
9 Ibidem, p. 6, 36, fig. 74.
• Ibidem, p. 6, 26, 35-36, fig. 73.

Neamţ,

4
Ibidem, p. 36.
• Ibidem, p. 27, fig. 35--38; cf. R. Vulpe, in Dacia,
VII-VIII, 1937-1940, p. 13 şi urm.
8 C. Matasă, in SCIV, IV, 3-4. 1955, p. 834-835.
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arheologice a dus la rezultate importante atît pentru cercetarea ştiinţifică, cît
şi pentru completarea colecţiilor Muzeului din Piatra. În cele ce urmează, aceste
rezultate vor fi expuse nu în ordinea efectuării sondajelor, ci în ordinea seriei lor
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din cimitirul hallstattian de tip Noua.

cronologice, însă fără a disloca complexele arheologice considerate pe staţiuni,
problema centrală fiind cercetarea culturii geto,dacice de,a lungul perioadelor
duratei ei, de la începutul epocii fierului pînă în epoca migraţiilor.
CIRITEI

Construcţiile necesitate de popularea acestui sat recent, aşezat la est de
Pietricica pe terasa medie a Bistriţei de,a lungul pîrăului Frăsinel (fig. 1), au deter,
minat explorarea masivă a gropilor de scos lut, distrugînd rapid o necropolă de la
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începutul primei epoci a fierului, aparţinînd culturii Noua. Intervenţia arheologică
s-a limitat la rectificarea săpării gropilor practicate de localnici, pentru salvarea
complexelor mormintelor, şi la completarea acestor lucrări prin cîteva şanţuri
reduse, pentru observarea ştiinţifică riguroasă.
Scheletele, totdeauna în poziţie chircită, sînt prost conservate din cauza
solului aluvionar. Inventarul ceramicii, -urne tronconice de dimensiuni mari
şi cu buza retezată, ceşti cu buton sau creastă la torţi (fig. 2) şi formele în miniatură -,este mai variat decît în cimitirul asemănător de la Truşeşti pe Jijia 1 .
Tot inventarului mormintelor aparţine un ac de bronz cu patru protuberanţe şi
gaură oblică. Au apărut de asemenea două cuţite curbe de silex cioplit, a căror
conexare cu scheletele din morminte rămîne de stabilit ulterior.
Pe marginea terasei Frăsinelului există şi aşezarea corespunzătoare acestui
cimitir, în care însă nu s-a făcut nici un sondaj.
COZLA
Lucrările de amenajare a terenului restaurantului au retezat vîrful rotund al
muntelui pînă sub cel mai vechi nivel de locuire antică. Nu s-a putut sonda
decît poala pantei de nord, între spatele restaurantului şi aleea în serpentină,
în spaţiile lăsate libere de brazii parcului (fig. 3). Sondajul a avut ca scop precizarea intensităţii locuirii şi a duratei cetăţuii getice de pe această înălţime. În
momentul nivelării vîrfului, acoperirea pantelor cu pămînt de umplutură şi amestecarea materialelor arheologice din diferitele epoci au fost inevitabile. Cu toate
acestea, cu deosebire pe şanţul II s-a putut preciza în condiţii optime existenţa
a trei niveluri de locuire, determinate prin trei rînduri de vetre suprapuse şi prin
gropile corespunzătoare cu resturi domestice. În legătură cu aceste niveluri, s-a
putut stabili şi stratificarea materialului arheologic, atît cît au permis condiţiile
lui de zăcere în pantă. Neajunsul cel mai mare este suprafaţa redusă a săpăturii
pe <;are o mai poate permite spaţiul rămas disponibil, în raport cu puţinătatea
materialului rezultat din sondajul executat.
Primul nivel de locuire aparţine unei aşezări din epoca neolitică, cu vetre,
rîşniţe primitive şi ceramică corodată. Fragmentele descoperite în 1904 şi ajunse
la Muzeul din Piatra sînt însă pictate în stil Cu.cuteni A tricrom. În sondajul
nostru a apărut şi un fragment din grupa C care arată că aşezarea a durat şi
în faza următoare, A-B sau B. Aşezarea cucuteniană de pe vîrful Cozlei atinge
cea mai mare altitudine pe care o cunoaştem pentru aşezările acestei culturi
în Moldova.
Celelalte două niveluri sînt reprezentative pentru cultura getică. Nivelul
inferior cuprinde majoritatea vetrelor descoperite. Lîngă ele, sub complexul
locuinţei din nivelul superior, zăcea o rîşniţă de tip primitiv. Deci, ea nu a putut
fi aruncată de sus, cu pămîntul de umplutură al pantei. Cel mult a putut fi
scoasă din · nivelul cucutenian şi utilizată în epoca getică. În realitate rîşniţele
primitive durează pînă la influenţa romană la nord de Dunăre şi sînt curente
în nivelurile din perioada La Tene II (sec. III -II î.e.n.) în aşezarea de la
Poiana pe Siret 2 •
1
M. Petrescu-Dîmboviţa, în SCN, IV, 3-4,
1953, p. 443 şi urm.; în Nouvelles etudes d'histoire
pn!sentees au X-e congres des sciences historiques,
Rome 1955, Bucureşti, 1955, p. 65 şi urm. şi în
Anal. Şt. Vniv. «Al. l. Cu;ra » din Iaşi, secţ. III

(Şt.

soc.), III, 1-2 1957, p. 14 şi urm., fig. 10--11.
R. şi E. Vulpe, în Dacia, III-IV, 1927-1932,
p. 320, fig. 103/1-2. R. Vulpe, în SCN, Il, 1, 1951,
p. 187.
2
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Complexul ceramic al acestui nivel comportă categoriile caracteristice ultir
melor două straturi de la Poiana, datate în ultima perioadă a epocii fierului
(La Tene III). Ceramica lucrată cu mîna cuprinde categoria primitivă cu pasta poroasă,
totuşi mai epurată şi mai densă, pereţii vaselor fiind mai subţiri şi avînd suprafaţa
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Planul sondajului în

cetăţuia getică

de pe Cozla.

simplu netezită. Formele se reduc la ceştile tronconice cu toarta masivă şi la
borcanele cu buza răsfrîntă, decorate cu brîuri alveolare sau răsucite aplicate
şi cu linii vălurite sau încrucişate incizate (fig. 4/2). Această categorie se găseşte
în ambele straturi superioare din perioada La Tene III de la Poiana 1 , ca şi în
aşezările getice din valea Oltului 2 •
Ceramica lucrată cu mîna de pe Cozla prezintă însă şi o categorie cu pasta
bună, cu ardere neegală, cu suprafaţa neagră puternic lustruită. Formele sînt
1
R. şi E. Vulpe, in Dacia, III-IV, p. 289 şi
urm., fig. 41 şi urm. R. Vulpe, în SCN, 11, 1, 1951.

p. 186, 189, 191, 203, fig. 14/2; fig. 18/o, t3; SCIV,
III, 1952, p. 193.
2
K. Horedt, în MateTiale, Il, 1956, p. 19, fig. 12.
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decorate cu proemi,

nenţe (fig. 4 /9) şi fructierele de mari dimensiuni cu buza lată şi piciorul masiv
(fig. 4/3). La Poiana această categorie este limitată la penultimul strat 1 , dar

4

Fig. 4. -Piatra

Neamţ-Cozla.

Cultura

getică

din perioada Latene III (sec. 1 î.e.n. -

1 e.n.) :

2, 8, 10, ceramică poroasă lucrată cu mîna; 3, 9, ceramică cu lustru negru lucrată cu mîna;
4- 5, ceramică cenuşie lucrată cu roata; 1, 6, ce ramică romană de import; 7, fi bul ă de fier .

acolo ea continuă tehnica şi formele ceramicii din perioada La Tene II. Ambele
categorii de ceramică lucrată cu mîna au şi forme în miniatură.
Ceramica lucrată cu roata prezintă specia cenuşie cu pasta fină, în formele ei
tipice: strecurători cu gura în pîlnie (fig. 4/5), ceşti cu două torţi buclate şi
pictate cu dungi roşii (fig. 4/4), imitate după ceramica italică de import etc. Tehnica
şi formele sînt identice cu acelea ale ceramicii cenuşii din ultimele două straturi
t

R.

p. 281

şi
şi

E. Vulpe, în Dacia, III-IV, 1927-1932,
urm ., fig. 24 şi urm. R. Vulpe, în SCIV,

LI, 1, 1951, p . 186. 189, fig. 15; SClV, III,l952, p. 193.
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de la Poiana 1 • Fragmente de cupe de o tehnică cu totul superioară, cu pasta
rozie şi pictate cu benzi roşii vernisate, aparţin ceramicii de import (fig. 4/1, 6),
ca şi la Poiana 2 •
Ca obiecte au apărut în acest nivel fusaiole bitronconice, un pinten roman
şi un creuzet vitrificat pentru reducerea minereurilor, identice cu acelea de la
Poiana sau Calu 3 •
Este clar că complexul ceramic al primului nivel de pe Cozla se încadrează
în stratul penultim de la Poiana, datat, prin monedele republicane şi prin fibula
cu picior ajurat, în prima jumătate a sec. I î.e.n., adică în epoca lui Burebista 4 •
De fapt, primul nivel getic de pc Cozla este datat printr'o fibulă de fier cu piciorul
a jurat (fig. 4 /7) în sec. I î.e.n.
În nivelul superior s,a putut degaja parţial complexul unei locuinţe, cu vatra
intactă, o suprafaţă acoperită cu cioburi şi un grup de două vase mari in situ
(fig. 4/8 şi 10). Alături de cele două vase s,a găsit un ciocan mare de fier.
Complexul ceramic diferă de acela din nivelul inferior. Ceramica lucrată cu
mîna în pastă neagră lustruită dispare. Ceramica poroasă are pasta mai grosieră,
pereţii vaselor sînt mai groşi, dar suprafaţa lor este acoperită cu o feţuială brună
închis cu luciu. Pe borcane decorul în val incizat continuă (fig. 4 /10), ca şi brîurile
alveolare, dar apar şi motive aplicate în formă de V inversat (fig. 4/8), cunoscute
la Bedehaza pe Olt 5 şi la Poiana pe Siret. La Poiana aceste motive apar atît
pe ceramica cu pasta bună lustruită 6 a stratului penultim din sec. I î.e.n., cît
şi pe ceramica poroasă 7 a ultimului strat La Tene III.
Ceramica lucrată cu roata prezintă cupele cenuşii cu picior şi buza orizon,
tală, decorată cu linii lucioase, evoluate din fructierele arhaice lucrate cu mîna.
În spaţiul locuinţei s'au găsit cîteva fragmente ceramice din specia cu lustru roşu.
Categoriile ceramice din nivelul al doilea de pe Cozla sînt aceleaşi ca în
ultimul strat La T ene III de la Poiana, datat, prin monedele imperiale, fi bula cu
arcul îmbrăţişat şi fibula provincială cu buton terminal, în a doua jumătate a
sec. I î.e.n. si în întreg sec. I e.n., deci în perioada de la Burebista la Decebal 8 .
Deşi în niveiul superior de pe Cozla nu s,a găsit nici un element propriu pentru
datare, el poate fi datat grosso modo în sec. I e.n., fără a se putea fixa termenul
ad quem. Pe de o parte, aceleaşi categorii ceramice se întîlnesc în complexul
ceramic al aşezărilor din vremea provincială (sec. II -III), iar pe de altă parte
asemenea aşezări există în faţa Cozlei, pe malurile Cuejdiului. Nimic nu împiedică
ca înălţimea Cozlei să fi servit în continuare drept loc de apărare şi la începutul
epocii provinciale.
BÎTCA DOAMNE:

În partea de vest a oraşului, pe malul drept al Bistriţei, la gura pîrăului
Doamnei, de,a lungul căruia se înşiră satul Doamnei, se înalţă bîtca cu acelaşi
nume, o măgură înaltă, alungită şi izolată. Accesul se face numai prin spate,
1 R. şi E. Vulpe, in Dacia, III-IV, 1927-1932,
p. 295 şi urm., fig. 60 şi urm. R. Vulpe, În SCIV,
II, 1, 1951, p. 186, 189,203, fig. 15/7; fig. 19; fig. 20/1;
SCN, III, 1952, p. 193, 198, fig. 15; fig. 29-30.
2
R. şi E. Vulpe, în Dacia, lli-IV, 1927-1932,
p. 313 şi urm., fig. 91 şi urm. R. Vulpe, în SCIV,
Il, 1, 1951, p. 189, fig. 17/6-8.
3 R. şi E. Vulpe, în Dacia, III-IV, 1927-1932,
p. 315, 319, 338, fig. 95/28, 40; fig. 100/20-26;
fig. 116/10-13. R. Vulpe, în SCN, Il, 1, 1951,
p. 201, 203, 205, fig. 22/4-6; SCIV, III, 1952, p. 198,

202, fig. 13/2.
4 R. Vulpe, în SCN, Il, 1, 1951, p. 187; SCIV,
III, 1952, p. 193 (stratul cenuşos deschis Poiana Il, 2).
5
K. Horedt, loc. cit., p. 20, fig. 12/12; fig. 13/5.
6
R. şi E. Vulpe, în Dacia, III-IV, 1927-1932,
p. 287, fig. 36/6.
7
Ibidem, p. 293, fig. 48/2, 6.
• R. Vulpe, în SCIV, Il, 1, 1951, p. 191-192,
fig. 24/7; SCN, III, 1952, p. 202, 209, fig. 26/6-7
(stratul cenuşos galben Poiana III-IV, fără ultima
aşezare din solul negru vegetal).
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pe un picior prelung, format de o şea joasă cu două deschideri, spre lunea largă
a Bistriţei şi spre defileul pîrăului Doamnei. Sub culmea cetăţuiei, piciorul este
barat prin două grupuri de cîte două şanţuri de apărare. Pantele lungi ale măgurii
prezintă o serie de platforme înguste cu aspect de terase suprapuse, una pe panta
de est şi patru pe cea de vest ; ele nu sînt terase, ci simple fenomene de modelare
a pantelor sub acţiunea factorilor externi şi a structurii rocilor interne.
Zona şanţurilor a fost afectată prin montarea unuia din stîlpii electrici ai
liniei de înaltă tensiune, fiind scoase la suprafaţă fragmente ceramice getice identice
cu acelea rezultate din cercetările Muzeului din Piatra. Astfel, zona şanţurilor
necesita un sondaj imediat, pentru a se determina profilul lor originar şi eventual
dublarea lor prin valuri. Cu toate acestea, sondajul proiectat fiind limitat, s'a
sondat interiorul cetăţuii, pentru a se determina întîi caracteristicile şi epoca ei.
Măgura a fost secţionată transversal printr,un şanţ trasat în continuare pe
cele patru platforme de pe panta de vest, pe platforma culmii şi pe platforma
unică de la est. Depunerea arheologică apare subţire, determinîndu,se deocamdată
un singur nivel de locuire. Pe culme apar numai cioburi răzleţe, iar spre capătul
de nord a fost găsit, în sondajele anterioare, un vas de provizii de mari dimen,
siuni. Pe platformele de pe pante apar însă complexe de locuire, cu vetre, chirpici,
rîşniţe rotative de gresie locală, fragmente de rîşniţe de tuf italie, iar pe marginea
platformelor sînt săpate gropile casnice. Prin urmare, culmea a servit ca spaţiu
liber central al cetăţuii, în jurul căruia s'au etajat locuinţele.
Complexul ceramic cuprinde toate categoriile găsite pe Cozla. Dar, în timp
ce pe Cozla ele sînt diferenţiate în două niveluri bine precizate, pe Bîtca Doamnei
ele apar în bloc: strecurători primitive şi borcane cu buza răsfrîntă sau dreaptă,
de tradiţie hallstattiană, în pastă poroasă mai densă; borcane cu gura răsfrîntă,
în pastă poroasă grosieră cu feţuială brună lustruită ; borcane în pastă bună lustruită,
lucrate tot cu mîna; miniaturi în aceeaşi pastă; castroane sau fructiere mari,
derivate din formele arhaice lucrate cu mîna, fructiere evoluate, vase cu tub
de turnat şi toartă deasupra, în formă de ceainic, capace cu buton, toate lucrate
la roată în pastă cenuşie deschis sau închis ; ceşti cilindrice cu două torţi, imitînd
în pastă locală ceramica de import; amfore de import pontic.
În afară de rîşniţe, s'au găsit cuie de fier, creuzete, polizoare de lut pentru
lustruitul ceramicii, fusaiole etc., adică inventarul de obiecte în formele carac,
teristice din aşezările getice de la Calu sau Poiana 1•
Este posibil ca existenţa unui singur nivel stratigrafic să fie numai aparentă.
Materialul arheologic arată că cetăţuia de pe Bîtca a durat cît şi aceea de pe
Cozla. Dar, în timp ce spaţiul restrîns al Cozlei a determinat suprapunerea corn,
plexelor succesive de locuire, spaţiul vast al Bîtcăi a permis juxtapunerea lor.
În cazul acesta diferenţierile cronologice între categoriile de materiale trebuie
urmarite nu pe nivelurile stratigrafice, ci separat pe complexele de locuire. Aceasta
presupune însă săparea extensivă a staţiunii. Deocamdată, complexul arheologic
al acestei cetăţui este datat în bloc în perioada La Tene III, printr'o monedă
de argint republicană, o fibulă de fier cu piciorul ajurat şi două fibule de bronz
cu buton terminal, identice cu tipurile corespunzătoare de la Poiana 2 •
În solul negru,brun, abia acoperite de pătura ierboasă sau de humusul recent
de pădure, zac izolate sau grupate urme din epoca feudală: fragmente ceramice
1
R. şi E. Vulpe, în Dacia, III-IV, 1927-1932,
p. 317, 337, fig. 97/4-15, 18-19; fig. 114/13-16,
19-23. R. Vulpe, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940,

şi în SCIV, II, 1,
1951, p. 197, 203.
2
R. şi E. Vulpe, în Dacia, III-IV, 1927-1932,
p. 326, fig. 106/5-6 (ultima are arcul îmbrăţişat).

p. 56-57, fig. 31/7-9; fig. 41/4
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şi piese de harnaşament sau echipament aparţinînd unui grup de călăreţi care
a făcut de strajă pe Bîtca Doamnei în sec. XIII -XIV. Apar ţesale, zăbale, scări
de şea şi pinteni, lănci, săbii lungi de tipul aceleia de la Hangu, Fîrţigi 1 , hale,
barde, topoare mari şi baltage de fier forjat 2 •
LUTĂRIE

În acest cartier s'a efectuat o săpătură mai mare într'o aşezare de pe terasa
inferioară a Cuejdiului, pe care se construiesc pavilioanele Spitalului veterinar
(fig. 5). Lucrările de nivelare a
terenului în incinta spitalului,
impuse de prezenţa unui con
de dejecţie format de puhoaiele
de scurgere de pe terasa imediat
suprapusă şi de pe poalele Pie,
tricicăi, au dezvelit depunerile
arheologice pînă la baza lor.
Intervenţiile urgente ale Muzeului din Piatra au salvat o cantitate importantă de materiale
din diferite epoci, între care o
piuă scobită într'un bloc de
gresie, avînd trei cavităţi conice
în care se păsuieşte exact un
pisător sau frecător conic.
.
Sondajul practicat în porţi
unea încă neatinsă din interiorul
incintei, pe conul de dejecţie, a
putut preciza nivelurile de locu,
ire corespunzătoare diferitelor
epoci. Din ·cauza solului iluvionat, o parte din materialul
arheologic al acestor niveluri
Fig. 6. - Piatra Neamţ - Lutărie. Resturile unei locuinţe din
aşezarea getică din vremea provincială romană (sec. II-III e.n.).
este purtat şi amestecat, iar complexele de locuire ale diverselor
niveluri sînt în parte dislocate. Depunerile arheologice corespunzătoare acestor
niveluri sînt subţiri, totuşi s'au putut determina pentru fiecare nivel complexe
in situ, cu deosebire vetre şi gropi intacte.
Primul nivel aparţine unei aşezări cucuteniene, din care s'a dezvelit o plat,
formă caracteristică, reprezentînd podina unei locuinţe, cu rîşniţe primitive şi
fragmente ceramice corodate, aparţinînd mai curînd fazei A. Platforma este spartă
de gropile nivelului getic superior.
Cel de,al doilea nivel, mai puţin consistent, aparţine unei aşezări cu ceramică
de tip Monteoru, care se întinde şi pe terasa de deasupra. O miniatură de amfo,
retă şi fragmente ceramice cu decor incizat fin (fig. 7/2) indică o fază finală a
epocii bronzului, în timp ce fragmentele cu decorul incizat mai grosier (fig. 7 /4)
pot aparţine începutului epocii fierului.
1 C. Matasă ,
p. 39, fig. 80.

Cercetări

d in Preistoria ]ud. Neamh

2
Piesele au fost determinate la Muzeul central
militar din Bucureşti.
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Nivelul al treilea, suprapus imediat peste resturile de tip Monteoru, este
bine individualizat atît prin tipologia ceramicii, cît şi prin complexele in situ,
o vatră cu ceramică în jur (nr. 8) şi fundul unei gropi cu resturi ceamice (nr. 9).

~~~Si

1
1

....1:

~

""
1

Neamţ-Lutărie:
sfîrşitul primei epoci a

Fig. 7. -Piatra

2, 4, ceramică de la sfîrşitul epocii bronzului; l, J, ceramică de la
fierului; 5, ceramică cenuşie din vremea Provinciei romane.

Ceramica prezintă străchini şi ceşti cu umărul tăiat în faţete oblice (fig. 7 /1,3},
lucrate în pastă mai densă, căni cu toartă înălţată deasupra buzei şi borcane tron,
conice cu brîuri alveolare şi crestături în X pe buza îngroşată, lucrate în pastă
poroasă sau acoperită cu o feţuială lustruită. La acelaşi nivel a apărut şi un
harpon tăiat în os, care poate aparţine şi nivelului epocii de bronz.
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Complexul ceramic aparţine sfîrşitului primei epoci a fierului şi anume aspectului hallstattian cu elemente scitice descoperit în sudul Moldovei la Bîrseşti
(Vrancea) I, identic cu aspectul hallstattian cu elemente ilirice din necropola
de la Gogoşu în Oltenia 2 •
Ultimul nivel, cuprinzînd majoritatea vetrelor şi gropilor săpate, aparţine
aşezării getice din vremea corespunzătoare Provinciei Dacia. S-a dezvelit complexul
unei locuinţe (fig. 6), în parte cărat de ape, din care provin cele mai multe din
vasele întregite. Vase întregi s-au găsit în fundul gropilor. Una din gropi (nr. 1),
cu profilul săpat în trepte, a servit de pivniţă.
Complexul material, sub aspectul diferitelor categorii de obiecte sau ceramică, prezintă puternice tradiţii din perioada La Tene III, aşa cum a fost precizată pe Cozla sau Bîtca Doamnei. Între obiecte apar fragmente de rîşniţe în tuf
italie, rîşniţe imitate în gresie locală, polizoarele de lut pentru ceramică, formele
de fusaiole. Un amulet de lut ars pînă la roşu reproduce tipul figurinelor magice
de lut de la Poiana 3 • Nu s-a găsit nici o fibulă. Ca podoabe apar însă tipuri
de mărgele plate de pastă roşie, caracteristice necropolei getice de la Poieneşti
(Vaslui) din sec. III -IV e.n. 4 •
Ceramica continuă de asemenea unele categorii de la sfîrşitul epocii fierului :
ceştile dacice (fig. 8/2) şi borcanele cu buza răsfrîntă, cu forma aproape cilindrică
sau bombată (fig. 8/6), cu decor în relief sau incizat, lucrate cu mîna în pastă
poroasă uneori mai densă, de obicei mai grosieră şi acoperită cu feţuială brună
cu luciu ; cupele cu picior şi buza lată în pastă cenuşie deschis şi cănile cu toartă
(fig. 8/3) în pastă cenuşie închis, lucrată cu roata.
Complexul ceramic prezintă însă forme şi categorii noi. Urnele înalte, cu
buza lată, în pastă cenuşie deschis (fig. 8/4 ), se întîlnesc în necropola de la
Poieneşti 5 • Partea superioară a unui vas mare (dolium) în pastă cenuşie este
decorată cu motive geometrice şi zoomorfe în tehnica luciului (fig. 7 /5). Alături
de specia cenuşie de tradiţie La Tene, apar speciile cu pasta neagră sau roşie
puternic lustruită sau acoperită cu vopsea roşie : castroane cu buza îngroşată
şi fructiere (fig. 8/1), în pastă neagră; capace cu buton (fig. 8/5) şi cupe
(fig. 8/7 -8), în pastă roşiatică vopsită cu roşu. Formele acestor categorii
sînt indigene sau imită ceramica provincială romană, a cărei tehnică superioară
a influenţat şi tehnica lustrului negru sau roşu. Această tehnică perfecţionată
a ceramicii indigene va ·continua şi la începutul epocii migraţiilor, după cum
arată necropola de la Poieneşti 6 •
Singurul element propriu de datare este o monedă de argint imperială din
sec. II e.n., de la Faustina. Aşezarea de la Lutărie trebuie datată grosso modo în
epoca corespunzătoare Provinciei romane (sec. II -III).
În continuarea acestei aşezări, pe terasa suprapusă pe care s-a instalat fabrica
de cărămidă « 23 August», se află o altă aşezare datînd din perioada timpurie
a epocii migraţiilor. Prin explorarea carierei de lut au fost scoase resturi de ceramică de caracter getic. În 1956 Muzeul din Piatra a executat un sondaj de salvare
arheologică. Ceramica din epoca de bronz arată că aşezarea de tip Monteoru final
de pe terasa inferioară continuă şi pe această terasă.
1
S. Morintz, în Materiale, III, 1957, p. 219
urm. şi în Dacia, N.S., 1, 195 7, p. 117 şi urm.
2
D. Berciu şi E. Comşa, în Materiale, Il, p. 458,
476, fig. 139/4, 6-7; fig. 144; fig. 156/1; fig. 175/1-2,
4 etc.
3
R. şi E. Vulpe, în Dacia, lll-IV, 1927-1932,

şi

p. 317, 319, fig. 99/1-2; fig. 129/2-5, Il.
4
R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949,
în Materiale, 1, 1953, p. 443,463, fig. 195; fig. 200/1-4,
6-8; fig. 365/3-6, 8-10.
5
Ibidem, p. 450, fig. 357/1.
8
Ibidem, p. 452 şi urm.
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Sondajul a precizat însă complexul ceramic al aşezării de la începutul epocii
Ceramica lucrată cu mîna prezintă o pastă poroasă de caracter pri,
mitiv, deosebindu,se de aceea din perioada precedentă, dar apropiindu,se de
aceea a borcanelor paroase din aşezările sau necropolele de la începutul epocii
migraţiilor.

4

5

Pia tra Neamţ-Lutărie.
ceramică poroasă lucrată cu

Fig.. 8. ~.

6,

cu roata:

Cultura geti că din vremea provincială roman ă :
mîna; !, 3-5, 7- 8, ceramică superioară lucrată
!, cu lustru negru; 3, cu luciu cenuşiu închis; 4. cu luciu cenuşiu deschis; 5, 7- 8, cu lustru şi vopsea roşie.

sau la Sîntana de Mureş (Transilvania) 2 • Un vas
de provizii de mari dimensiuni, lucrat în această pastă, reproduce însă profilul
piriform al vaselor similare din epoca fierului, pe Bîtca Doamnei sau la Poiana 3 .
Ceramica cenuşie lucrată cu roata prezintă frecvent borcanele cu buza îngroşată,
migraţiilor, la Dancu (Iaşi)

1

1 A. Niţu,
A. Florescu, E. Zaharia,
VI, 1- 2, 1955, p. 176, 183, fig. 11/7.
2

l.

Kovăcs,

4 - c. 130

DolgCluj,

în

SCIV ,

III, 2, 1912, p. 250

şi

urm., fig. 7/1; fig. 15 ; fig. 24/ 1 ; fig. 3 3/7; fig. 53/4 etc.
3 R. şi E. Vulpe, în Dacia, III-. V , 19l7-1932,
fig . 42.
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ca ŞI m necropolele de la Sîntana de Mureş sau Izvoare (Neamţ) 1, a căror
formă este tot de tradiţie La Tene 2 • Noutatea acestei perioade este apanţta
categoriei secundare a ceramicii lucrate cu roata în pastă zgrunţuroasă, care caracte,
rizează complexul ceramic al aşezărilor şi necropolelor de la începutul epocii
migraţiilor în Moldova (sec. III-IV) 3 •
DĂRMĂNEŞTI

Pe aceleaşi terase ale Cuejdiului, în amonte, pe terenul fostelor şcoli normale,
în faţa satului, se repetă cele două aşezări getice de sub Pietricica: o aşezare
din vremea provincială (sec. II -III) pe prima terasă şi o aşezare de la începutul
epocii migraţiilor (sec. III -IV) pe terasa a doua, pe care sînt construite cele
două scoli.
s:a făcut un sondaj redus numai pe terasa inferioară, lîngă drumul spre
Tg. Neamţ. Obiectele, între care greutăţile piramidale mari de lut, ca şi complexul
ceramic, specia poroasă cu feţuială brună lucrată cu mîna şi specia cenuşie deschis
lucrată la roată, sînt identice cu acelea din aşezarea corespunzătoare de la Lutărie
şi sînt datate printr'o fibulă de bronz provincială cu buton terminal din sec.
1-11 e.n.
La suprafaţă, în solul negru care înveleşte aşezarea, au apărut o mărgică
sferoidală de chihlimbar 4 , la fel cu acelea găsite în a doua aşezare de la Lutărie,
şi o fibulă de bronz cu placa înaltă, întîlnită în necropolele din sec. III -IV 5 •
Poziţia stratigrafică şi tipologia lor arată că ele provin din aşezarea de la începutul
epocii migraţiilor de pe terasa a doua, care s,a extins probabil şi pe terasa
inferioară.

Terasa inferioară a fost ocupată în epoca feudală de un cimitir, din care
s'au dezvelit cîteva morminte, datate, printr'o monedă de la Petru Muşat şi prin
tipurile de podoabe, în sec. XIV -XV. Un cercei cu veriga în S, un inel cu granu,
laţii florale şi altul cu montura în formă de pecete gravată reproduc tipurile desco,
perite în cimitirul din « Cîmpul şanţurilor » de la Suceava 6 •
CONCLUZII
Poziţia geografică a oraşului Piatra Neamţ, la zona de contact între două
regiuni naturale cu resurse atît de diferite, valea Bistriţei între munţii împăduriţi
şi depresiunea fertilă a Cracăului, explică continuitatea aşezărilor omeneşti
din epoca neolitică pînă în epoca feudală, pe înălţimile măgurilor sau pe
terasele apelor 7 •
Importantă este existenţa unui grup de cetăţui şi aşezări deschise datînd din
epoca înfloritoare a culturii getice, începînd din ultima perioadă a epocii fi.erului
(sec. I î.e.n.) şi durînd neîntrerupt pînă în perioada timpurie a epocii migraţiilor
(sec. III -IV e.n.), de la Burebista pînă la pătrunderea hunilor.
O lacună importantă în seria acestei evoluţii o constituie lipsa etapei premergătoare în care s,a format cultura înfloritoare a geţilor din Moldova, aşa cum
1
Dolg Cluj, p. 250 şi urm., fig. 16/5; fig. 22;
fig. 24/2; tig. 53/5; fig. 57; fig. 60/1-2; fig. 77/5 şi
urm. R. Vulpe, h;voare, Bucureşti, 1957, p. 286,
fig. 300/2; fig. 302.
2
R. Vulpe, în SCIV, Ill, 1952, p. 208, fig. 30/2.
3
R. Vulpe, Poieneşti, p. 288 şi h;voare, p. 313.

A. Niţu, A. Florescu, E. Zaharia, în SCIV, VI, 1-2,
1955, p. 173, 181.
4
Cf. R. Vulpe, Izvoare, p. 304, fig. 318/5.
R. Vulpe, Poieneşti, p. 436, fig. 140; fig. 292/2.
6 SCIV, IV, 1-2, p. 361, fig. 25/4; fig. 26/2-3.
7
BSG, LX, 1941, p. 321 şi urm.
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apare în vremea lui Burebista şi Decebal şi va continua în vremea carpilor rămaşi
liceri pe teritoriul Moldovei în afara Provinciei Dacia. Cu toată slaba depunere
a unei aşezări pe terasa Cuejdiului în cartierul Lutărie, corespunzătoare etapei
de tranziţie de la prima la cea de,a doua epocă a fierului, întreaga perioadă
La Tene II (sec. IV -III î.e.n.) de formare a culturii getice nu este documentată
în prezent, din cauza lipsei cercetărilor şi săpăturilor, nu numai pe teritoriul
oraşului Piatra, ci în toată depresiunea subcarpatică a Moldovei. Acestei perioade
de formare îi corespund bogatele straturi La Tene II de la Poiana pe Siret 1 ,
ca şi aspectul cultural de tip Lunea Ciurei lîngă Iaşi 2 , atît de caracteristic pentru
podişul central al Moldovei.
Pentru perioada La Tene III (sec. I î.e.n. - I e.n.), de la Burebista la cuce,
rirea Daciei, o trăsătură esenţială este unitatea culturii getice din depresiunea
subcarpatică cu aceea din Sudul Moldovei şi din sud,estul Transilvaniei, rezultată
din identitatea formelor materiale de la Piatra,Neamţ (Cozla, Bîtca Doamnei)
şi Calu cu acelea de la Poiana pe Siret şi de la Bedehaza pe Olt 3 • În vremea
corespunzătoare Provinciei romane (sec. II -III) şi la începutul epocii migraţiilor
(sec. III -IV), cultura rustică a geţilor liberi din Moldova, intraţi apoi sub auto,
ritatea goţilor, evoluează în acelaşi pas cu aceea a populaţiei dacice din cadrul
Provinciei şi beneficiază de aportul comerţului roman în spaţiul dominat de goţi 4 •
Astfel se explică perfecţionarea tehnicii şi formelor ceramicii getice descoperite
în aşezările de la Piatra sau în necropola de la Izvoare.
Existenţa cetăţuilor de pe valea Bistriţei pune o problemă importantă pentru
istoria geţilor, deoarece fenomenul se repetă pe valea Trotuşului, cu cetăţuia
de la Poiana şi Tg. Ocna 5 • Poiana, situată pe marginea podişului moldovenesc
deasupra confluenţei Trotuşului cu Siretul, şi Calu, aşezată în marginea depresiunii
Cracăului şi a Bistriţei, ocupă poziţii dominante în partea largă şi populată a
văii celor două rîuri şi supraveghează căile principale de comunicaţie 6 • Rolul
lor de apărare locală continuă pe acela al cetăţuilor primitive din epoca neolitică
sau a bronzului. Din contra, Vălenii, Cozla şi Bîtca Doamnei, pe înălţimile
din jurul Pietrei, şi Tiseştii, deasupra Tg. Ocnei, se găsesc la extremitatea
depresiunilor largi, acolo unde văile celor două rîuri se angajează în defileul
munţilor şi duc la trecătorile spre Transilvania. Toate aceste cetăţui iau fiinţă
sau sînt active tocmai în perioada La Tene III, adică în vremea lui Burebista
şi Decebal. Trebuie să admitem că cetăţuile subcarpatice au făcut parte din
sistemul de apărare a Daciei organizat sub cei doi regi şi că ele erau sortite să
servească ca puncte de sprijin pentru a împiedica accesul văilor spre trecătorile
munţilor.

Este necesar ca cercetarea arheologică să precizeze data finală a existenţei
acestor cetăţui, deoarece nu numai pentru Poiana, ci si pentru Calu se admite
o prelungire pînă în sec. III e.n. 7 • În cazul acesta ce'tăţuile au fost folosite şi
de dacii liberi. Puterea politică şi militară care a permis carpilor incursiunile în
provinciile romane presupune continuarea unui sistem de organizare şi apărare
a propriului lor teritoriu.
1
R. Vulpe, în SCIV, Il, 1, 1951, p. 185 şi urm.
(stratul Poiana Il, 1).
2
A. Niţu, în SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 183 şi urm.
3
K. Horedt, loc. cit., p. 20 (pentru ţara Oltului
şi sudul Moldovei).
4
R. Vulpe, h:voare, p. 315.
6
A. Niţu şi M. Zamoşteanu, Raport asupra son·
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Continuitatea culturii getice de,a lungul unei jumătăţi de mileniu, documen,
tată în cetăţui şi aşezări cu o durată limitată la una din perioadele acestui răstimp,
prezintă o articulaţie tipologică de o deosebită importanţă pentru determinarea

etapelor de dezvoltare ale acestei culturi. În cercetările viitoare de la Piatra Neamţ,
aceste articulaţii vor trebui urmărite, deoarece ele pot servi la stratificarea formelor
materiale ale culturii getice şi în celelalte regiuni ale Moldovei.
ANTON

NIŢU,

şi

PA3BE,UKI1 B

IOANA

ZAMOŞTEANU

ZAMOŞTEANU

MIHAI

IUITPE H51MUE

KPATKOE CO,UEP)KAHI1E
EJiaro~apH npmt3Be~eHHbiM 3a nocJie~mte ro~bl B IhiTpe HHMLIC o6ll.lCCTBCHHbiM
6biJIO C6Hapy>KCHO HCCl<OJibl<O HOEbiX apXCOJIOrJlqCCI<HX CTOHHOI<

pa6oTaM

H HCCJIC~OBaHbl CTOHHI<H, yme

H3BCCTEbie no npoi<HHM pa6oTaM MCCTHoro ApxeoJicruqeci<oro My3eH. Hau6oJiee 3HaquTeJibHbie
naMHTHHl<H OTHOCHTCH I< paHHe>KCJIC3HOMY BCI<y BTIJICTb ~O 3TIOXH nepeceJICHHH Hapo~OB (pHC.

l);

3aJIO>KCHHblC B pa3JIHqHbiX qaCTHX ropo~a rnyp<l>bl BblHBHJIH CJIC~bl HCOJIHTa, 6pOH3bi H <t>eo~aJib,
HCH 3TIOXH. 06 3THX apXCOJIOrHqeci<HX naMHTHHI<aX 6y~eT C006ll.lCHO B OT~CJibHOCTH IlO CTOHHI<aM.

lJupumeii.

Ha Teppace peqi<u <l>p3CHHeJI CbiJIO BCI<ţ:blTO MHoro norpe6eHHH co ci<opqeHHbiMH

CbiJIH Haii~eEbi 6poH30BaH urJia c

ci<eJieTaMH u

yTOJill.lCHHCM u

HO)I<H H I<epaMHI<a C pyqi<aMH, yi<paiiiCHHbiMH rpe6HCM

I<ocoii npoyrnuHoii, I<peMHCBbie

HJIH l<HOTII<OH

(pHC.

2),

OTHOCHll.lHCCH l<

I<yJihType Hoya HaqaJia P'HHe)I<CJIC3Horo Bei<a.

KoJ/la (puc.

3).

Ha B(TIIIIHHe

roţ:bi B ropo~CI<OM napi<e Haxo~HTCH HCOJIHTHqeci<oe noceJICHHe

c oqaraMH, npHMHTHBHbiMH 3epHorepi<aMH, pacnucHoii
B nocJie~HIOIO 4>a3y )I<CJie3a (JiareH
ruqeci<ue HaCJIOCHHH

I<epaMHI<oii runa

Kyi<yTeHH

A

u

o~HHM

C.

<l>parMeHTCM Kp<YTnm

III)

npe~CTaBJICE bl ~BYMH

BeprnuHa ropbi cJiy)I<HJia rcraM I<penoCTbiO; apxeoJio-

nepCI<f biBaiOll.lHMHCH )I<HJJbiMH ropH30HTaMH C oqaraMH

H I<Cţ:aMHl<CH. IJepEbiH ropH30HT CO~Cf>KHT BpyqHyiO cpa60TaHHYIO JIOll.lCHYIO I<epaMHI<Y H3 xoporneii
naCTbl (pHC.
(puc.

4/2);

4/3, 9), JUI60

HbiMH TIOJIOCaMU (pHC.
MHTHBEbiC

H3 nopHCTCH MaCCbl C Bpe3aHFbiM H EbiTIYI<JlbiM ~Cl<OpaTHBI-lbiM Y30pOM

q::a60TaHHYIO Ha I<pyry I<eţ:aMHI<Y H3 cepe ii nacTbi (pHc.

4/4),

HMIIOpTHYIO I<epaMHHY C I<paCHbiMH

HHor~a yi<parneHHYIO I<pac-

4/5),

TIOJIOCaMH

(pHC.

4/1

H

6),

npH-

3CpHOTCpi<H, THrCJIH, npHCJIHQa, )I<CJIC3HYIO rnnopy H )I<CJIC3HYIO <t>u6yJiy C a)l<ypHOH

HO)I<l<CH (pHC.

4/7)

I

B. ~o H.3.

BTOpCH CJICH CO~Cp)I<HT HCpaMHI<Y HCHJJIOqHTCJJbHO pyqHOH Bblpa60THH H3 nopHCTOH MaCCbl,
ccbiqHo c 6ypcii JIOll.lCHCH c6JIHQOBI<OH (puc.

4/8

H

10),

cepy10 HepaMHI<Y, cpa6oraHHYIO Ha I<pyry,

f

npHCJIHQa H 60JJbiiiCH )I<CJIC3Eblll MOJIOT. Ilo xapai<Tepy HepaMHl<H 3TOT CJICH OTHOCHTCH l<

E&zmKa J{oaMHeii.

III

JiareH

B. H.3.

Ha 3TCH B03EbiiiiCHHOCTH Haxo~HTCH BropaH rcrci<aH I<penccrQa nepHo~a

c o~HHM JIHIIIb )I<HJibiM ropH30HTOM, ~arupyeMbiM B QCJIOM

OCHOBaHHH pecny6JIHI<aHCKCH

cepe6pHHOH

MOHCTbi,

B . ~o H.3. -

I

>KCJIC3HOH <l>H6yJibl C amypHOH

I

B. H.3. Ha
HO>Kl<OH

H

~BYX 6pOH30EbiX <l>H6yJI, 3ai<aHqHBaiOll.lHXCH l<HOTII<OH.
B

>KHJJbiX I<OMnJieHcax Haii~eHbi oqarH, 3CpHorepi<H H3 ~Byx qacreii, )I<CJIC3HbiC

THrCJIH, IIIJIH<l>OBaJibEbiC

B

I<aMHH

no3~HeM cJioe 6biJIH Haii~eEbi KepaMHqecHue <l>parMeHTbi H qacrH c6pyH HJIH cHapH>KCHHH

rpynnbi BCa~HHI<OB, CTOHBIIIHX 3~ecb Ha crpame B

Jlym3pue.

XIII-XIV

BB.

B 3TOM Mecre, Ha HH)I<HCH reppace Kye)I<~HyJia, c6Hapy)l<eHbi noceJICHHH pa3JIHqHbiX

3nox: HYHYTCHCI<aH IIJICll.la~Ha c noBpe)I<~CHHCH I<oppo3ueii I<epallmi<oii runa
3epHorepi<aMu; I<epaMHI<a THna MoHreopy KOHQa 6poH3bi (puc.

7/2)

6)

A

u c npHMHTHBHbiMH

H HaqaJia meJie3a (puc.

oqarH H Hl\lbl C HepaMHKCH H opy~HH I<OHQa nepBCH 3IIOXH )I<CJIC33 (pHC.
(pHC.

I'B03~H,

H I<CpaMHI<a ~BYX THTIOB, 06Hapy)I<CHHbiX B K03JIC.

7/1

H

3);

7/4);

IIOCJIC~HHH CJIOH

COOTBCTCTBYCT IIOCCJICHHIO, ~aTHpyeMOMY IlO Ceţ:e6pHHOH MOHCTC <l>ayCTHHbl 3IIOXOH IJpo-

BHHQHH ,llai<HH

(II-III

BB.).

KepaMHqCCl<HH l<OMIIJICI<C 3TOrO CJIOH COCTOHT H3 I<CpaMHl<H JiaTCHCl<OH Tpa~Hl.IHH: cpa6oTaHHOH
BpyqHyiO I<epallllll<H H3 IIOpHCTOHMaCCbl, B OCHOBHOM IIOHpbiTOH 6ypoii, JIOll.lCHOH 06JIHQOBHOH (pHC.

8/2 H 6), H Cţ:a6oTaHHCH Hai<pyry I<CpaMHl<H CBCTJIC-ceporo (pHC. 7/5 H 8/4)

HJIH TCMHC-Ceporo (pliC.

'bi3)

LIBera. PH~OM c HHMH Haxo~HTCH <l>parMCHTbi I<CpaMHKH 3IIOXH IlpoBHHQHH: BbiCOI<OI<aqecrBeHHaH I<e-
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paMHI<a H3 qepuoiî: Maccbi, JIOil.leHaH (puc. 8/1), JIH6::> H3 I<pacuoiî: MaCCbi (puc. 8/5, 7, 8). CpeAH APYrHX
HaXOAOI< OTMeqaiOTCH Bpall.laiDil.IHeCH 3epHOTepi<H, 60JiblllaH I<aMeHHaH cryni<a, lllJIH4Josa. .biH
HaMeHb, llJIOCHHe 6yCHHbl H3 I<paCHCH MaCCbl H rJIHHHHbriî: aHTponOMOp4JHbiH aM.yJieT.
Ha Ebirne pacnoJicmeuuciî: Teppace uaxoAHTCH noceJieuue c HepaMHHoiî:, cpa6oTauuoiî: spyquy10
H3 DeCbMa npHMHTHBHOH nopHCTOH MaCCbi, H CO cpa6oTaHHOH Ha I<pyry HepaMHI<OH Hai< H3 TpaAH1..\HOHHOH cepo.iî: MaCCbi, Tai< H H3 rpy6oiî: Maccbi, xapaHTepuo.iî: AJIH nepsoro nepHOAa :moxu nepeceJieHHH (III-IV BB.).
J(3pM3Heutmu. Ha Teppacax Kye»<AuyJia HaxOAHTCH ABe CTOHHHH, CXO»<He CO CTOHHI<aMH
yqacri<a JlyT3pHe. Ha nepso.iî: Teppace- noceJieuue speMeH IlpOBHH'-\HH, AaTHpyeMoe no 6poH30so.iî: 4Ju6yJie c HOuequo.iî: I<HOnHo.iî: I - I I BB.; B ueM uaiî:AeHbi AaHHHCI<He, cpa6::>TaHHbie spyquyiO
<Iarni<H H cpa6oTauuaH ua I<pyry CBeTJic-cepaH I<epaMHHa. B pacnoJiomeuuoM ua sTopo.iî: Teppace
noceJieHHH III -lV BB. H.3. Haiî:AeHbi HHTapuaH 6ycuua H 6pOH30BaH 4Ju6yJia c BbiCOI<oiî
nJiaCTHHI<OH.
Ha HH»<He.iî: Teppace 6biJIO BCI<pbiTO MHOro norpe6euH.iî:, AaTHpyeMbiX no HaHAeHHbiM B HHX
THnaM yi<parneuuiî: H MOHeTe Ilcrpy MyrnaTa XIV-XV BB.

OE"MICHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1. - TIRTpa HRMI..I. reorpacJ:!Hl!ecKaR HapTa reTCKHX CTOHHOK oT meJie3Horo aeKa ):lo 3IIOXH rrepeceJieHHR.
Pnc. 2.- TIRTpa HRMU- l..IHpHTeii. KepaMHKa THrra Hoya H3 raJiblllTaTcKoro MorHJibHHHa.
PHc. 3. - TIJiaH pa3Be):IKH B reTCKOH HperrocTue Ha Ko3Jie.
Pnc. 4. - TIRTpa HRMI..I- Ko3Jia. reTCKaR I<YJibTypa CIIIOXH JllTeH III (I B. ):10 H.3. - 1 B. H.3.). 2, 8, 10,
nopHcTaR KepaMHKa, cpa6oTaHHlH apyl!HYIO; 3, 9, l!epHo-JIOII.l:!HlH KepaMHI<a, cpa6:naHuaR BPY'~HYIO; 4, 5, cepa11
KepaMHKa, cpa6oTaHHaH Ha Kpyry; 1, 6, !IpHB03113H pHMCKaR HepaMHKa; 7, >ICCJIC3HaR cJ:!H6yJia.
Pnc. 5.- TIJiaH pacKorroK Ha IIJIOII.la):IH aeTepHHapHoii: 6oJibHHI..Ibi.
PHc. 6.- TIRTpa HRMI..I- JlyTJpne. OcraTKH >KHJIHII.la R reTCHOM rroceJieHHH apeMeH pHMcKoii: rrpoBHHUHH
(11-JII BB. H.3.).
Pnc. 7.- TIRTpa HRMI..I- JlyTJpne. 2, 4, HepaMHKa Houua 6poH3bi; 1, 3, J<epaMHHa KoHua rrepaoro
nepHO):la >KeJie3a; 5, cepaR HepaMHK3 BpCMCHii p:-IMCKOH !IpOBHH11H<I.
Pnc. 8.- TIRTpa HRMI..I- JlyTJpHe. reTcKaR KYJibTypa apeMeH p:iMCKOH npoBHHUHH. 2, 6, rropHcraR
KepaMHKa, cpa6oTaHH311 Bpyl!HYIO; 1, 3-5, 7, 8, BbiCOHOKal!eCTBCHH3H HepaMHKa, cpa6oTaHH311 Ha Hpyry. 1, l!epHOJIOII.lCHaR, 3, JIOUlCH3R, TCMHO-cepaH; 4, JIOUlCHaJI, CBCTJIO-CepaH; 5, 7, 8, JIOUlCHaH, KpacHaH.

LES SONDAGES DE PIATRA

NEAMŢ

RESUME

Les travaux d'utilite publique entrepris ces dernieres annees a Piatra Neamţ ont permis de
decouvrir de nouvelles stations archeologiques ou ont porte sur des stations deja connues, grâce
aux recherches anterieures du Musee d'Archeologie de cette viile. Les stations les plus importantes datent de la premiere periode de l'âge du fer et s'etendent jusqu'a l'epoque des migrations
(fig. 1), mais les sondages pratiques dans differents quartiers de la viile ont permis de decouvrir
des traces de la periode neolithique et de l'âge du bronze ou de l'epoque feodale. Ces complexes
archeologiques seront presentes par stations :
Ciritei. Sur la terrasse du ruisseau de Frăsinel, an a degage plusieurs tombes a squelettes
accroupis. On a trouve une epingle de bronze a protuberar.ces et chas oblique, des couteaux
de silex et de la ceramique aux anses a (( crete)) ou a bouton (fig. 2), appartenant a la civilisation
de Noua, qui date du commencement de la premiere periode de l'âge du fer.
Cozla. Le sommet de la montagne, qui fait partie du parc de la viile, renferme une station
neolithique ou l'on a decouvert des âtres, des moulins a bras primitifs, de la ceramique peinte
de type Cucuteni A et un fragment de type Cucuteni C.
Pendant la derniere periode de l'âge du fer (La Tene III), le sommet de cette montagne
servait de forteresse aux Getes. Les depots archeologiques, formant deux niveaux d'habitation,
superposes, renferment des âtres et des groupes de ceramique. Le premier niveau contient de
la ceramique faite a la main, d'une pâte de bonne qualite, et lustree (fig. 4/3 et 9),ou d'une pâte
poreuse, a decor incise et en relief (fig. 4/2) j de la ceramique faite au taur, d'une pâte grisâtre
(fig. 4/5), peinte parfois de bandes rouges (fig. 4/4) j de la ceramique d'importation, a bandes
rouges vernies (fig. 4/1 et 6) j des moulins a bras primitifs, des creusets et des fusai:oles, un eperon
en fer et une fibule de fer a pied ajoure (fig. 4/7), du le' siecle avant notre ere.
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Le second niveau recelait de la ceramique faite a la main, en pâte poreuse, habituellement
pourvue d'un enduit brun, lustre (fig. 4/8 et 10) j de la ceramique grisâtre faite au tour j des
fusai'oles et un grand marteau en fer. La ceramique date le niveau au !"' siecle de notre ere.
Bîtca Doamnei. Sur cette hauteur se trouve une seconde forteresse getique, du La Tene
III, n'ayant qu'un seul niveau d'habitation, date en bloc entre le !"' siecle avant notre ere et
le Ier siec~e notre ere, par une monnaie republicaine d'argent, par une fibule en fer a pied ajoure
et par deux fibules de bronze a bouton terminal.
Les complexes d'habitations renfermaient des âtres, des moulins a bras faits de deux parties,
des clous de fer, des creusets et des polissoirs, ainsi que les categories ceramiques deja rencontrees
dans Ies deux niveaux de Cozla.
Le sol recent contenait des fragments ceramiques et des pieces de harnachement ou d'equipement ayant appartenu a des cavaliers qui y montaient la garde vers les Xllle - XIVe siecles.
Lutărie. Des stations de differentes epoques ont ete decouvertes dans ce quartier de Piatra
Neamţ, sur la terrasse inferieure du Cuejdiu: une plate-forme cucut€nienne avec de la ceramique
corrodee du type A et des moulins a bras primitifs; de Ia ceramique de type Monteoru, de la fin
de l'âge du bronze (fig. 7 /2) ou du commencement de l'âge du fer (fig. 7 /4); des âtres et des
fosses renfermant de Ia ceramique et des outils de la fin de la premiere periode de l'âge du fer
(fig. 7/1 et 3). Le dernier niveau (fig. 6) correspond a une station datee, grâce a une morinaie
d'argent de Faustine, de l'epoque correspondant a la Province de Dacie (IIC et Ilie siecles}.
Le complexe ceramique de ce niveau comprend les suivantes categories ceramiques de
tradition La Tene: Ia ceramique faite a la main, en pâte poreuse, couverte d'un enduit brun et
lustre (fig. 8/2 et 6), et Ia ceramique travaillee au tour, en pâte gris clair (fig. 7/5; 8/4) ou fonce
(fig. 8/3). A leurs câtes, apparaissent les categories caracteristiques de l'epoque provinciale: la
ceramique de qualite superieure, en pâte noire lustree (fig. 8/1) ou en pâte peinte en rouge
(fig. 8/5, 7- 8). En ce qui concerne les objets, on a trouve des moulins a bras, rotatifs, un grand mor·
tier de pierre, des polissoirs, des perles plates en pâte rouge et une amulette anthropomorphe
en terre-cuite.
Sur la terrasse superposee se trouve une station a ceramique faite a la main, en pâte poreuse, tres primitive, et a ceramique travaillee au tour, faite tant avec la pâte grisâtre traditionnelle,
qu'avec une pâte grumeleuse, caracteristique de la premiere periode de l'epoque des migrations
(Ilie- rve siecles}.
Dărmăneşti. Deux stations similaires aux celles du quartier Lutărie se retrouvent sur les
terrasses du Cuejdiu. Sur la premiere terrasse, Ia station de l'epoque provinciale, datee des Ier
et
siecles par une fibule de bronze a bouton terminal, recelait des tasses daces faites a la
main et de la ceramique gris clair, travaillee au tour. Une perle spheroldale en ambre et une fibule
de bronze a plaque haute proviennent de Ia station des Ilie et IVe siecles de notre ere, qui s'est
etendue sur la seconde terrasse.
Sur la terrasse inferieure, on a decouvert plusieurs tombes datees, grâce aux types de parures et a une piece frappee par le prince Pierre Muşat de Moldavie, des XIVe et XVe siecles.

ne

EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1.- Piatra Neamţ. Esquisse geographique avec indication des stations getiques, depuis l'âge du fer
jusqu'a l'epoque des migrations.
Fig. 2. -Piatra Neamţ- Ciritei. Ceramique de la necropole hallstattienne du type Noua.
Fig. 3. -Plan du sondage de la forteresse getique de Cozla.
Fig. 4. -Piatra Neamţ - Cozla. Civilisation gete du La Tene III (l•r siecle avant notre ere - Ier siecle
de notre ere); 2, 8, 10, ceramique poreuse faite a la main; 3, 9, ceramique â lustre noir, faite a la main; 4-5,
ceramique grisâtre faite au tour; 1, 6, ceramique romaine d'importation; 7, fibule en fer.
Fig. 5.- Plan des fouilles pratiquees dans l'enceinte de l'Hâpital veterinaire.
Fig. 6. -Piatra Neamţ-Lutărie. Vestiges d'une habitation de la station getique de l'epoque provinciale
romaine (Ile-Ille siecles de notre ere).
Fig. 7. -Piatra Neamţ-Lutărie: 2, 4, ceramique de la fin de l'âge du bronze; 1, 3 ceramique de la
fin de la premiere periode du fer; 5, ceramique grisâtre de l'epoque provinciale romaine.
Fig. 8. -Piatra Neamţ-Lutărie. Civilisation getique de l'epoque provinciale romaine; 2, 6, ceramique
poreuse faite â la ma in; 1, 3-5, 7-8, ceramique de qualite superieure faite au tour: 1, a lustre noir; 3, a
lustre gris fonce; 4, a lustre gris clair; 5, 7, 8, â lustre et peinture rouge.
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SONDAJUL ÎN CETĂŢUIA GETICĂ DE LA TISEŞTI
(r. Tg. Ocna, reg. Bacău)

C

ETĂŢUIA, cunoscută
chilăului », se află

de localnici sub numele de « Titelca din Poiana Chi,
deasupra satului Tiseşti, devenit cartier al oraşului
Tg. Ocna, situat pe apa Trotuşului la gura Slănicului. Cetăţuia este situată
sus în munte (fig. 1), la izvoarele pîră ului Strigoiul Olarului, afluent pe dreapta
al Trotuşului, între valea Oituzului şi a Slănicului, mai aproape
de ultima, de care îl desparte
muntele Chichilăul.
Chiar deasupra satului, profilul frontal al muntelui Chichilăul este tăiat în terasă de
valea Trotuşului, formînd unul
din acele podeie înalte, înşirate
pe partea dreaptă a pîrăului şi
foarte propice pentru aşezările
antice. Pe terasa veche a Chichilăului se află în adevăr frumoasa aşezare Cucuteni B de la
« Podei », peste care s'au suprapus o aşezare din epoca bron ..
zului de tip Monteoru şi alta
din vremea getică.
Coasta de sud,est a muntelui Chichilău este roasă de
valea îngustă şi prăpăstioasă a
pîrăului Strigoiul, care este măr
ginită în partea opusă de o culme
prelungă şi mai joasă, coborîtă
Fig. 1. - Schiţă geografică cu poziţia cetăţuii « Titelca din Poiana
Chichilăului ».
din vîrful Pietrosul. Rîpa pîrăului este astfel strînsă între
două culmi, care se unesc la coada bifurcată a pîrăului, formînd un mic amfiteatru
numit «Poiana Chichilăului », acoperită cu iarbă de imaş pentru stîni şi încon,
jurată de pădure tînără de foioase.
Din marginea poienii se desprinde un pinten lung de circa 100 m, care
înaintează între culmile Chichilăului şi Pietrosului şi este înconjurat de cele două
braţe scurte şi prăpăstioase ale Strigoiului. Corpul pintenului este complet ruinat
de braţele pîrăului, rămînînd intacte baza lui, în marginea poienii, şi botul lui,
sub forma unui vîrf de muncel înalt de circa 480 m, proeminent faţă de rîpile
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pîrăului, dar bine ascuns între culmile înconjurătoare. Acest muncel aproape
izolat şi acoperit de asemenea cu pădure tînără de foioase este denumit de păstori
« Titelca ». Topicul pare a fi la origine tot un nume comun si desemnează o
formă de relief, ca si « Podeiul » format de terasa T rotusului. '
De pe~« Titelca'» privirea cuprinde valea largă a Trotuşului, între Tg. Ocna
şi Oneşti. In schimb, din mijlocul şesului, de la Tg. Trotuşului, nimeni nu poate
zări sau bănui existenţa micii cetăţui de sub coasta Chichilăului, deoarece « Titelca »
este mascată de culmea piezişă a Pietrosului. Numai cine a fost pe cetăţuie poate
distinge din vale vîrful cel mai înalt al« Titelcăi »,foarte puţin proeminent deasupra
acestei culmi. O tranşee circulară pe marginile acestui muncel, transformîndu,l
într,un important punct de sprijin în luptele de la Tg. Ocna în timpul primului
război mondial, arată importanţa poziţiei strategice a « Titelcăi ». În epoca antică,
ea a constituit un tip caracteristic de cetăţuie getică, fortificată prin poziţia ei
naturală, situată strategic la ieşirea văii Trotuşului în bazinul larg al Oneştilor
şi avînd retragerea asigurată spre masivele păduroase ale Carpaţilor.
Corpul pintenului, distrus de braţele pîrăului, mai ales de cel stîng, dă cetă,
ţuii înfăţişarea unui pod prăbuşit, din care au rămas numai capetele, « Titelca >>
şi « Poiana», cele două subunităţi care mai pot forma obiectul unei cercetări
arheologice, înainte de distrugerea lor definitivă. Natura moale a rocii, marnă
alb,albăstruie, pulverizată uşor sub acţiunea agenţilor externi, explică procesul
rapid al eroziunii, care atacă acum « Titelca » şi muchea «Poienii ».
Titelca apare ca un monticul format din două podine dispuse în trepte,
cea dreaptă, dinspre Pietrosul, fiind mai joasă, iar cea stîngă, dinspre Chichilău,
fiind mai ridicată cu circa 4 m şi constituind punctul de observaţie cel mai înalt
al cetăţuii (fig. 2/1). Desigur, supravegherea regiunii se făcea şi de pe culmile
mai înalte dimprejur.
Platforma din dreapta, aşezată în curmezişul văii, este mai intactă: şanţul
militar din timpul primului război mondial se păstrează în întregime pe marginea
ei posterioară, dinspre poiană, lipsind numai pe latura ei frontală, spre deschi,
zătura văii. Platforma stîngă, dispusă în lungul văii, este mai îngustă, fiind năruită
pe margini: pe latura mai lungă dinspre rîpa Chichilăului se păstrează numai
porţiuni din tranşeea militară. « Titelca », ca şi pintenul propriu,zis, sub acţiunea
braţelor pîrăului, a fost supusă unui proces inegal de eroziune, mai accentuat
spre rîpa Chichilăului decît spre aceea a Pietrosului. Poziţia tranşeei pe marginea
platformelor ne arată că acest raport de eroziune a fost constant în trecut, deoarece
pe podina dinspre Pietrosul şanţul militar trece chiar prin colibele cetăţuii, în
timp ce pe podina dinspre Chichilău şanţul trece prin sol curat, colibele de odi,
nioară de pe margine fiind prăbusite în momentul săpării lui.
În adevăr, în pereţii tranşeei de pe platforma mai joasă se observă o pătură
de arsură roşie cu urme de cenuşă, fragmente de chirpic şi cioburi de ceramtca
getică şi de amfore roşii greceşti. Pe marginea dinspre Chichilău a podinei mai
înalte, tranşeul, atît cît s,a păstrat, apare steril şi numai în cîteva puncte rădă,
cinile arbuştilor mai reţin petece din pătura de arsură cu cioburi corespunză,
toare nivelului colibelor năruite. Petece mai intacte, cuprinzînd aceleaşi resturi
materiale, desprinse din această margine a platformei, zac la diferite înălţimi pe
coasta rîpii.
Un şanţ transversal practicat pe platforma înaltă a fost complet steril. Pe
platforma mai joasă, secţiunile transversale arată că complexele colibelor se
află numai pe marginea posterioară, dinspre poiană, şi că ele au fost deranjate
de tranşeea militară. În spaţiul central al platformei se găsesc numai cioburi
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răzleţe, deci a fost liber de locuinţe. Pe latura ei frontală resturile colibelor
lipsesc, fie că acestea n'au existat, pentru a lăsa liber cîmpul de vedere, fie că
s'au năruit în cursul timpului. Coasta frontală a « Titelcăi » este bine învelită
de pădurea tînără, încît cercetarea ei, pentru a găsi resturile arheologice năruite,
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-Schiţă topografică

cu planul

săpăturii

pe Titelca (1)

J
şi

în

Poiană

(2).

a rămas infructuoasă. În toate secţiunile făcute pe această podină, complexele
corespunzătoare colibelor dispuse în şir pe marginea aşezării prezintă mici supra,
feţe acoperite cu fragmente de chirpic ars şi cu urme de nuiele întipărite, resturi
de vetre, fragmente de rîşniţe de tuf vulcanic (fig. 4/9), fragmente ceramice şi
cîteva obiecte de fier, mai ales cuie cu floarea mare (fig. 4/1). Izbitoare este lipsa
aproape completă a oaselor de animale.
Poiana prezintă de asemenea de,a lungul muchiei ravinate, cu deosebire la
baza pintenului, fragmente infime de chirpic şi cioburi de vase de acelaşi caracter
ca pe Titelca. Dispoziţia locuinţelor pe cele două platforme ale « Titelcăi » arată
clar că pintenul care lega muncelul de poiană a fost foarte îngust şi deci el
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a putut fi barat printr,un şanţ cu val. În tot cazul resturile de locuire evidente
pe marginea Poienii arată că a existat o aşezare exterioară micii acropole. Deci
sondarea Poienii se impunea, pentru a se vedea care este intensitatea locuirii
în acest punct.
Marginea « Poienii » la baza pintenului formează un mic platou tăiat în
doi lobi prin prelungirea eroziunii celor două braţe ale pîrăului Strigoiul (fig. 2/2).
Lobul din dreapta, mai îngust, a fost secţionat printr,un şanţ longitudinal median
şi o casetă pe marginea rîpii, unde se observa profilul unei gropi mari. Şanţul
a dat puţine fragmente ceramice. În schimb, groapa era plină de cenuşă şi conţinea
numeroase cioburi, cîteva fusaiole (fig. 4/6 -8), o oglindă de metal alb (fig. 4/3),

L.e9enda
Sol negru de pădure

[1]]

Sol de arsila cu plafriJ de marnă

fiiiiD

Sol de drgdâ hrunil cu mern& pulvenzala

ITill Sol

t2L2

Sai de arg,Ja hruna cu cenusa • slrdful de-

Ool)

cultura

Fig. 3. --- 1, profilul peretelui de nord al

de argila galbena cupele •u9inii

01irpic

şanţului

I de pe Titelca; 2, profilul peretelui de sud al
II din Poiană.

şanţului

o mărgică de pastă de sticlă de culoare roşie cu ochi albăstrui ·(fig. 4/2) şi o
figurină magică de lut (fig. 4 /5). Platoul din stînga, mai lat, a fost secţionat prin
două şanţuri longitudinale, în care s'a determinat clar grosimea mică a depunerii
arheologice, cuprinzînd urme de cenuşă, chirpic mărunt, ceramică şi o altă măr~
gică de pastă colorată (fig. 4/4). Pe şanţul II s'au determinat trei gropi de dimen,
siuni mai reduse, pline cu cenuşă, dar sărace în ceramică. Au apărut foarte puţine
oase de animale.
Complexul ceramicii rezultate din sondajul de pe « Titelca » şi din « Poiană »
cuprinde categoriile caracteristice ale ceramicii getice de la sfîrşitul epocii fierului.
Categoria mai numeroasă o constituie ceramica lucrată cu mîna: ceştile servind
de opaiţ (fig. 5/1) şi borcane din pastă poroasă, de dimensiuni diferite pînă
la miniaturi (fig. 4/12), în genere suprafaţa lor fiind acoperită cu o feţuială brună
cu luciu (fig. 4/10-11, 13). ·
Categoria ceramicii lucrate cu roata prezintă specia cenuşie cu pasta fină şi
forme variate: vase cu tub de turnat şi toartă deasupra (fig. 5/2 ), strecurători cu
gura în pîlnie (fig. 5/4), căni mici cu toarta simplă (fig. 5/9, 10), căni mari cu toarta
compusă din tije împletite sau alăturate (fig. 6/4), castroane cu buza îngroşată
(fig. 6/2), vase de provizii (dolia) cu buza lată (fig. 6/3), cap2.ce cu buton şi margine
verticală (fig. 6/5 -6) şi mai ales cu pe cu picior şi buza orizontală (fig. 5/6, 8).
Apar şi formele imitate în pastă cenuşie şi chiar roşie după vasele de import, ceştile
cilindrice sau tronconice cu două torţi derivate din ceramica roşie italică de tip
Boscoreale (fig. 6/1). Alături de ceramica indigenă apar amforele roşii de import,
cu gura largă şi torţile masive (fig. 5/3, 5, 7). Spre deosebire de amfore, ale căror
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fragmente sînt bine conservate, ceramica indigenă este puternic corodată din cauza
solului de argilă cu marnă al staţiunii.
Stratigrafia sondajului arată că depunerea arheologică este subţire (fig. 3/1 -2 ),
deci corespunzătoare unei perioade cie timp \imitate ~i acest tapt poate {\

ae

B

2
4

6

8

9

Fig. 4.- 1, cuie de fier; 2-4, podoabe de import; 5, figurină
9, fragment de rîşniţă de import; 10-13, ceramică

magică; 6-8, fusaiole;
lucrată cu mîna.

o importanţă deosebită pentru determinarea stratificării La Tene,ului Moldovei,
ca şi pentru momentul istoric în care s'a desfăşurat rolul jucat de această cetăţuie.
În săpătură nu s'a găsit nici o monedă sau fibulă pentru datarea exactă a
cetăţuii. Tipologia ceramicii şi a obiectelor se încadrează însă în ultimul strat
al aşezării fortificate cu val de la Poiana, pe malul înalt al Siretului, aproape de
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. Stratul ultim de la Poiana aparţine ultimei perioade a epocii
de fier (La Tene III), de la Burebista la cucerirea Daciei, fiind datat prin tipurile
de fibule şi prin seria de monede a împăraţilor de la Cesar şi Augustus pînă la
Vespasian si Titus 2 •
În cetăţuia de la Tiseşti unele caracteristici ale ceramicii getice, specia fină
cu suprafaţa roşie sau specia poroasă cu feţuială brună lustruită, anunţă tehnica
superioară a ceramicii din vremea corespunzătoare Provinciei Dacia. Determinarea
tipului de fi bulă şi a seriei monetare din această cetăţuie ar putea preciza, dacă durata
ei se limitează la sec. 1 e.n. sau continuă şi în vremea provincială. Astfel, s'ar
putea determina exact momentul istoric în care cetăţuia şi,a îndeplinit rolul:
integrată în sistemul organizării statului dacic de către Decebal, în ajunul marii
ciocniri, sau dăinuind şi în vremea carpilor liberi care, în raidurile lor în pro,
vinda de peste Carpaţi sau Dunăre, lăsau în urmă un teritoriu organizat după
acelaşi sistem ?
Cetăţuia getică de la Tiseşti, fortificată de natură şi aşezată strategic aproape
de confluenţa Oituzului cu Trotuşul, este un punct de supraveghere şi sprijin
pe cea mai importantă cale de circulaţie între gurile Siretului şi trecătorile Tran,
silvaniei 3 • Realitatea acestor comunicaţii pe ambele versante ale Carpaţilor o
atestă în primul rînd con\unitatea formelor de civilizaţie manifestată în aşezările
dacice din sudul Moldovei şi în acelea din ţara Oltului 4 •
1
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şi

MIHAI

ZAMOŞTEANU

PA3BE.UKA B rETCKOH KPEIIOCTUE B THCEIIITH

KPATKOE CO.UEP)l(AHYIE
B npHI<apnaTci<o:îî 30He MoJI~OBbi, npu CJIHHHHH pei< 0iiTy3 H CJI3HHI< c pei<OlO TpOTym, Ha
CI<pbiTOM Me>K~Y BbiCOTaMH KHI<HJI3YJI H IlHeTpocyJI XOJIMe (pHC. 1) HaXO~HTCH reTCI<aH I<penOCTJ..~a
nocJie~Hero nepuo~a >KeJie3a (JlaTeH III).
3TOT xoJIM, Ha3biBaeMbiH (( TuTeJII<a •> (puc. 2/1), H30JiuposaH I<PYTbiMH 6eperaMH petii<H
CTpHrOlOJI-OJiapyJiy:îî; B ~peBHOCTH oH 6biJI CBH3aH y::JI<HM nepemeiii<OM c Haxo~HIQHMCH no3a~H
Hero nJiaTo, Ha3biBaeMbiM (( IloHHa )) (puc. 2/2).
OcraTI<H 3eMJIHHOI< pacnoJio>KeHbi no I<paHM He6oJibmoro ai<ponoJIH (puc 2/ 1), co cso6o~HbiM
npocrpaHCTBOM B QeHTpe. Ho cJie~bl o6uTaHHH HMelOTCH H B IloHHe.
06'bei<Tbl - <lJparMeHTbl 3epHOTepi<H H3 HTaJIHHCI<OrO Ty<lJa, >KeJie3Hbie rB03~H, npHCJIHQa,
3epi<aJibQa H3 6eJIOrO MeTaJIJia, 6yCHHbl H3 QBeTHCH IIaCTbl H rJIHHHHbie MarH4eCI<He CTaTy3TI<H
(puc. 4/1-9) - H I<epaMHI<a- cocy~bi H3 nopucToii nacTbi, cpa6oTaHHbie spy4HYIO (puc. 4/10-13)
H (puc. 5/1), cocy~bi H3 cepoii(puc. 5/2, 4, 6, 8-10 H puc. 6/2-6) H I<pacHo:îî nacTbi (puc. 6/1) H
npHB03Hbie I<pacHbie aM<tJopbi (puc. 5/3, 5, 7) - BI<Jil04alOTCH B nocJie~HHH cJio:îî JlaTeH III B
IloHHe (Ilupo6opu~asa) Ha CepeTe. B IloHHe 3TOT cJio:îî ~aTupyeTcH B o6meM <t>u6yJio:îî npoBHHQHaJibHOro nma H pH~OM HMnepaTopCI<HX MOHeT ~o BecnacuaHa.

1
R. şi E. Vulpe, în Dacia, lll-IV, 1927-1932,
p. 281 şi urm.; fig. 41/5-6, 10-11; fig. 43/1-4,
7-8; fig. 55/15; fig. 60/3-4, 8, 13; fig. 63; fig. 65;
fig. 66/11-12; fig. 67/14; fig. 68/8; fig. 71/1; fig. 72/4;
fig. 75/4; fig. 81/7-11, 14; fig. 83/10, 14; fig. 85/4-6;
fig. 87/4; fig. 88/2, 14; fig. 89/3; fig. 90/5; fig. 91/19;
fig. 95/46, 50, 54; fig. 99/1-2, 21-22, 24, 26;
fig. 103/3-7; fig. 105/1-36; fig. 113/40-48; fig. 114/

13-16, 19-23; fig. 128/4; fig. 129/2-5, 11 (citatele
se referă la categoriile de obiecte şi ceramică, figurate
la Tiseşti).
2
R. Vulpe, în SCIV, lll, 1952, p. 193, 209.
3
V. Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman
prin Moldova de ]os, extr. din ARMSI, II, t. XXXVI,
1913, p. 28, 30.
~ K. Horedt, în Materiale, II, 1956, p. 20.

www.cimec.ro

380

10

Fig. 5. -

1,

ceaşcă

da cică; 2, 4, 6, 8- 10,

ceramică cenuşie

lucrată

cu roata; 3, 5, 7, fragmente de amfore

de import.

Fig. 6. -

1,

ceaşcă

roşie

mată;

2-6,

ceramică cenuşie lucrată
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. Stratul ultim de la Poiana aparţine ultimei perioade a epocii
de fiet (La Tene III), de la Burebista la cucerirea Daciei, fiind datat prin tipurile
de fibule şi prin seria de monede a împăraţilor de la Cesar şi Augustus pînă la
Vespasian si Titus 2 •
În cetăţuia de la Tiseşti unele caracteristici ale ceramicii getice, specia fină
cu suprafaţa roşie sau specia poroasă cu feţuială brună lustruită, anunţă tehnica
superioară a ceramicii din vremea corespunzătoare Provinciei Dacia. Determinarea
tipului de fi bulă şi a seriei monetare din această cetăţuie ar putea preciza, dacă durata
ei se limitează la sec. 1 e.n. sau continuă şi în vremea provincială. Astfel, s'ar
putea determina exact momentul istoric în care cetăţuia şi,a îndeplinit rolul:
integrată în sistemul organizării statului dacic de către Decebal, în ajunul marii
ciocniri, sau dăinuind şi în vremea carpilor liberi care, în raidurile lor în pro,
vinda de peste Carpaţi sau Dunăre, lăsau în urmă un teritoriu organizat după
acelaşi sistem ?
Cetăţuia getică de la Tiseşti, fortificată de natură şi aşezată strategic aproape
de confluenţa Oituzului cu Trotuşul, este un punct de supraveghere şi sprijin
pe cea mai importantă cale de circulaţie între gurile Siretului şi trecătorile Tran,
silvaniei 3 • Realitatea acestor comunicaţii pe ambele versante ale Carpaţilor o
atestă în primul rînd comunitatea formelor de civilizaţie manifestată în aşezările
dacice din sudul Moldovei şi în acelea din ţara Oltului 4 •
1
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PA3BE.UKA B rETCKOll KPEIIOCTUE B THCEIIITH

KPATKOE CO.UEP)I{AHHE
B npHHapnaTCl<OH 30He MoJI~OBhi, npH CJIHHHHH pel< 0iiTy3 H CJI3HHl< c pe1<010 TpoTym, Ha
Cl<pbiTOM Me*~Y BhiCOTaMH KHl<HJI3YJI H IIHcrpocyJI XOJIMe (pHc. 1) Haxo~HTCH reTcl<aH Hpenocn~a
nocJie~Hero nepHo~a )l(eJie3a (JlaTeH III).
3TOT xoJIM, Ha3biBaeMhiH <c THTeJIHa l> (pHc. 2/1), H30JIHposaH l<PYThiMH 6eperaMH petiHI1
CTp11rOIOJI-0Jiapy Jiyii; B ~peBHOCTH oH 6biJI CBH3aH Y3l<I1M nepemeiil<OM c Haxo~H~HMCH no3a~11
Hero llJiaTO, Ha3biBaeMbiM (C liOHHa l) (pHC. 2/2).
OcraTl<H 3eMJIHHOl< pacnoJiomeHbi no HpaHM He6oJILmoro aHponoJIH (pHc 2/ 1), co cso6o~HhiM
npocrpaHCTBOM B QeHTpe. Ho cJie~bl o6HTaHHH HMeiOTCH H B IIoHHe.
06'bel<Tbl - cpparMeHTbl 3epHOTepl<H H3 HTaJIHHCl<OrO Tycpa, )l(eJie3Hble rB03~H, npHCJIHQa,
3epl<aJILQa H3 6eJIOrO MeTaJIJia, 6yCHHbl 113 QBeTHCH naCTbl H rJII1HHHbie MarHT.IeCl<l1e CTaTy3Tl<H
(p11C. 4/1-9)- H l<epaMHl<a- COCY~bl H3 nOpHCTOH naCTbi, cpa6oTaHHbie BpytiHYIO (pHC. 4/10-13)
H (pHC. 5/1), COCY~bl H3 cepoii(pHC. 5/2, 4, 6, 8-10 H pHC. 6/2-6) H l<paCHOH naCTbl (pHC. 6/1) H
npHB03Hbie HpacHbie aMcpOpbi (pHc. 5/3, 5, 7) - Bl<JIIOT.IaiOTCH s nocJie~HHH cJiou JlaTeH III B
IloHHe (I111po6opH~asa) Ha Cepcre. B IIo.HHe 3TOT cJiou ~ampyeTcH s o6meM cp116yJiou nposi1HQ11aJILHOro Tl1na 11 pH~OM 11MnepaTopcl<I1X MOHeT ~o Becnac11aHa.

1
R. şi E. Vulpe, în Dacia, III-IV, 1927-1932,
p. 281 şi urm.; fig. 41/5-6, 10-11; fig. 43/1-4,
7-8; fig. 55/15; fig. 60/3-4, 8, 13; fig. 63; fig. 65;
fig. 66/11-12; fig. 67/14; fig. 68/8; fig. 71/1; fig. 72/4;
fig. 75/4; fig. 81/7-11, 14; fig. 83/10, 14; fig. 85/4-6;
fig. 87/4; fig. 88/2, 14; fig. 89/3; fig. 90/5; fig. 91/19;
fig. 95/46, 50, 54; fig. 99/1-2, 21-22, 24, 26;
fig. 103/3-7; fig. 105/1-36; fig. 113/40-48; fig. 114/

13-16, 19-23; fig. 128/4; fig. 129/2-5, 11 (citatele
se referă la categoriile de obiecte şi ceramică, figurate
la Tiseşti).
2
R. Vulpe, în SCIV, III, 1952, p. 193, 209.
3 V. Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman
prin Moldova de ]os, extr. din ARMSI, Il, t. XXXVI,
1913, p. 28, 30.
~ K. Horedt, în Materiale, Il, 1956, p. 20.
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OE'MICHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1.- reorpa<jmqecKoe noJJO>KCHHe KpenOCTl\hl THTeJJKa B IImme-KHKHJJ3y.
Pnc. 2.- Tonorpa<):JnqecKHH ua6pocoK c rmauoM pacKOIIKH B TnTeJ.Ke (1) H B ITollHe (2).
Pnc. 3.- 1, npo<):JHJJL ceaepuoM: CTeHhi Tpauweit 1 B THTCJJKe; 2, npo<):JHJJL IO>KHOH creHhi Tpauwen II
B IIonue.
Pnc. 4.- 1, meJJe3Hhie rao3~Hj 2-4, npHB03Hhie yKpaweunn;
5, MarnqecKaH craTy3TKa; 6--8,
npHCJJHQa; 9, <):lparMeHT npHB03HOH 3epuoTepKHj 10--13, KepaMHKa pyquoM: BLipa6oTKH.
Pnc. 5.- l, ~aKHHCKaH qawKa; 2, 4, 6, 8-10, cepan KepaMHKa, cpa6oTaHHaH ua Kpyry; 3, 5, 7, <):lparMCHThi npHB03HOH aM<):JOpbl.
Pnc. 6.- 1, Kpacuo-MaToaan '!aiiiKa; 2-6, cepan KepaMHKa, cpa6oTaHHaH ua Kpyry.

LE SONDAGE DE LA FORTERESSE GETIQUE DE TISEŞTI
RESUME

Dans la region subcarpatique de la Moldavie, entre le confluent de l'Oituz et du Slănic avec
la riviere Trotuş, sur un monticule cache entre les hauteurs de Chichilău et de Pietrosul (fig. 1),
se trouve une petite forteresse getique datant de la derniere periode de l'âge du fer (La Tene III).
Ce monticule, denomme « Titelca » (fig. 2/1), est isole par les profonds revins du
ruisseau dit Strigoiul Olarului; mais dans l'antiquite il etait relie par un eperon au plateau de
« Poiana >> (fig. 2/2), situe derriere lui.
Les restes des cabanes de la petite acropole (fig. 2/ 1) sont disposes sur le bord laissant
au .centre un espace libre. Mais les vestiges d'habitation s'etendent egalement sur Poiana.
On y a trouve: des fragments de moulins a bras en tuf italique, des clous de fer, des fusa'ioles, de petits miroirs de metal blanc, des perles en pâte coloree et des figurines magiques de terre
cui te (fig. 4/1 9), ainsi que de la ceramique: des vases en pâte poreuse faite a la ma in (fig. 4/1013; fig. 5/1), des vases en pâte grise (fig. 5/2, 4, 6, 8 10 et fig. 6/2- 6) ou rouge (fig. 6/1), ainsi
que des amphores d'importation, rouges (fig. 5/3,, 5, 7); tous ces objets s'integrant dans la derniere
couche La Tene III de Poiana (Piroboridava) sur le Sin.t. Cette couche de Poiana est generalement datee du le' siecle de notre ere, par les fibules du type provincial et par une serie de monnaies imperiales, allant jusqu' a Vespasien.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Esquisse geographique montrant la position de la forteresse « Titelca >> de Poiana Chichilăului.
Fig. 2.- Esquisse topographique avec le plan des fouilles de Titelca (1) et de Poiana (2).
Fig. 3.- 1, Profil de la paroi Nord de la tranchee 1 de Titelca; 2, profil de la paroi Sud de la tranchee
II de Poiana.
Fig. 4.- 1, Clou de fer; 2-4, parures d'importation; 5, figurine magique; 6-8, fusaloles; 9, fragment
de moulin a bras d'importation; 10-13, ceramique faite a la main.
Fig. 5.- 1, Tasse dacique; 2, 4, 6, 8-10, ceramique grise, fa,.onnee au tour; 3, 5, 7. fragments d'am·
phores d'importation.
Fig. 6.- 1, Tasse rouge mat; 2-6, ceramique grise executee au tour.
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arheologică din 1957 la Soporul de Cîmpie, desfăşurată fără
întrerupere între 24 iunie şi 25 iulie, a avut ca obiectiv principal continuarea dezvelirii pe scară mai largă a cimitirului dacic din epoca dominaţiei
romane în Dacia, situat la poalele de răsărit ale dealului « Cuntenit ». Începute
în vara anului 1956 şi avînd atunci caracterul unor restrînse sondaje de informare
în primul rînd asupra cronologiei cimitirului, săpăturile din anul1957 aveau de adus
precizări si lămuriri în problemele ivite în cursul cercetărilor din anul precedent.
În c'ontinuarea săpăturilor efectuate în 1956, explorarea din anul 1957 a
cuprins o suprafaţă de 270 m 2 (fig. 1), pe întinderea căreia au fost descoperite
un număr de 26 morminte (fig. 2), toate de incineraţie (excepţie M. nr. 29), a
căror foarte sumară descriere, în ordine numerică şi în continuarea celor de anul
trecut, este prezentată în cele ce urmează.
Mormîntul nr. 12. - Incineraţie în urnă. Adîncimea gropii sepulcrale: O, 75 m.
Drept urnă s-a folosit un urcior din pastă cenuşie, rezistentă, căruia i s-a rupt
intenţionat gîtul în scopul depunerii osemintelor calcinate ale defunctului (pl.
1/10). Drept capac s-a folosit un fund de vas roşu-cărămiziu, de tehnică superioară.
Conţinut: oase umane calcinate, bucăţele de cărbune şi puţină cenuşă. Fără inventar.
Mormîntul nr. 13. - lncineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,95 m. Urnă
de culoare brună-cenuşie, fără toarte, lucrată cu roata (pl. I/8). Conţinut: oase
umane calcinate, amestecate cu bucăţele de cărbune şi pămînt. Acoperită cu un
fund de oală de aceeaşi formă, culoare şi factură. Pe fundul gropii în jurul urnei,
s-au găsit cîteva cioburi dintr-o oală brună-negricioasă, aruncate probabil ritual.
Inventar: cui (?) de fier, îndoit la capătul mai subţire (fig. 5 /5).
Mormîntul nr. 14. - Incineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,82 m. Urnă
de culoare brună-negricioasă, complet sfărîmată. Conţinut: puţine oase umane arse,
foarte fărîmiţate, probabil de copil. Fără inventar.
Mormîntul nr. 15.- Incineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,75 m. Urnă
bitronconică, modelată cu mîna din pastă grosolană de culoare negricioasă, slab
arsă, ornamentată pe mijloc cu brîu alveolat, de pregnantă tradiţie dacică. lnconsistenţa şi friabilitatea mare a pastei a dus la descompunerea vasului, din el putîndu-se salva numai fundul cu cîteva fragmente mai mari. Conţinut: oase umane
calcinate şi bucăţele de cărbune. Deasupra urnei, s-au găsit bucăţi din pereţii
unei oale negricioase, lucrată cu roata, care a servit desigur drept capac pe urnă.
Mai sus cu O, 10 m, s-au găsit fragmente de vase romane roşii, de calitate superioară.
Inventar: cîteva mărgele de sticlă albă, lipite laolaltă în urma trecerii lor prin
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Pl. I.-Urne roşii: 1, M. 22; 4, M. 26; 11, M.33; 12, M. 27. Urne brune·cenuşii: 2, M. 21; 3, M. 31;
5 şi 6, M. 16; 18, M. 13; 9, M. 32; 10, M. 12. Vas de ofrandă depus în urnă: 7, M. 27.
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focul rugului funerar. Subliniem prezenţa ceramicii dacice alături de ceramica
romană rosie si alături de cea brună,cenusie.
Mormintui nr. 16. -lncineraţie în ~rnă. Adîncimea gropii: 0,75 m. Urnă
modelată cu mîna din pastă grosolană de culoare cenuşie,negricioasă, decorată
pe mijloc cu brîu alveolat, de autentică factură dacică (pl. 1/6). Ea se găsea intro,
dusă într'o oală mai mare, brună,cenuşie, fără toarte, lucrată la roată (pl. 1/5),
de factură romană. Conţinut: oase umane calcinate şi bucăţele de cărbune. Fără
inventar.
Mormîntul nr. 17. - lncineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,80 m. Urnă
mare, de culoare brună,cenuşie, lucrată la roată, acoperită cu un fund de oală

~ Săpăluri 1956
~ Săpăluri 1957

.:....·---

Fig. 1. -

Soporul de Cîmpie. Planul

săpăturilor

din anii 1956

şi

195 7 În cimitirul daco-roman.

de aceeaşi factură şi culoare. Conţinut: oase umane calcinate, cărbune şi cenuşi.
Inventar: mărgele mici de sticlă albă, lipite laolaltă în urma contactului intens
cu focul (fig. 5 /10).
lvformîntul nr. 18. - lncineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,80 m. Urnă
cenuşie,brună, cu fundul perforat înainte de ardere, acoperită cu partea inferioară
a unui vas cenuşiu lucrat la roată. Conţinut: oase de om matur, incomplet calci,
nate. Inventar: o fibulă mică de bronz (fig. 5/12), avînd lipite de ea aşchii de oase
umane arse, dovadă că defunctul a fost incinerat înveşmîntat pe rugul funerar.
Mormîntul nr. 18 a. - lncineraţie în urnă. Se găsea dedesubtul mormîntului
precedent, de care era despărţit printr,un strat de pămînt gros de O, 10 m. Urnă
lucrată cu mîna, fără toarte. Pastă grosolană incomplet arsă, de culoare cărămizie,
brună. Din urnă, în cea mai mare parte sfărîmată şi măcinată, s'au putut salva
numai fundul întreg, fragmente din pereţi, pe care se distinge brîul alveolat, şi
bucăţi din buza dreaptă, nerăsfrîntă, împodobită cu gropiţe. Şi aici avem o urnă
de evidentă factură dacică. Conţinut: oase arse de copil sau adult. Fără
inventar.
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Mormîntul nr. 19. - lncineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,68 m. Urnă
de culoare cenuşie,negricioasă, fără toarte, acoperită cu un fund de vas lucrat cu
mîna din pastă grosolană. Conţinut: puţine oase arse, foarte fărămiţate, probabil
de copil sau adult. Inventar: un ac fragmentar de fier (fig. 5/4 ).
Mormîntul nr. 20. - lncineraţie în urnă. Adîncimea gropii: O, 75 m. Urnă
improvizată dintr'o oală mică de culoare roşie, de bună calitate, avînd gîtul şi
toartele rupte încă din vechime (fig. 4/1), acoperită cu capac special de culoare
brună,negricioasă. Pe capac se găseau aşezate cîteva fragmente din partea inferi,
oară a unei oale cenuşii,brune. Conţinut: oase calcifiate de om matur, amestecate
cu bucăţele de cărbune. Fără inventar. Reţinem asocierea, ŞI m
acest mormînt, a ceramicii roşii
~19 • •
cu cea brună,cenuşie.
1 ~
7
'
1

8

1

Mormîntul nr. 21. -

02.-"68&0

e.i

•

HOffllintcuurnă

1!1 Mormint cu urnă in cutie de les~ci
O Monnînlfără uroă.cu groapă
-Mormînt de inhurna!ie
@ Morminl: de incineraţie cu ceraJO.ică daccl

C : Bordei

lncineraţie

în urnă. Adîncimea gropii: O, 70 m.
Urnă de culoare cenuşie,brună,
fără toarte (pl. 1/2 ), acoperită cu
un fund de vas de aceeasi culoare
şi factură. Conţinut : oa~e umane
bine arse. Inventar: mărgele mici
de sticlă albă, două mărgele mai
mari de pastă, un cercei din fir
simplu de metal şi fragmente
mărunte
din obiecte de fier
(fig. 5 /6).

Mormîntul nr. 22. -

lncineraţie

în urnă. Adîncimea gropii: O, 70 m.
Urnă roşie (pl. 1/1), acoperită cu
Fig. 2. - Soporul de Cîmpie. Planul cimitirului daco-roman
un fund de oală cenuşie,brună
şi al bordeielor prefeudale.
lucrată cu roata. Conţinut: oase
umane arse şi bucăţele de cărbune. Inventar: un cui de fier cu floare mare
(fig. 5/3 ). Constatăm şi în acest mormînt asocierea teramicii romane roşii cu
cea cenusie,brună.
Mor~întul nr. 23. - lncineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,65 m. Urnă
mare cenuşie,brună, acoperită cu partea inferioară a unui vas de aceeaşi factură.
Conţinut: oase umane bine arse, amestecate cu cărbune. Inventar : cîteva mărgele
din pastă vitroasă, deformate de foc (fig. 5/13).
Mormîntul nr. 2d. - lncineraţie în urnă. Adîncimea gropii: O, 75 m. Urnă
roşie, de formă sferoidală, fără toarte, acoperită cu capac special roşu. Conţinut:
oase umane calcinate puternic şi bucăţele de cărbune. Fără inventar.
Mormîntul nr. 25. - lncineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,93 m. Urnă
roşie complet disL:usă de umezeală, acoperită cu un fund de oală cenuşie,brună,
lucrată la roată. Conţinut: oase de om matur puternic calcinate şi cărbune. Lîngă
urnă, fragmente mari dintr'o oală roşie, aruncate în groapă probabil cu scop
ritual. Fără inventar.
Mormîntul nr. 26. - lncineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,95 m. Urnă
roşie, fără toarte, acoperită cu capac special de aceeaşi culoare (pl. I/4). Conţinut:
oase de copil sau adolescent puternic arse şi cărbune. Fără inventar.
Mormîntul nr. 2 7. - lncineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,80 m. Urnă
mare, roşie, cu gura largă, prevăzută cu două toarte (pl. 1/12), acoperită cu capac
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special cafeniu,negricios, lucrat la roată din pastă grosolană. Peste acest capac
s'a mai pus şi partea inferioară a unei oale brună,negricioasă, lucrată la roată.
Conţinut: oase de om matur, amestecate cu bucăţi mici de cărbune. Inventar:
oglindă de sticlă concav,convexă cu ramă de plumb ornamentată (fig. 5/14), un
bulgăraş de fard fin de culoare roşie,roză, două mărgele fragmentare din pastă
vitroasă şi o ceşcuţă f~ră toarte, cafenie,cenuşie, împodobită tectonic cu şiruri
orizontale de împunsături (pl. I/7). Inventarul indică un mormînt de femeie.

Fig. 3. -Vederea unui sector al săpăturii cu locul mormintelor de
daco-romane şi al bordeielor prefeudale.

incineraţie

Observăm şi aiCI asocierea ceramicn romane roşii cu cea brună,negricioasă de
calitate inferioară.
Mormîntul nr. 28. - Incineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,90 m. Urnă
roşie, cu gura larg deschisă, prevăzută cu două toarte, acoperită cu o oală, aproape
întreagă, de culoare brună,cenuşie, fără toarte, lucrată la roată. Lîngă urnă, frag,
mente din al treilea vas, brun,negricios, aruncate probabil ritual. Conţinut:
multe oase arse de om matur şi cărbune. Inventar: pe capacul urnei s'a găsit
aşezată o bucăţică de cremene, care a servit, desigur, la aprinderea rituală a rugului
funerar.
Mormîntul nr. 29. - Înhumaţie. Scheletul unui copil sugar, aşezat pe spate
cu picioarele întinse şi paralele. Din schelet s'au păstrat numai oasele craniului,
cîţiva dinţi, fragmente din oasele bazinului şi parte din membrele inferioare.
Restul oaselor, de altfel foarte gradle, s'au descompus cu totul, fără să lase urme
vizibile. Lungimea scheletului: 0,60 m. Orientarea: capul spre nord,vest, picioarele
spre sud,est. Adîncimea: 1 m. Pe laturile lungi ale gropii sepulcrale, aşezate paralel,
s'au găsit două fîşii compacte de cărbune, fiecare lungă de 0,50 m, lată de O, 10 m
şi groasă de 0,01 m. Continuitatea fîşiilor de cărbune arată că lemnul a ars în
întregime sau parţial pe loc şi, că nu poate fi vorba de cărbune adus din altă parte
şi depus în groapă, deoarece, în cazul din urmă, continuitatea suprafeţei lemnului
carbonizat nu ar fi rămas atît de perfectă, încît să se poată distinge uşor şi clar,
de la un capăt la altul al fîşiilor, chiar şi fi.brele lemnului de brad. Atît resturile
2.5"
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păstrate

din schelet, cît şi marginile şi fundul gropii mormîntului nu prezintă
urme de contact cu focul. Inventar: lîngă cap, o mărgea din pastă galbenă,verzuie,
de mărimea unei alune, în formă de pepene (fig. 5/11) ; la picioare, fragmente foarte
corodate dintr,un vas roman roşu; alături şi deasupra scheletului, fragmentele
jumătăţii superioare a unei oale mari dacice, fără toarte, de formă bitronconică,

2

3
Fig. 4. -

J-3, morminte de

incineraţie (M. 20, M. 31, M . 32); 4, mormînt
aşezat deasupra scheletului (M. 29).

de

inhumaţie ,

cu vas

dacic

lucrată

cu mîna din pastă grosolană cenuşie,brună, decorată cu brîu alveolat,
striat şi prevăzută cu butoni rotunzi (fig. 4/4 ).
Mormîntul nr. 30. - Incineraţie în urnă. Adîncimea gropii: O, 75 m. Urnă
mică, roşie,cărămizie, acoperită cu un ciob din peretele unui vas roman mai mare,
de culoare cenuşie. Conţinut: oase de copil bine calcinate şi bucăţi mici de cărbune.
În jurul urnei, s'au găsit aranjate cîteva fragmente din acelasi vas din care provenea
şi ciobul utilizat drept capac. În cazul acestui mormînt: fragmentele ceramice
amintite, după felul în care erau aşezate, aveau rostul de a proteja urna. Inventar:
un ac de fier, îndoit la capătul mai gros (fig. 5 /9).
Mormîntul nr. 31. - Incineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,80 m. Urnă
mare, cenuşie,brună, fără toarte (pl. I/3), acoperită cu un fund de vas roman
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roşu (fig. 4/3). Conţinut: puţine oase arse de copil şi bucăţele de cărbune. Fără
inventar. Semnalăm si de data aceasta asocierea ceramicii romane rosii cu cea
brună,cenusie.

'

'

Mormî~tul nr. 32. - lncineraţie în urnă. Adîncimea gropii: O, 73 m. Urnă

mare, brună,negricioasă, fără toarte, acoperită cu un fund de oală de aceeaşi culoare
(pl. I/9 şi fig. 4/3). Peste capac, aşezată în poziţie orizontală, s,a găsit o lespede
de gresie, care acoperea urna. Sub această lespede, în capacul împrovizat în felul
arătat, s'a constatat pămînt roşcat, unsuros la pipăit. Conţinut: oase de om matur
puternic calcinate, pămînt ars, cenuşă şi bucăţele de cărbune. Inventar : fragmente
de verigă de fier (fig. 5/15).
Mormîntul nr. 33. - lncineraţie în urnă. Adîncimea gropii: O, 75 m. Urnă
roşie, fără toarte, de formă sferoidală, acoperită cu capac special de aceeaşi culoare
(pl. I/11). Conţinut: oase umane arse, cărbune şi puţină cenuşă amestecată cu
pămînt. Inventar: doi cercei de bronz, unul mai mare, iar celălalt mai mic (fig. 5/1).
Mormîntul nr. 34. - Incineraţie. Oasele calcinate, amestecate cu bucăţele de
cărbune erau depuse într'o groapă rotundă, cu diametru! de 0,50 m şi adîncă de
0,80 m, fără urnă. Printre oasele arse, s'au aflat cîteva cioburi dintr'o oală cenuşie,
negricioasă, aruncate probabil din motive rituale. Fără inventar. Acesta e al doilea
mormînt de incineraţie de acest fel, primul (M. 9) fiind descoperit în săpăturile
din 1956.
Mormîntul nr. 35. - lncineraţie în urnă. Urnă cenuşie,negricioasă, fără toarte,
acoperită cu o lespede de gresie introdusă într'o casetă de formă paralelipipedică,
construită rudimentar din lespezi nefa~onate. Conţinut: oase de copil bine arse
şi bucăţele de cărbune. Inventar: mărgele de sticlă şi din pastă (fig. 5/2 ), care
indică un mormînt de fetiţă. Spărtura observată în lespedea care acoperea caseta
arată introducerea urnei în cutia de piatră ulterior construirii ei, de unde rezultă
şi caracterul secundar al acestui mormînt. De fapt, mormîntul principal, pentru
care s'a construit cutia de piatră, este cel cu urna pusă la centru, notat de noi
cu nr. 36.
Mormîntul nr. 36. - Incineraţie în urnă. Adîncimea gropii: 0,70 m. Urnă
roşie, fără toarte, acoperită cu capac special de aceeaşi culoare, aşezată în centrul
casetei de piatră amintite. Peste capacul urnei s,a găsit aşezată, ca un clopot,
partea inferioară a unei oale cenuşii,negricioase. Conţinut: multe oase arse de om
matur, puţină cenuşă şi bucăţele de cărbune. Fără inventar. Caseta de lespezi
menţionată, lungă de 1,10 m, lată de 0,65 m şi adîncă de 0,50 m, conţinînd mor,
mintele de incineraţie cu urnă nr. 35 şi nr. 36, este identică, sub raportul sistemului
de construcţie, cu cea descoperită în 1956 (M. 11), cu singura deosebire că cea
dintîi conţinea o singură urnă cinerară, iar aceasta din urmă cuprindea două urne,
una principală şi alta secundară, îngropate la date diferite, fapt carc,i da caracterul
de veritabilă « criptă familiară».

*
O importanţă deosebită prezintă cele trei morminte (M. 15, M. 16 şi M. 18 a),
în care resturile incinerării erau depuse în cîte o urnă dacică, fără toarte,
lucrată cu mîna din pastă impură si rău arsă, de culoare cenusie,negricioasă, deco,
rată fiecare cu brîu alveolat. În t~ate trei mormintele, în afară de urna dacică
propriu,zisă, s'au găsit fragmente de vase ·romane roşii sau brune,cenuşii, tie
întrebuinţate drept capac pe urnă, tie aruncate în groapa mormîntului în scopuri
rituale. Prezenţa în acelaşi mormînt a ceramicii romane alături de urne de autentică
factură dacică arată limpede că aceste morminte nu datează din Latene,ul tîrziu
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dacic, din pericada premergătoare cuceririi romane, ci, dimpotrivă, toate mormin,
tele de incineraţie descoperite pînă acum la Soporul de Cîmpie sînt incontestabil
contemporane, în cadrul larg al epocii dominaţiei romane în Dacia; acest fapt
este integral confirmat, dealtfel, atît de monede, cît şi de totalitatea obiectelor de
inventar funerar.
O însemnătate cu totul aparte prezintă mormîntul"dacic de inhumaţie (M. 29),
a cărui datare în epoca romană o cer fragmentele de vas din pastă fină roşie,
lustruită, găsite în mormînt, iar caracterul etnic dacic este asigurat prin existenţa
oalei dacice, pusă ca obiect de inventar funerar. Acest mormînt rămîne deocam,
dată un unicum nu numai în cadrul restrîns al cimitirului de la Sopor, ci -după
cunoştinţa noastră - şi pentru întreaga Dacie romană.
În ritul mormintelor de incineraţie s'au observat şi acum, ca şi în anul trecut,
existenţa aceloraşi interesante variante: a) morminte cu urnă; b) morminte cu
urnă depusă în casetă de lespezi de gresie (M. 35 şi M. 36); c) morminte fără urnă,
osemintele arse ale defuncţilor fiind aşezate într'o groapă rotundă (M. 34 ). Majori,
tatea covîrşitoare a mormintelor - 23 din totalul de 26 -aparţin primei variante,
varianta secundă fiind reprezentată prin două morminte, iar a treia numai prin unul
singur, dar suficient de concludent. În cazul mormintelor de incineraţie cu sau
fără urnă, arderea s'a făcut, fără excepţie, pe un rug funerar ridicat în alt loc,
încă neidentificat, deosebit de cel al îngropării osemintelor. Inventarul acestor
morminte (fig. 5), adînci în medie de 0,80 m, este relativ sărăcăcios şi constă din
obiecte de factură romană, mai ales podoabe (o fi.bulă de bronz, cercei, mărgele
de sticlă şi de pastă, cuie şi ace de fier, o oglindă de sticlă concav,convexă cu ramă
de plumb ornamentată etc.), toate păstrînd urme puternice de contact cu focul
rugului funerar. Obiectele de inventar, inclusiv recipientele pentru ofrande în
cinstea mortului, s'au găsit totdeauna în interiorul urnei, pe oasele calcinate,
niciodată în afara ei, în groapa mormîntului, ceea ce denotă obiceiuri rituale
bine definite.
Urnele cinerare, după forma lor, culoarea, arderea, calitatea pastei, pot fi.
clasificate în trei categorii, net distincte între ele: 1) urne roşii de factură romană,
de forme variate, cu sau fără toarte, de calitate superioară; 2) urne de factură
romană, cenuşii,brune,negricioase, inegal şi slab arse, totdeauna lipsite de toarte,
lucrate şi ele la roată, dar de calitate inferioară; 3) urne dacice, modelate cu mîna
din pastă grosolană de culoare cenusie,negricioasă, fără toarte, ornamentate cu
brîu alveolat sau striat. Întrucît nu~eroase cioburi de vase cenuşii,brune s'au
găsit în mormintele cu urne roşii şi fragmente ceramice roşii în mormintele cu
urne dacice, rezultă că cele trei categorii de urne cinerare sînt contemporane în
cadrul epocii stăpînirii romane în Dacia.
Pe temeiul diferenţei calitative a urnelor şi mai cu seamă în funcţie de pre,
zenţa sau absenţa obiectelor de inventar în morminte, în sînul comunităţii de
populaţie băştinaşă dacică de la Soporul de Cîmpie se conturează anumite diferen,
ţieri, a căror explicare pe plan social, etnic sau cultural rămîne să fie mai îndea,
proape urmărită pe viitor.
Cu toate că întinderea suprafeţei explorate este încă relativ mică şi numărul
mormintelor descoperite pînă acum e redus, se poate, totuşi, întrevedea că mor,
mintele nu sînt dispuse în şiruri în cadrul unui plan al cimitirului, ci s'ar părea
că ele formează grupe mici (vezi fig. 2), aranjate probabil după criterii de înrudire.
În spaţiile dintre morminte, s'au găsit fragmente de vase romane roşii, cenuşii
şi cenuşii,brune, un arc dintr'o fi.bulă romană de bronz (fig. 5 /7), lame de cuţit
şi cuie de fier, precum şi două monede de bronz (sestertii), una a Faustinei senior,
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soţia lui Antoninus Pius (Strack, III, 1293), iar cealaltă de la Crispina Commodi,
datînd din anii 177-180 (Coh 2 , III, 382/6). Notăm că moneda Crispinei a fost
trecută prin foc şi avea lipite de ea aşchii de oase umane calcinate, fapt care arată
provenienţa ei sigură dintr,un mormînt de incineraţie răvăşit. Aceasta este cea
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Fig. 5.- Obiecte de inventar funerar aflate în morminte: 1, M. 33; 2, M. 35; 3, M. 29; 4, M. 19;
5, M. 11: 6, M. 21; 7, Supraf. 1:8, Supraf. D; 9, M. 30; 10, M. 17; Il, M. 29; 12, M. 18; 13, M. 23;
14, M. 27; 15, M. 12.

mai tîrzie monedă găsită pînă acum în cimitir. Tot în intervalele dintre morminte,
în stratul superior, s'au găsit numeroase cioburi de vase medievale timpurii
(fig. 7 /1-7), ajunse aici ca răspîndiri dintr'o aşezare din acea vreme, existentă undeva
pe aproape.
Pe teritoriul cimitirului, în afară de cele două bordeie dezvelite anul trecut,
unul în întregime (B 1 ), iar celălalt numai în mică parte (B 2 ), s'au descoperit aproape
complet alte trei bordeie (fig. 2 şi 3 ), unul rectangular (B 3 ) şi două de formă ovală
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(B 4 şi B5 ). Gropile lor încep la 0,40 m sub nivelul actual al terenului şi pătrund
în adîncime pînă la 1,50 -1,80 m, oprindu,se în stratul de pămînt galben neumblat.
Lipsite de podea lutuită şi bătătorită, fără urme de vetre de foc în interior şi fără
găuri de pari ori de stîlpi pe margini, toate trei bordeiele au ca inventar ceramică
cenuşie,negricioasă, fără ornamente, lucrată exclusiv cu roata, oase de animale
(ovine, bovidee, porcine), uneori greutăţi mari de lut ars de la războiul de ţesut,
zgură de fier şi bucăţi de rîşniţă. După ceramica găsită de sus pînă jos în pămîntul
de umplutură şi după planul lor, aceste bordeie sînt analoage celor cunoscute în

Fig. 6. -

Fragmente ceramice din bordeiele prefeudale timpurii <Ba-B 5 ).

aşezarea fortificată de la Moreşti şi în cea deschisă de !a Cipău (« Girle ») şi pot
fi datate, în mare, în perioada prefeudală (sec. IV-VI). Intre complexul de bordeie
şi cimitir nu s'a putut stabili un conex cultural şi cronologic. Ridicarea în perioada
prefeudală timpurie a unei aşezări omeneşti cu locuinţe,bordeie pe locul cimi,
tirului daco,roman s,a putut face numai de către o populaţie care nu a avut legături
directe cu cei înmormînta ţi la « Cunten it » ori cu urmaşii lor. Această populaţie
ar putea fi reprezentată fie de autohtoni daco,romani veniţi din altă regiune, fie
de altă comunitate populară, al cărei caracter etnic încă nu poate ti precizat.
Cantitatea relativ mică de material ceramic dacic faţă de cel provincial roman
din această necropolă este cel mai bun indiciu că nu trebuie să ne aşteptăm la o
bogăţie de material autohton în cimitirele Daciei romane. Cimitirul de la Soporul
de Cîmpie aduce şi el o elocventă dovadă că, dacă nu din primele decenii după
cucerire, dar începînd cam de pe la mijlocul sec. Il, în multe domenii de manifestare - mai puţin cel religios, care s,a dovedit a fi oriunde şi oricînd cel mai
conservativ -dacii au îmbrăcat haina strălucitoare a civilizaţiei romane, sub
care se ascund atît de bine, încît sînt de nedistins sub aspectul culturii materiale.
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În acest sens, putem spune că în multe cimitire din Dacia romană îşi dorm somnul
de veci băştinaşii, ascunşi în umbra unui material care poartă pecetea romană.
Necropola de la Soporul de Cîmpie arată că e deajuns să găsim numai cîteva
semne mai concludente care să trădeze parţial sau total caracterul etnic al unui
atare cimitir.
În afara cimitirului daco,roman, care a format obiectivul de căpetenie al
cercetărilor, s'au mai executat mici sondaje în următoarele două puncte de pe
teritoriul de la sud de Sopor :

2

Fig.

suprafaţa cimitirului daco-roman;
de la « Sînişaua ».

7.- 1-7, fragmente ceramice medievale timpurii de pe
8, fragment de

urnă cinerară prefeudală

1. La locul numit « Sînişaua » s'au descoperit întîmplător, în toamna anului
1956, pe proprietatea lui Gh. Vaida, două urne cinerare din perioada prefeudală,
ambele de factură slavă (fig. 7 /8). Verificînd locul descoperirii prin săparea a două
suprafeţe ce totalizează 100 m 2 , am reuşit să identificăm chiar oasele umane calci,
nate care formau conţinutul urnelor, golit de descoperitor la faţa locului. Din
nefericire însă, nu au fost descoperite noi morminte. După cîte am putut constata
în urma săpăturii, este puţin probabil ca la « Sînişaua » să existe un cimitir de
incineraţie din această vreme. Rămîn numai cele două morminte de incineraţie
în urnă de factură slavă (sec. VIII -IX), sigur observate, care, chiar ca morminte
izolate, constituie totuşi o îmbog'ăţire nu fără valoare a puţinului material din
această perioadă existent pe teritoriul ţării noastre.
2. La numai 500 de metri spre sud de cimitirul daco,roman, în scopul iden,
tifi.cării aşezării corespunzătoare acestuia, s'au trasat două secţiuni, fiecare de
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10 :x 1 x 1,20 m, unde s~au constatat: un strat de cultură cu ceramtca hallstat~
urmele unui sat feudal din sec. XV -XVI şi două morminte de inhumaţie,
dintre care unul avînd ca inventar ş1 o monedă emisă în sec. XVI.
tiană,
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APXEOJIOri1l..JECKI1E PACKOTIKH B COTIOPY.TIE-.IlE-KbiMTII1E

KPATKOE CO.UEP)J(AHI1E
B 19 57 r. 6biJIM npo,n;om«eHbi pacKonKM npe,n;hr.n;y~ero ro.n;a B 3HatJMTeJibHOM ,n;aKMikKOM
MorMJibHMKe npeMeH pHMCKoro BJiaAhitJeCTBa B .IlaKMM, pacnoJio>KeHHOM Ha TeppMTOpMM ceJia ConopyJI
Jle-KhiMrme, y no,n;HC>KMH rorbr KyHTeHMT.
EhiJIM BCHphiTbl 26 norpe6eHMH, M3 KOTOpbiX 25 C TpynoCO>K>KeHMeM M 1 C TpynOTIOJIO)f{eHMeM.
B norpe6aJihHOM o6pH,n;e TpynocommeHMH MO»<Ho pa3JIMtJMTb TPM MHTepeCHhiX napMaHTa: a) 3axopoHemm B ypHe, 6) 3axOpOHeHMH B ypHe, TIOJIO>KeHHOH B KaMeHHbiH H~MK, 6) 3axopoHeHMH 6e3
ypHhi, npMtieM ocTaTKM noHOHHMKa yKJia,D;biBaJIMCh nocJie commeHMH B KpyrJiyiO HMY. BoJiblliMHCTBO
norpe6emfi:i: - 23 M3 26 - npMHa,D;Jie>KMT nepBOMY BapMaHTY; BTOpoii BapMaHT npe,n;craBJieH ABYMH
norpe6eHMHMM, a TpeTMH - O,D;HMM. l1HBeHTapb 3TMX norpe6eHMH BeCbMa CKy,D;eH M COCTOMT M3 npe,n;;'lleTOB pHMCKOH npOBMHQMaJibHOH cpaKTypbl (cpH6yJihi, 6yChi, cepbrM, KOJibQa, CTaKaHbi, CTeKJIHHHble
3epKaJia CO CBMHQOBOH paMOH, »<eJie3Hbie rB03,D;M M MrJibl M T .n.). Bce Haii,n;eHHbie ,D;O CMX UOp
MOHeThi OTHOCHTCH KO npeMeHM rocno.n;crna AHTOHMHa IlMH M MapKa AnpeJIMH.
IJorpe6aJibHbie ypHbl MO»<HO pacnpe,n;eJIHTb Ha TpM 60JibU1Me KaTeropMM: 1) pMMCKMe HpaCHbie
ypHhr; 2) pHMCKHe cepo~6yphre ypHhi; 3) ,n;aKMHCKMe ypHhi pyt~Hoii Bhr,n;eJIKM M3 rpy6oii naCThi,
6e3 pytieH, yKpameHHbie llOHCOM C HMOtJHbiM OpHaMeHTOM. Bo MHOrMX CJiytJaHX B O,D;HOM M TOM »<e
3aXOpOHeHMM HaXO,D;HJIMCh COCY,D;bl BCeX Tpex KaTeropMH, tJTO ,D;OKa3biBaeT MX 6e3yCJIOBHyiO COBpeMeHHOCTh C 3TIOXOH pHMCKOrO rOCllO)ICTBa B JlaKMM.
Pe3yJibTaThi pacKonoK 1957 r. noJIHOCTbiO no.n;TBepm.n;aroT .n;aKMMCKMii 3THMtJeCKMii xapaKTep
:noro MOrMJihHHKa, tJTO CBM,D;eTeJibCTByeT O HenpepbiBHOCTM 06MTaHMH Ty3eMHOrO HaCeJieHHH B
JlaKHH BO BpeMH pHMCKOrO BJia,D;bitJeCTBa.
B paHHMii .n;ccpeo,n;aJihHhiH nepMOA (IV- VI BB.) Ha MecTe ,n;aKo-pMMCKoro MOrMJibHMKa
cy~eCTBOBaJIO noceJieHMe C )f{HJIM~aMM-3eMJIHHKaMH, npMHa,D;Jie>KaBUlMMM JIM60 ,D;aKO-pMMCKOMY
HaCeJieHMIO, npM6biBilleMy M3 ,n;pyrMX 06JiaCTeH, JIM60 KaKMM-JIM60 ,n;pyrMM tJy>l<e3eMQaM.

OE'b.HCHEHI1E PI1CYHKOB
PHc. 1.- Conopyn-):te-K&IMnHe. IlnaH paci<onoi< 1956 H 1957 rr. ):tai<o-pHMCI<oro Monm&HHI<a.
PHc. 2. - Conopyn-):te-K&IMnHe. IlnaH ):tai<o-pHMCI<oro MorHJibHHI<a H J:tOcpeo):t3JI&HbiX aeMJIHHoi<.
PHc. 3.- BHJ:t Ha yqacroi< paci<onoi< )131<0-pHMCI<Hx norpc6eHHiî: c TpynocOH<H<eHHeM H ):tocpeo):tan&HbiX
3eMJIHHOI<.
Puc. 4.- 1-3, norpe6emm c TpynocoH<H<eHHeM (M. 20, M. 31, M. 32); 4, norpe6eHHe c TpynononoH<eImeM C ):t3I<HiÎCI<IIM COCYJ:tOM, llOCT3RJieHHbiM llOBepx I<OCTHI<3 (M. 29).
PHc. 5.- IlpenMeT&I norpe6a,-I&Horo HHBeHTapH H3 norpe6eHutL 1, M. 33; 2, M. 35; 3, M. 29; 4,
M. 19; 5, M. 13; 6, M. 21; 7, KBa,[lpaT 1; 8, I<Ba)IpaT D; 9, M. 30; 10, M. 17; 11, M. 29; 12, M. 18;

13, M. 23; 14, M. 27; 15, M. 32.
P11c. 6. - KepaMH'IecKHe cpparMeHTbi H3 ):tocpeo):tan&HbiX aeMJIHHOI< (B 2- B 6).
PHc. 7.- 1-7, cpparMeHT&I KepaMHI<H paHHero cpe):tHeBeKOB&H. H3 ):taJ<O-pHMCKoro .\\orHJibHHI<a; 8, cpparMeHT J:tOcpeo):t3JibHoli norpe6aJibHoiî: ypHbi H3 << C&IHHillaya ».
Ta6nuua T.- KpacH&Ie ypH&I. 1, M. 22; 4, M. 26; Il, M. 33; 12, M. 27. YpHbi cepo-6yporo uaeTa. 2,
M. 21; 3, M. 31; 5-6, M. 16; 8, M. 13; 9, M. 32; 10, M. 12. Cocy):t ):tJIH. H<epTBonpHHOlllelUiiî:, BJIOH<eHHbiiî:
B ypHy. 7, M. 27.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE SOPORl JL DE CÎMPIE
RESUMt
En continuant les fouilles de l'annee precedente, les travaux de 1957 ont porte sur
!'importante necropole dacique de l'epoque de la domination romaine en Dacie, necrofole
situee sur le territoire du village de Soporul de Cîmpie, au pied de la colline dite « Cuntenit )).
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On y a decouvert 26 autres tombes, dont 25 a incineration et une a inhumation. En ce
qui concerne le rite des tombes a incineration, on peut en distinguer trois variantes: a) tombes
a urne; b) tombes a urne placee dans une ciste; c) tombes sans urne, les ossements incineres
des defunts etant disposes dans une fosse circulaire. La majorite des tombes, soit 23 sur 26,
appartiennent a la premiere variante, la seconde variante etant representee par deux tombes et
la troisieme par une seule. Le mobilier archeologique de ces tombes est generalement minable
et consiste en objets de facture provinciale romaine (tibules, perles, boucles d'oreilles, anneaux,
verres, miroirs en verre a cadre de plomb, clous et aiguilles en fer, etc.). Les monnaies trouvees
jusqu'ici dans cette necropole sont toutes en bronze et datent du regne d' Antonin le Pieux et
de Marc-Aurele.
Les urnes cineraires peuvent etre classees en trois grandes categories : 1a urnes romaines
rouges; 2 o urnes romaines gris-brun; 3 o urnes daciques fa~onnees a la ma in dans une pâte
grossiere et toujours depourvues de poignees, ornees d'une ceinture d'alveoles. Dans plusieurs
cas, ces trois categories de ceramiques ont ete trouvees dans la meme tombe, ce qui prouve
leur contemporaneite dans le cadre de l'epoque de la domination romaine en Dacie.
Les resultats des fouilles de l'annee 1957 contirment en tout le caractere ethnique dace de
cette necropole, fait qui demontre la continuite d'existence des autochtones sous l'occupation
romaine de la Dacie.
On constate aussi que, pendant la premiere epoque prefeodale (IVe- VI" siecles), une station representee par des fonds de cabanes a pris la place de la necropole daco-romaine j elle
appartenait soit a une population daco-romaine venue d'une autre region, soit a une population etrangere.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
romaine.
Fig.
Fig.
fonds des
Fig.
pose sur le
Fig.
5, M. 13;

l . - Soporul de Cîmpie. Plan des fouilles executees, en 1956 et 1957,

dans la necropole daco-

2. - Soporul de Cîmpie. Plan de la necropole daco-romaine et des fonds des cabanes prefeodaux.
3. - Vue d'un secteur des fouilles, avec indication des tombes it incineration daco-romaines et des
cabanes prefeodaux.
4.- 1-3, Tombes a incineration (M. 20, M. 31, M. 32); 4, tombe a inhumation ă vase dacique
squelette (M. 29).
5. - Objets d'inventaire funeraire trouves dans les tombes: 1, M. 33; 2, M. 35 ; 3, M. 29; 4, M. 19;
6, M. 21; 7, surface I; 8, surface D; 9, M. 30; 10, M. 17; 11, M. 29; 12, M. 18; 13, M. 23;

14, M. 27; 15, M. 32.
Fig. 6.- Fragments ceramiques trouves dans les fonds des cabanes de la premiere periode de l'epoque
prefeodale (82 - B.).
Fig. 7.- 1-7, Fragments ceramiques de haute epoque feodale, trouves a la surface de la necropole
daco-romaine; 8, fragment d'urne cineraire prefeodale trouve a « Sînişaua )).
Planche I . - Urnes rouges: 1, M. 22; 4, M. 26; 11, M. 33; 12, M. 1,7. Urnes brun-gris: 2, M. 21; 3, M. 31;
5 et 6, M. 16; 8, M. 13; 9. M. 32; 10, M. 12. Vase d'offrande depose dans !'urne: 7, M. 27.
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ARHEOLOGIC ALBA IULIA*

efectuate la Alba Iulia între 19 septembrie şi 2 octombrie 1957
au avut ca scop, în continuarea celor din anul precedent, cercetarea marelui
cimitir al oraşului roman Apulum. Ele au urmărit, în primul rînd, obţinerea de
informaţii cît mai bogate şi mai precise privitoare la topografia cimitirului, durata
folosirii lui, riturile funerare si populaţia care se înmormînta în cuprinsul său.
În vederea atingerii ţelului pr~pus, am întreprins explorarea arheologică în două
sectoare, situate la circa 2 km unul de altul, unul pe panta dintre « Podei » şi
actuala stradă a Viilor, iar celălalt la nord de oraş, în apropierea cantonului de pe
linia ferată îngustă ce duce de la Alba Iulia la Zlatna.

S

ĂPĂTURILE

1. SECTORUL DE LÎNGĂ STRADA VIILOR

Aici s~au săpat patru secţiuni de dimensiuni diferite, notate în continuarea
celor din anul precedent cu cifrele romane IX -XII (fig. 1). Primele două secţiuni

- - · - --------------------

~

x-l~xl-

::;

Parcela lui Bărbănţan Nicolae

·---------------------------Parcela cu vie a lui Tirnoveanu Mihai

N

Q.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -

Parcela lui
10

Liţu

Gheorghe

20

40 m

30

~==~==~====±===~

Fig. 1. -Alba Iulia. Planul săpăturilor din sectorul străzii Viilor.

(IX -X), plasate dedesubtul pantei de răsărit a « Podeiului » şi orientate nord~sud,
paralele între ele, avînd fiecare dimensiunile de 13 x 1,50 x 0,80 m, au dat
• Colectivul şantierului a fost alcătuit din: M. Ma·
crea (responsabil), D. Protase, Al. Popa (membri)

şi

Gh. Anghel (student).
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oarecum un rezultat negativ, întrucît în cuprinsul lor nu s'au identificat mor,
minte. Totuşi ele au arătat că cimitirul roman nu coboară pînă jos pe coasta dinspre
str. Viilor, deoarece la adîncime de numai 0,60 m sub nivelul actual al terenului
începe stratul de prundiş aluvionar cu totul neprielnic săpării de gropi sepulcra,
le. Această constatare este confirmată şi de declaraţiile locuitorilor din str.
Viilor, care, cu prilejul numeroaselor construcţii gospodăreşti din ultima vreme
(case, grajduri, pivniţe etc.), nu au găsit morminte pe terenul plan de sub
pantă. Din aceste motive, ultimele două secţiuni
(XI -XII), una de 33 x 1,50 x 1,80 m şi alta
de 56 X 1,50 x 0,80 m, au fost trasate chiar
pe panta « Podeiului », avînd orientarea est,vest,
în 1sensul înclinării terenului. În aceste două
secţiuni s'au descoperit şase morminte, trei de
inhumaţie şi trei de incineraţie, a căror sumară
10
o
5
15
?.o 2sm descriere o prezentăm mai jos, numerotîndu,le
în continuarea celor dezvelite în anul 1956.
Mormîntul nr. 43. - Inhumaţie. Scheletul a
N
fost depus în sarcofag de cărămizi romane, în cea
mai mare parte răvăşit, fără îndoială încă în anti,
ehi tate. Sarcofagul este lung de 1,60 m în exterior
şi de 1,40 m în interior, larg de 0,90 m în exterior
I
şi 0,55 m în interior. Adîncimea de la suprafaţa
solului
pînă la fundul sarcofagului: 0,90 m.
M6
Pereţii sarcofagului erau construiţi din cărămizi
M7
romane întregi de 0,30 x O, 15 x 0,05 m şi frag,
N
mentare, legate cu lut, iar fundul lui făcut din
cărămizi bipedale (0,54 x 0,40 x 0,05 m), aşe,
zate alăturea şi transversal, încît lungimea lor
• Mormintdeinhumaţ1e
• Mormint de inc1nerafie
forma aproape lărgimea sarcofagului. Capacul
(ars pe loc)
./'Tormint ars la uslrinum fiind complet distrus, se poate doar bănui că
fusese făcut fie din ţigle, din care s'au găsit
multe fragmente pe alături, fie din cărămizi
Fig. 2. - Alba Iulia. Planul săpăturilor din
sectorul cantonului CFR.
bipedale. Din schelet s:..au găsit numai cîteva
sfărîmături împrăştiate pe fundul sarcofagului
(dovada jefuirii), unde au mai fost observate si urme de var stins. Orientarea
sarcofagului: nord,est -sud,vest. Fără inventar. '
Notăm că, pe cîtă vreme la sarcofagele de cărămidă descoperite în 1956 pe
« Podei », atunci cînd aveau fundul pavat cu cărămizi, în pereţi s'a folosit totdeauna,
ca liant, mortarul, iar în cazul cînd fundul sarcofagului era din lut bătătorit, cără,
mizile din pereţi erau şi ele legate 'între ele tot cu lut, aici observăm o abatere de
la această regulă.
Mormîntul nr. 44. - Incineraţie. Puţinele oase calcinate ale defunctului,
amestecate cu cărbune, s'au găsit într'o groapă în formă de covată, lungă de 1,15 m,
largă de 0,80 m şi adîncă de 1,10 m 1 • Marginile gropii păstrau, în unele locuri,
pămîntul înroşit de foc, semn al incinerării pe locul de înmormîntare. Orientarea
axului lung al mormîntului: nord,est -sud,vest. Inventar : urcioraş spart, de
culoare roşie (fig. 5 /7).

\

•

1
Adîncimea gropilor sepulcrale este măsurată
totdeauna de la suprafaţa terenului actual, ceea ce
însemnează că adîncimea lor originară era mai mică

aproximativ cu ll,Z0-0,30 m, diferenţă care reprezintă stratul de depuneri ulterioare peste nivelul
antic.
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Mormîntul nr. 45. - Inhumaţie. Complet distrus. Avusese sarcofag din
cărămizi romane, din care s'au găsit doar cîteva, şi acestea fragmentare. Restul
sarcofagului a fost scos în întregime, probabil în epoca modernă, întrucît în profilul
secţiunii se distingea clar o groapă mare ce pornea aproape de la suprafaţa pămîn,
tului şi ajungea pînă la mormînt. În această groapă s'au găsit cîteva oase umane,
o monedă de bronz (as) de la Marcus Aurelius Caesar, datînd din anii 139-141
(Coh. 2 , III, 47/460= Strack, III, 922) şi o lucernă purtînd pe dos stampila FORTIS.
(fig. 5/2).

Fig. 3.- Morminte de mcmeraţie din sectorul cantonului CFR: 2 (M. 5) şi
4 (M. 3), cu arderea cadavrului pe locul de înmormîntare; 1 (M. 4) şi 3 (M. 6),
cu arderea cadavrului în alt loc decît cel al înmormîntării.

Mormîntul nr. 46. - lncineraţie. Foarte rău păstrat. Din pncma puţinului
la margini, conturul gropii nu se poate preciza decît cu aproximaţie:
lungimea 1 m, lărgimea 0,65 m, adîncimea 0,90 m. Orientarea axului lung al mor,
mîntului : est,vest. Groapa sepulcrală conţinea puţine oase umane calcinate. In,
ventar: două urcioraşe romane roşii (fig. 5/3 şi 8). Arderea cadavrului se pare că
s'a făcut pe loc.
Mormîntul nr. 47. - lncineraţie. Groapă albiată, lungă de 0,80 m, largă de
0,70 m, adîncă de 1,15 m, avînd fundul şi marginile bine înroşite de foc, dovada
arderii pe loc a defunctului. Orientarea axului lung al mormîntului : nord,sud.
În groapă s'au găsit multe oase umane calcifiate, amestecate cu cărbune şi sfărî,
mături de pămînt ceramizat. Inventar: două urcioraşe romane roşii, unul avînd
gura trilobată (fig. 5/9), iar celălalt rotundă (fig. 5/1); foarte multe ţinte de fier
(fig. 5/5), provenite, poate, de la o garnitură de piele sau de la încălţăminte.
Mormîntul nr. 48 (fig. 4). - Înhumaţie. Scheletul complet dislocat, din care
s'au găsit numai cîteva oase lungi şi o bucată de mandibulă, a fost aşezat într,un solid
sarcofag de cărămizi romane, avînd următoarele dimensiuni: 2, 70 x 1,80 m în ex,
pămînt înroşit
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terior, 1,85 x 0,75 m în interior. Profunzimea: 0,95 m (interior). Orientarea:
nord,est-sud,vest. Pereţii sarcofagului, tencuiţi frumos pe amîndouă feţele,
erau clădiţi din cărămizi romane de dimensiuni diferite, unele pedale şi altele
bipedale, legate între ele cu mortar. Acoperişul complet distrus, probabil
fusese construit din cărămizi mari, bipedale, legate cu mortar, din care s'au găsit
numeroase frînturi prăbuşite în interiorul mormîntului. Fundul sarcofagului era
pavat cu cărămizi romane de 0,42 x 0,32 x 0,05 m, puse cap în cap şi aşezate
pe două rînduri, alăturea. Fără inventar. Mormîntul a fost jefuit încă în antichitate,
ca toate celelalte morminte cu sarcofag de cărămidă pe care Je,am descoperit
pînă acum la Alba Iulia.
În spaţiul dintre morminte, pe teritoriul cimitirului, s'au descoperit fragmente
de lucerne şi de obiecte din sticlă (fig. 5 /6), precum şi ceramică provincială romană
(fig. 5/4 ).
2. SECTORUL DE LÎNGĂ SPITALUL VETERINAR

•
La efectuarea săpăturilor în acest sector, situat la marginea dinspre Zlatna a
Alba Iulia, în apropierea actualului spital veterinar (fig. 2), ne,a determinat
descoperirea întîmplătoare, în vara anului 1957, a unui mormînt de incineraţie,
oraşului
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Fig. 4.- Sarcofag de cărămidă roman din sectorul străzii Viilor (M. 48): a) secţiune
dinală; b) secţiune transversală; c) văzut de sus; el) din perspectivă.

longitu·

ale cărui obiecte de inventar funerar roman au fost achiziţionate în întregime de
Dionisie Radu, de la muzeul din localitate. Aici s'au săpat cinci secţiuni de
dimensiuni diferite (vezi fig. 2), care totalizează 120 m 2 • În săpăturile noastre
au fost dezvelite şase morminte, cinci de incineraţie şi unul de înhtimaţie (M. 7),
a căror descriere succintă o dăm mai jos, începînd numerotarea cu mormîntul
descoperit întîmplător şi continuînd,o cu cele ieşite la lumină în urma cerce,
tărilor colectivului nostru.
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Mormintul nr. 1. - lncineraţie pe loc. Descoperit de muncitorii care lucrau
la săparea unui şanţ lung, de utilitate publică. În groapa sepulcrală s~au aflat:
o lucernă romană, trei urcioraşe roşii şi o monedă romană de bronz 1 •
Mormintul nr. 2. - lncineraţie. Secţionată la un capăt de şanţul amintit,
groapa sepucrală se observa uşor în taluzul vestic, fapt care a dus la dezvelirea
întregului mormînt (fig. 2 ). Groapa, de formă ovală, adîncă de 0,80 m, cu marginile
înroşite de foc, conţinea oase umane mărunte, bine arse, şi bucăţele de cărbune.
Arderea s'a făcut pe locul înmormîntării. Orientarea axului lung al mormîntului:
nord~est -sud~vest. Fără inventar.
Mormintul nr. 3. - lncineraţie. Secţionat de şanţul amintit şi dezvelit complet
de săpătura noastră. Groapa în formă de covată, cu fundul şi marginile ceramizate
în urma intensului contact cu focul, lungă de 1,20 m, largă de 0,42 m şi adîncă de
O, 70 m. Orientarea axului lung: nord,sud (fig. 3/4 ). Conţinut: multe oase umane
calcinate, cărbune şi cenuşă. Inventar: fragmente de vas roman cenuşiu~brun,
din pastă inferioară, şi o monedă de bronz (as), trecută prin foc, a lui Antoninus
Pius, emisă în anul 138 (Coh 2 ., II, 274/37 = Strack, III, 821).
Mormintul nr. 4. - lncineraţie. Groapa sepulcrală, de formă rotundă~ovală,
lungă de 0,60 m, largă de 0,40 m şi adîncă de 0,40 m (fig. 3 /1); nu prezintă nici
cea mai mică urmă de arsură, dovadă că arderea cadavrului nu s~a făcut în locul
de îngropare a osemintelor, ci undeva în altă parte, poate la un ustrinum. Con~
ţinutul gropii: oase calcinate de om matur, amestecate cu bucăţele de cărbune.
Inventar: un văscior roman, fără toarte, de culoare sură~portocalie şi o monedă
romană de bronz (as), fără urme de ardere, a lui Lucius Aelius Caesar, fiul adoptiv
al lui Hadrian. Moneda a fost emisă în anul137 (Coh. 2 , Il, 264/59. Datarea după
M. Bernhart).
Mormintul nr. 5. - Incineraţie. Groapa sepulcrală, în formă de covată, cu
dimensiunile de 1,20 x 0,40 x 0,70 m, întrucît avea fundul presărat cu sfărî~
mături de pămînt ceramizat si marginile înrosite de foc, arată că incinerarea cada,
vrului s~a făcut la faţa locului. În groapă s~au 'găsit oase umane calcinate şi bucăţele
de cărbune (fig. 3/2 ). Orientarea axului lung al mormîntului: nord,vest -sud,est.
Inventar: fragmente de vase romane şi ţinte de fier, probabil de la o garnitură
de piele, unde vor fi avut rost ornamental.
Mormintul nr. 6. -.lncineraţie. Groapa, de formă ovală, avînd dimensiunile
de 0,65 x 0,52 x O, 70 m, nu poartă nici cea mai mică urmă de contact cu focul,
pămîntul înrosit lipsind cu totul, indiciu că arderea defunctului s'a făcut în altă
parte, probabi't la un ustrinum. În groapă s~au găsit puţine oase umane calcinate
şi bucăţi mici de cărbune. Inventar: trei urcioraşe romane roşii şi multe ţinte
de fier, de felul celor din mormîntul precedent.
Mormintul nr. 1. - lnhumaţie. Schelet de copil sugar, slab conservat, lung
de 0,50 m, culcat pe spate cu picioarele întinse şi paralele, iar cu mîinile aduse
pe bazin. Adîncimea gropii: 1,30 m. Orientarea: nord,sud. Inventar: un fragment
de vas roman şi un medalion funerar aşezat cu 0,80 m deasupra scheletului (fig. 6).
Blocul în care este săpat medalionul are înălţimea totală de 1,20 m, baza lungă
de 0,85 m şi groasă de 0,20 m, iar medalionul propriu~zis, în care sînt reprezentate
figurile,portrete ale celor decedaţi, măsoară în diametru 0,60 m. Acest tip de
medalion funerar 2 , prin leii apotropaici, cu care este prevăzut soclul, nu se
1
Publicarea amănunţită a mormîntului urmează
o facă Dionisie Radu în noul Buletin al Muzeului
regional din Alba Iulia.

să

26- c. 130

2
Un studiu mai detaliat asupra lui am În3intat
spre publicare în noul Buletin al Muzeului regional
din Alba Iulia.
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fi

întîlneşte

în restul imperiului roman, iar în Dacia apare rar. Pînă acum în provincia
de la nordul Dunării se cunosc doar trei exemplare mai mult sau mai puţin ana~
loage: unul de la Proştea Mare (r. Mediaş) 1 -acesta este prevăzut cu un singur

6

Fig. 5. -Obiecte de inventar funerar găsite în mormintele romane din sect:>rul străzii Viilor:
5 şi 9, M. 47; 2, M. 45; 3 şi 8, 'M. 46; 4, secţ. XI; 6, secţ. XII; 7, M. 44.

1,

leu funerar, aşezat nu dedesubtul, ci deasupra medalionului propriu~zis, ca acro~
teriu -, altul, descoperit cu cîţiva ani în urmă la Aiud (inedit) şi al treilea în Muzeul
din Ploeşti (inedit), provenit poate tot din Dacia. Medalioanele cu bază şi coro~
nament de lei funerari, împrumutînd acest nou element de pe stele funerare, unde
1

A. Schober, DolgCluj, Il, 1911, p. 280, fig. 7.

Cf. Gr. Florescu, în ED, IV, 1926-1927, p. 128,
nr. 87.
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această asociere e relativ frecventă, se datează cu precădere în sec. III e.n. Acest
tip de medalion, care reprezintă o « hibridare », cu figuri de lei apotropaici, a meJ.a,
lionului funerar clasic, apare, deocamdată, ca un fenomen specific Daciei şi ar
putea fi. produsul unei şcoli romane locale, care lucra potrivit concepţiilor şi cre,
dinţelor religioase,simbolistice ale unei populaţii atît de pestriţe sub raport etnic,
cum era aceea din Dacia.
În intervalul dintre mormintele găsite în acest sector, s'au descoperit fragmente
de vase provincial,romane şi o monedă de bronz
romană (as), nedeterminabilă din pricina proastei
stări de conservare.

*
Săpăturile din
oraşului roman

1957, efectuate în vastul cimltlr
al
Apulum, pe panta « Podeiului »
dinspre str. Viilor şi în zona spitalului veterinar, au
confirmat întru totul rezultatele obţinute în cerce,
tările anului precedent şi au adus precizări de seamă
în unele probleme ivite în cursul campaniei arheo,
logice anterioare. Astfel, s,a putut observa şi acum
lipsa unei reguli precise în orientarea mormintelor,
atît la cele de inhumaţie, cît şi la cele de incineraţie,
ele fiind orientate fără nici un criteriu, în toate direc,
ţiile. Ca material de construcţie la clădirea sarcofa,
gelor descoperite în săpăturile noastre s'au între,
buinţat aproape exclusiv cărămizi romane de dimen,
Fig. 6. - Medalion funerar roman
soclul prevăzut cu lei apotropaici,
siuni variate, fără stampile, legate cu lut sau mortar. cu
descoperit în sectorul cantonului
Nu am întîlnit încă sarcofagele monumentale de
CFR (M. 7).
piatră ori de piatră şi cărămidă, cunoscute din alte
necropole ale Daciei romane 1 • În privinţa mormintelor de incineraţie, în urma
cercetărilor de pînă acum, s,a putut ajunge la constatarea că ele pot fi împărţite
în două mari grupe şi anume: 1) morminte la care incinerarea cadavrului s,a
făcut pe locul de îngropare ; 2) morminte la care incinerarea defunctului s'a
făcut în alt loc decît cel al depunerii rămăşiţelor funerare.
În cazul mormintelor din prima categorie, se constată că groapa este în general
mai mare şi adeseori mai adîncă, de formă elipsoidală (fig. 3/2 şi 4 ), conţine o can,
titate mai mare de oase umane calcinate si mai mult cărbune. Dar lucrul cel m1i
important de relevat este că gropile de ac~astă formă au totdeauna. pămîntul de pe
margini înroşit de foc pînă la ceramizare, formînd o adevărată crustă de lut ars,
care se subţiază şi uneori dispare cu desăvîrşire la fundul mormîntului. Acesta
este, în fond, elementul hotărîtor, care nu poate fi. explicat decît prin incinerarea
celor decedaţi chiar pe locul de găsire a mormîntului.
Pentru mormintele din a doua categorie, în raportul preliminar asupra săpă,
turilor din 1956, după ce inregistram particularităţile care le deosebesc de cele
din categoria primă, cum sînt groapa totdeauna mai mică şi aproape circulară,
puţinătatea rămăşiţelor arderii şi mai ales lipsa de pămînt ceramizat pe pereţii
şi fundul gropilor sepulcrale, consideram, sub rezerva confirmării sau infi.rm1rii
în viitor, că am putea avea a face cu morminte de copii mici, tot cu incinerare pe
loc. Inclinam atunci să explicăm lipsa pămîntului ars de pe marginile gropii, care
1

26"

Oct. Floca, în Sargetia, Il, 1941, p. 37

şi

urm.
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este de fapt criteriul decisiv în această privinţă, prin arderea de combustibil mai
puţin şi în timp mai scurt, fapt din pricina căruia nu s~a putut produce decît o
slabă înroşire a pămîntului gropilor respective, înroşire care uşor a putut să dispară
în cursul vremii. Acum însă, ţe temeiul descoperirilor din acest an, putem stabili fără ca supoziţia de mai sus să fie cu desăvîrşire exclusă - că în cazul mormintelor
de incineraţie cu acest fel de groapă ne găsim adeseori şi în prezenţa unei variante
de rit funerar, care rezidă în arderea mortului pe un rug ridicat în alt loc, deosebit
de cel al îngropării osemintelor. Acest tip de morminte de 'incineraţie, fără urnă,
s~a constatat din nou, conţinînd oase de om matur, nu num1i la Alba Iulia, ci,
în condiţii concludente, atît în cimitirul contemporan de la Soporul de Cimpie
(r. Turcia), cît şi în cel de la Lechinţa de Mureş.
În privinţa apartenenţei etnice a mormintelor de incineraţie, deşi ultimele
săpături nu au scos la lumină material nou mai concludent, presupunem că ele
ar putea fi.· ale băştinaşilor daci existenţi în epoca romană la Apulum.
Complexul de şapte morminte la marginea dinspre Zlatna a Albei Iulii face
parte, fără îndoială, dintr~un cimitir mai mare, ce se întindea în zona actualului
spital veterinar. Distanţa de circa 2 km între acest cimitir şi cel situat la sud de
Cetate, spre Partoş, arată existenţa la Apulum a două cimitire romane contem~
porane. Rămîne de stabilit în cercetările viitoare, care vor trebui continuate şi
extinse, dacă acest al doilea cimitir aparţine tot municipiului şi coloniei aureliene
sau -ceea ce pare mult mai probabil din motive de ordin topografic - vicus~ului
indigen ridicat sub Septimiu Sever la rangul de municipiu şi apoi, sub Decius,
la cel de colo ni a (nova Apulensis) 1 •
D. PROTASE

APXEOJIOrlflJECKME PACKOTIKH B AJIEE-IOJIHH
KPATKOE CO.IJ.EP)l(AHI1E
TipO)l;OJDKCHI:lC MC>K)l;y

19

CCHTH6pH H

2 OI<TH6pH 1957 r.

pa60T npe)l;bl,Jl;Ylltero ro)l;a IlO paCI<ODI<C
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MOnr.m.Hni<a pHMCI<Oro ropo,11;a AnynyM npHBCJIO I< o6Hapy>KemnD
C TpynonoJIC>I<CHHChl H

9

C TpynOCO>K>KCHHCM.

norpe6eHHii, B TOM qHCJie

4

Tiorpe6eHHH C TpynonOJIO>KeHHCM D)C)l;CTaBJIHIOT

cc6mo c6bJqEbiH pHMCI<Hll: THn c capi<ccparoM H3 pHMCI<oro I<HpnHqa; OHH 6bEIH orpa6;IeHbi eme
B ,11;pCBHOCTH. Tiorpe6eHHH C TpynoCO>K>KCHHCll\ MOH<HO pa3)l;CJIJI'fb Ha )l;BC rpynnbi: a) norpe6eHHH,
B I<OTCpbiX CC>K>KCHHC npOH3BO)l;HJICCb Ha MCCTC 3aXOpOHCHIIH OCTaHI<OB;

6)

IIOrpe6eHHH, B I<OTOpbiX

CC>K>KCHHH npOH3BO)l;HJIHCb Ha ,11;pyrCM MCCTC.
Ticrpe6eHHH nepBOH rpynnbl HMCIOT MOriiJibl 3JIJIHDCOH)l;aJILHOH cpopMbl H CO)l;Cp>KaT CHJibHO
06C>K>KCHHbiC qeJIOBeqeCI<HC I<OCTH; 3CMJIH B HHX
OrHH,

OT

c6pa30BaB

I<ai< r:a )l;HC, TaH H Ha CTCJ-:I<aX CHJibHO DOI<paCHCJl:a

HaCTCHil.(}ID C6C)I{>KCHBYJD rJIHHm;yiO

I<Opy.

Tiorpe6CiiHH

BTOpCH rpynnbJ

HMCIDT MOrHJibHYID HMY MCI:bWHX pa3MepCB, noqTH COBepweHHO I<pyrnyiO H C0,11;Cp>KaT 1\lCHbWC
norpe6aJibEbiX OCTaTI<OB; I<paH MOrHJ:bJ HCC6D!OI<CHJ:bJC.
J1HB(Hrapb norpe6eHHH I<ai< C TpynonOJIO)J{CHHCM, Tai< H C TpynoCO>K)I<CHHCM, npOBHHI.(HaJibHOpHMCI<Hll H CO)l;Cp>KHT roHqapEbiC 113)l;CJIHH, >KCJIC3EbiC I<pynEblC H MCJII<HC rB03)l;H, a B HCJ<OTOpbiX
cnyqaHx H 6poH30Ebie MOHCThi (accur) A,11;pnaHa, AHTOHHHa TIHH H lVlapi<a AspenHH.
Tai< I<ai< H3 ynoMHHYThiX norpc6eHni1:
y npHropo,11;a TiapTcw, a ccTaJILHhie

2

7-

6 6biJIO on<phiTO ua IOH<HOH CHfaHHC ropo,11;a An6a-IO.l:HH,

na cesepuci1 oi<paHHC Tenepewr-rero rop0,11;a Ha paccTOHHHH

I<HJICMCTpOB OT nepBCH rpynnhi, )l;CJiaCTCH EhiBO)l;, qTo HMCIOTCH

pHMCI<HX

MOrHJibHHI<a,

DO-BH)l;HMOMy,

COOTBCTCTByiOll(HX

Vezi discuţia asupra neclarei probleme a exisconcomit~nte şi a genezei celor două oraşe
de la Apulum la C. Daicoviciu, La Transylt•anie
1

tenţei

)l;BYM

2

OT)l;CJibEbiX, HO COBpCMCHHblX

pHMCI<HM

ropo,11;aM

B

AnynyMe.

dans l'antiquite, Bucureşti, 1945, p. 19, nota 4;
idem, în SC!V, !, 2, 1950, p. 225--228; Gr. Florescu,
în Apulum, Ill, p. 162-169.
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OcTaeTCH 6y,rzyLQHMH pa6oTaMH yTOlJHHTh, npm;:a.r:~.ric:>HaJm nn c6a MOrHJihHHKa MYHHQHIIP.H Aurelium
Apulense, CTamncu snccne.r:~cTBHH xoncHneu Aurtlia Apulensis, HJIH, lJTO KameTCH 6~nee
sepOH.TLbiM IlO TCIICrp:cpiitiCCKHM coc6pameHHHM, 13TOpOMY ropo.r:~y - MYHHQV..mUI s~ptirnium,
IIO.[IHHTOMY np11 .UeQHY ,1:10 paHra KOJIOHHH (Nava Apulensis).
OE'h51CHEHHE PHCYHKOB
Pnc. 1.- An6a-I0.'IHH. fL'IaH pacHonm< B ccHrope yJIIlLIE>I BnHnop.
Pnc. 2. - An6a-IOmw. ITnan pacHorroK B c~Krope meJie3H::Jl"\Opoamoro HaHTOH3.
PHC. 3. - fiorpe6l:HHC C TPVHOCO>K)I(eHHe/.1 A ceHTOpe me.'Ie3HO.[IOpo;HHOrO HaHTOHa. ) Il 3, C TpynoCO>K>HeIIHei\1 ne H3 MeCTe 3lXOp::JneHHH (M. 4 n M. 6); 2 n 4, c rpy!IJCJ/IGH~aae.\i na M'o!CTe 3lXOp::Jnemm (M. 5 n M. 3).
PHc. 4. - PHMCKlliÎ HHprm•IIILii1 capKocjnr B CCHTOpe y.'IH!..ILI BHn.ciOp (M. 48). a, pa3pe3 B .[IJIHIIY j b, pa3pe3 nonepcH; c, BHLI cncpxy; d, ncpcnernnna.
Pnc. 5.- 06beHTLI rrorpe6aJibH0ro HHBCHTapH B paMcrmx Mon!JlbHHKax ceHropa yJIHI.\hi BHn.rrop. 1, 5 n 9,
M. 47; 2, M. 45; 3 n 8, M. 46; 4, pa3pe3 XI; 6, pa3pc3 XII; 7, M. 44.
Pnc. 6. - OrHpbrTaH B ceKTope a<eJie3HO.[lopo>Kuoro HJHTona pHMCKaH na.r:~rpo6naH Me):laJib na l.IOKOJie,
yKpalliCHHOM anoTpC!IH'ICCKH~IH .'IbBaMil.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE D'ALBA IULIA
RcSUMt

La poursuite (du 19 septembre au 2 octobre 1957) des fouilles de l'annec precedente a permis de
decouvrir, dans la necropole de la viile romaine d'Apulum, treize autres tombes, dant quatre ainhumation et neuf a incineration. Les tombes a inht.:mation, du type romain habituel, sant pourvues
de sarcophages faits de briques romaines. Toutes ont ete pillees des l'antiquite. Les tombes a
incineration peuvent etre partagees cn deux groupes: a) celles dant le cadavre a ete incinere a
l'endroit meme de l'inhumation des ossements; b) celles dant l'incineration du cadavre a ete
faite ailleurs qu' a 1' endroit ou ont ete trouves les restes funeraires.
Les tombes de la premiere categorie ont des fosses ellipsoi:dales et contiennent davantage
d'ossernents humains calcines; mais, avant tout, la terre des parois de la fosse et du fond est
devenue tres rouge au contact du feu et forme une veritable croute de terre cuite. Les tombes
de la seconde categorie ont une fosse plus petite, presque circulaire; elles contiennent moins
de restes funeraires et leurs parois ne sant pas calcinees.
L'inventaire des tombes a inhumation, aussi bien que celui des tombes a incineration, est
provincial romain: poteries, pointes et clous de fer et, dans quelques cas, des monnaies en bronze
d'Hadrien, d'Antonin le Pieux et de Mare Aurele.
Etant donne que de toutes les tombes mentionnees, six ont ete decouvertes a l'extremite
rneridionale de la ville d' Alba Iulia, en direction du faubourg de Partoş, et sept autres a la limite
septentrionale de la viile actuelle, a 2 km des premieres, il s'ensuit que l'on est en presence de
deux necropoles romaines contemporaines, mais differentes, qui correspondent probablement
aux deux villes romaines d' Apulum. Il reste a etablir, a l'aide de fouilles futures, si ces deux necropoles appartiennent au municipe d'Aurelium Apulense, devenu par la suite la colonie d'Aurelia
Apulensis ou - ce qui, pour des motifs topographiques, est plus vraisemblable -- a la seconde
ville, le municipe de Septimium, prornu par Dedus au rang de colonie (Nava Apulensis).
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. -Alba Iulia. Plan des fouilles du secteur «strada Viilor>>.
Fig. 2. -Alba Iulia. Plan des fouilles du ~e:teur du passage a niveau.
Fig. 3.- Tombes a incineration du secteur du passage a niveau: 2, (M. 5) et 4 (M. 3), tombes a incineration du cadavre sur les lieux d'inhumation; 1 (M. 4) et 3, (M. 6), tombes a incineration du cadavre
en un autre !ieu.
Fig. 4.- Sarcophage romain cn briques, provenant du secteur «strada Viilor>> (M. 48): a) section longi·
tudinale; b) section transversale; c) vu d'en haut; d) vue perspective.
Fig. 5. -· Pieces du mobilier funeraire trouvees dans les te m'Jes ro mai nes du secteur «strada Viilor>>:
1, 5 et 9, M. 47; 2, M. 45; 3 et 8, M. 46; 4, section XI; 6, section XII; 7, M. 44.
Fig. 6. - Medaillon funeraire romain dont le socle porte des lions apotropaiques, decouvert dans -le
secteur du passage a niveau (M. 7).
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principal al cercetărilor a rămas, şi în al patrulea an de activitate
a şantierului, marea necropolă daco~romană de la Caşolţ 1 • Concomitent
s~au efectuat săpăţuri şi în alte puncte din împrejurimile necropolei mari,
anume în aşezarea contemporană de pe versantul de sud al Dealului Bradului,
in necropola hallstattiană de la «Trei Morminţi » şi în aşezarea neo~eneolitică
de la Poiana în Pisc.
Un obiectiv ceva mai îndepărtat al cercetărilor din 1957l~a constituit aşezarea
romană de pe teritoriul satului Boiţa (r. Sibiu). Cu mijloacele financiare puse la
dispoziţia şantierului de Muzeul Brukenthal din Sibiu, s~au executat aici sondaje
de recunoastere si informare 2 •
În cele' ce u~mează vom prezenta pe scurt rezultatele obţinute în fiecare din
aceste obiective cercetate.

O

BIECTIVUL

1. NECROPOLA DACO-ROMANĂ DE LA CAŞOLŢ 3

În anul 1957 s~au săpat 16 tumuli (T. LI -LXVI), dintre care 13 în zona
de sud~vest (1), unul în zona de centru (II) şi doi în zona de nord~est (III). Obser~
vaţiile făcute şi rezultatele obţinute prin săparea acestor noi tumuli confirmă
constatările anterioare şi aduc totodată noi precizări cu privire la ritul de înmor~
mîntare şi la caracterul necropolei. Aceste rezultate, adăugate la cele obţinute în
campaniile anterioare, contribuie la o mai bună lămurire a problemelor de ordin
istoric, cultural şi etnic privitoare la necropolă.
Prin săpăturile din 1957 s~a confirmat încă o dată că singurul rit de înmor,
mîntare folosit în necropola de la Caşolţ este incineraţia efectuată pe locul ridicării
tumulului. Dovada o constituie prezenţa în fiecare turnul a vetrei de ardere sau
a stratului funerar, din care nu lipsesc oasele umane calcinate. Cu toate acestea,
ca o excepţie foarte clară, în unul din tumulii săpaţi anul acesta (T.LVIII - 65)
vatra funerară a lipsit cu totul, negăsindu~se nici cea mai mică urmă de foc sau
de oase calcinate. Cu toate acestea turnului se contura clar pe teren, diametrele
lui fiind de 7,55 x 6,16 m, iar înălţimea de 0,50 m. În manta, la diferite adîncimi,
s~au găsit mai multe fragmente ceramice aparţinînd mai multor vase şi o strachină
1

Colectivul

şantierului

M. Macrea, responsabil, E.

a

fost

Chirilă,

alcătuit

din:

L. David, E. Do-

broiu, P. lacoviţă, N. Lupu, 1. Mitrofan, 1. Paul,
M. Rusu, membri, şi Gh. Arion, V. Dragoş, S. Moga,
Ov. Ploscaru, Gh. Popa, studenţi. Lucrările s-au efec·
tuat între 1 iulie-31 august 1957.
2
La Boiţa săpăturile s-au efectuat între 16-31

august 1957 şi la ele au participat: M. Macrea, H. Daicoviciu, L. David şi N. Lupu.
3 Rapoartele preliminare anterioare, începînd cu
anul 1954, au apărut în SCN, VI, 3-4, 1955, p. 581
şi urrn.; Materiale, IV, 1957, p. 119 şi urrn., ibidem.
V, 1958, p. 403 şi urrn. Planul necropolei în SCN,
VI, 1955, pl. Il.
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întreagă aşezată cu gura în jos. Lărgind marginile săpăturii, spre a verifica dacă
nu cumva mormîntul se află deplasat în afara conturului tumulului, s'a mai găsit,
la mică adîncime, o monedă romană şi anume un as de bronz de la Faustina Senior
(141? - 161). Prezenţa ceramicii şi a monedei constituie un indiciu că, cu prilejul
ridicării tumulului ar fi avut loc un ritual funerar redus. Dar lipsa totală a oricăror
urme de cărbune, arsură sau oase calcinate sugerează ideea că am avea în acest
caz un cenotaf, adică o înmormîntare simbolică pentru o persoană care a murit
în altă parte. Această concluzie vine în sprijinul ipotezei privitoare la înmormîn,

------------+------------1
1

1
1

-~· 11
..t.t'&!-~.0'

.<~·?,~?it,,

(1J,~:t' -~·
--~.. 1
_,~-e.;w

~4;;,..:

1
1

Fig.

l . - Caşolţ. Necropola daco-romană. Planul T. LXIV-8, cu vatra funerară
situată spre marginea de sud a movilei.

tările în lipsă, la care ne gîndiserăm şi în alte cîteva cazuri (de pildă T. XLIV -86),
cînd urmele rugului erau prea sărace.

În toţi ceilalţi tumuli însă urmele incinerării pe loc sînt evidente. În majori,
tatea tumulilor rugul se ridica direct pe solul antic, fără ca terenul să fi fost în
prealabil nivelat. Urmele rugului se prezintă ca o masă compactă de pămînt înroşit
şi de cărbune, în care se amestecă oasele calcinate şi diferite fragmente ceramice
sau alte obiecte făcînd parte din inventarul funerar. Grosimea acestui strat funerar
variază între 0,05-0,20 m, după intensitatea arderilor şi după starea de conservare.
Iniţial, rugul era probabil patrulater, dar în săpătură urmele lui, adică vatra funerară,
se prezintă ca avînd o formă ovală. Dimensiunile vetrei funerare variază: 2,50 x
1,35 m; 1,75 x 1,50 m; 2,95 x 2,40 m; 1,10 x 0,90 m; 2,70 x 2,50 m; 1,75 x
0,80 m; 1,60 x 1,60 m; 1,80 x 1,20 m; 1,60 x 1,50 m; 1,80 X 1,50 m. De obicei
vatra funerară se găseşte aproximativ la centrul tumulului. O abatere de la această
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regulă s~a constatat în T. LXIV -8, în care vatra funerară era situată înspre
limita de sud a movilei (fig. 1). Turnului aflîndu~se în pantă, bănuim că forma
movilei s~a schimbat în decursul timpurilor, datorită depunerilor de pămînt în
partea de nord (de sus) a ei.
În schimb în alţi trei tumuli pe locul rugului funerar s~a putut constata existenţa
cîte unei gropi săpate în solul antic, avînd destinaţia de a adăposti resturile inci~
neraţiei. În toate trei cazurile, groapa de sub rug se prezintă ca un pat funerar de
formă dreptunghiulară cu marginile rotunjite. În T.LI -68 dimensiunile patului
funerar sînt de 1,60 x 0,90 m iar adîncimea 0,15 m, înT. LIV -44 de 1,40 x 0,75,
adîncimea 0,17 m, iarîn T. LIX-53 de 1,50 ~< 0,70, adîncimea 0,20 m. Aceste

TLXIII-52

Fig. 2.- Necropola daco-romană. Planul T. LXIII-52 cu Tvatra funerară
de la mijlocul movilei şi cu vatra de foc secundară la marginea ei.

gropi au fost găsite pline cu cărbune, cenuşă şi obiecte ale inventarului funerar.
Marginile gropilor sînt puternic înroşite de foc. Orientarea lor este cu axul lung
pe direcţia sud~vest -nord~est, sud~est -nord~vest sau nord~sud. Mărimea lor
corespunde cu aceea a rugului, pe care cadavru! era pus în poziţia chircită. După
rezultatele de pînă acum asemenea gropi sau paturi funerare s~au constatat numai
în zona de sud~est (I) a necropolei.
Fie că este vorba de vetre funerare simple, aşezate direct pe solul antic, fie
că avem de~a face cu gropi sau paturi funerare, cărbunii se găsesc răspîndiţi şi în
afara lor, dar obişnuit ei nu au înroşit pămîntul pe care au căzut. Răspîndirea
cărbunilor în afara vetrelor funerare, cantitate mai mare sau mai mică, variază
de la turnul la turnul.
Pentru aprinderea rugului se foloseau silexuri. Şi în anul acesta am găsit
asemenea silexuri în patru tumuli, anume două bucăţi în T.LI -68 si cîte unul
înT. LVI-264, T. LIX-53 (fig. 12/12) şi T. LX-79. În alţi doi tum~li (T. LI68 şi T. LVI -264) s~a putut constata iarăşi existenţa cîte unei gropiţe circulare
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situată la un capăt al vetrei funerare. Aceste gropiţe erau folosite probabil cu pri,
lejul aprinderii rugului. În T. LI -68 gropiţa avea diametru! de 0,25 m, iar în
T. LVI- 264 diametru! ei era de 0,50 m, iar adîncimea numai de O, 12 m.
În regulă generală după arderea rugului resturile incinerării erau lăsate aşa
cum căzuseră pe vatra rugului. Pe vatră se spărgeau apoi ritual vasele folosite de
către participanţii la banchet şi după
aceea se puneau obişnuitele vase de
ofrandă, peste care în cele din urmă
se ridica movila de pămînt. Într,un
singur turnul (T. LVIII -111), cercetat în 1957, resturile incineraţiei,
cărbunii, oasele calcinate, au fost
găsite strînse grămadă la mijlocul
vetrei funerare, peste ele fiind depuse
vasele de ofrandă, care s'au spart
probabil cu prilejul ridicării movilei.
T.Ul-40
În doi tumuli (T. LVI -264 şi
Fig. 'l.
Necropola daco-romană. T. LIII -- 40: vatra
T. LXIII -52) alături de vatra fune,
funerară cu vasele de ofrandă.
rară, la oarecare distanţă, spre mar,
ginea movilei, s,a constatat o a doua
vatră de foc. În primul turnul ea constă numai din cărbuni răspîndiţi pe o supra,
faţă de 1,15 >< 1,20 m, în timp ce în al doilea turnul ea se prezintă ca o gropiţă
cu diametru! de 0,40 m şi adîncă de 0,18 m. Ea era plină cu cărbuni, iar pămîntul
de la marginile ei era ceramizat (fig. 2 ).
Aceste vetre secundare erau folosite pen,
tru pregătirea banchetului funebru.
Vasele de ofrandă erau depuse întregi
pe rugul funerar, obişnuit la o margine a lui
şi grupate. Cu toate acestea numai în cîţiva
dintre tumulii săpaţi în anul acesta vasele de
ofrandă au fost găsite in situ, întregi sau
crăpate datorită presiunii pămîntului, dar
rămase pe loc. Mai bine păstrate şi grupate
au fost găsite vasele de ofrandă în tumulii
LIII-40 (fig. 3), LVII-111, LXII-47
(fig. 4 şi 5) LXIV - 8 (fig. 1), LXV -2
(fig. 6).
În schimb în opt tumuli săpaţi anul
acesta (T. LI- 68; T. LII- 27; T. LIV -44;
o
150c.n
100
50
T. LV -227; T.LVI -264; T. LXI-94;
T. LXIII -57; T. LXVI- 268), vasele Fig. 4.- Necropola daco-romană. T. LXII- 47,
întregi de ofrandă lipseau cu totul, deşi, la
vatra funerară cu vasele de ofrandă.
unii cel puţin, vatra funerară era bine păstrată.
În cei mai mulţi dintre aceşti tumuli, pe vatra funerară nu s'au găsit decît puţine
fragmente ceramice negrupate şi alte cîteva obiecte de inventar. Explicaţia lipsei
vaselor de ofrandă in situ o găsim în presupunerea că aceşti tumuli au fost jefuiţi
în antichitate. Ipoteza aceasta am avut,o în vedere şi în rapoartele e_reliminarii
anterioare. Ea s'a confirmat şi mai mult prin cercetările din anul acesta. lntr,adevăr
mulţi dintre tumulii din această categorie, în afară de lipsa vaselor întregi de pe
vatra funerară, prezintă şi alte indicii de răvăşire, ca de pildă teşirea vîrfului
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movilei (T. LII -27; T. LV -227; T. LVI -264; T. LXI -94) şi apariţia oaselor
calcinate în pămîntul mantalei, uneori pînă aproape la suprafaţă (T. LII -2 7 ;
T. LV -227; T. LXI -94; T. LXVI -268).
O confirmare foarte categorică a jefuirii, probabil în antichitate, a mormin,
telor, am obţinut,o în T. LX-79. Acesta este un turnul mare cu diametru! de
14,45 x 13,30 m şi înălţimea de 1,30 m. Vatra funerară este mare, măsurînd
2, 70 x 2,50 m, situată cam la mijlocul movilei şi bine păstrată (fig. 7). Pe ea s'au
găsit, negrupate, două vase întregi, anume vasul principal şi o strachină cu trei
picioare cu capacul ei, apoi fragmente din alte vase şi alte obiecte de inventar,

Fig. 5.- Necropola

daco-romană.

T. LXII-47: vasul principal in situ.

printre care o fibulă de bronz întreagă (fig. 12/15), dinţi de piepten, cuie de fier
(fig. 12/17 -18), o mărgea şi fragmente dintr,un obiect de os lustruit, poate un
disc (fig. 12/13, 16). La capătul de sud al vetrei funerare s,a dat peste o casetă de
piatră, relativ bine păstrată. Dimensiunile ei exterioare sînt de 1,10 x O, 75 m
iar înălţimea de cea 0,90 m.
O altă casetă de piatră, de acelaşi stil, am mai găsit în campania anului 1955,
înT. XXVI-21 1 • Asemenea casete de piatră semnala în necropola de la Caşolţ
şi C. Gooss, cu prilejul săpăturilor din 1876 2 • Tot resturi ale unei asemenea casete
de piatră socotim, acum, a fi. şi lespezile foarte fragmentate găsite la· marginea tu,
mulului II -292 3 , ajunse aici o dată cu jefuirea în antichitate a mormîntului.
Rostul acestor casete, întîlnite numai sporadic în necropola de la Caşolţ, în timp
ce ele sînt nelipsite din fiecare turnul în necropola daco,romană de la Ighiu
(r. Alba) 4 este de a adăposti în ele rămăşiţele incinerării şi inventarul funerar mai de
preţ, în timp ce vasele de ofrandă sînt depuse, ca şi în ceilalţi tumuli, pe vatra funerară.
1

şi

Matena!e, IV, 1957, p. 129

şi

urm ., cu fig. 8,

2

Caşolţ-Sibiu,
3

p. 143.

N. Lupu, lstoricul cercetdrilor necropole• de la

1

SCŞC!uj, VI, 1955, p. 113.
SCN, VI, 1955, p. 586.
Dacia, N.S., 1, 1957, p. 214 şi urm., cu fig. 2/2.
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Caseta din T. LX-79, deşi
după cum se poate vedea chiar
Pereţii cutiei, alcătuiţi din mai

Fig. 6.- Necropola
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relativ bine păstrată , a fost în mod sigur j efuită,
în fotografia pe care o reproducem aici (fig. 8).
multe lespezi rudimentar cioplite, sînt păstraţi

daco -r oman ă .

T. LXV-2: vasele de

ofrandă

de pe vatra

funerară.

nemişcaţi. Cutia avea şi capac alcătuit din altă lespede mai mare. Capacul e rupt;
în colţul din dreapta (de nord~est) lipseşte o bucată care a ajuns alături de casetă.

Fig. 7.- Necropola

daco - roman ă .

T. LX-79 : vatra

funerară

şi

caseta de

piatră.

'

Prin această gaură practicată în capac, cohţinutul cel mai de preţ al casetei a fost
jefuit. De aceea, noi nu am mai găsit în casetă decît pămînt, oase calcinate în mare
cantitate, cărbuni, cîteva fragmente ceramice foarte mărunte şi o monedă de bronz,
relativ bine păstrată, de la Antoninus Pius din anul 151 e.n. Jefuirea s~a făcut
prin practicarea unui crater în formă de pîlnie, care a pătruns chiar la casetă. De
aceea bănuim că jefuirea a avut loc curînd după incinerare şi a fost efectuată de
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unul care ştia unde se găseşte caseta de piatră - nu la mijlocul tumulului, ci puţin
lateral - şi ce co nţinea ea.
Cîştigînd tot mai multă certitudine că mulţi tumuli funerari din necropola
de la Caşolţ au fost jefuiţi încă din antichitate, trebuie să ne revizuim şi părerea
despre sărăcia atît a mormintelor din această necropolă, cît şi a populaţiei care
se înmormînta în ea. E de presupus că mormintele jefuite în antichitate aveau
un im·entar funerar mai bogat şi mai preţios decît cel pe care îl găsim în mormintele
ajunse pînă la noi nederanjate şi care nu au fost jefuite tocmai fiindcă se ştia că
nu conţin obiecte preţioase .
În tumulii săpaţi de noi din 1954 pînă astăzi, ca şi în cei săpaţi mai înainte
de către ceil a lţi cercetători, im'entarul funerar era alcătuit în general din obiecte

Fig. 8.- Necropola

daco-romană.
T . LX-79:
piatră (foto ).

fără

vatra

funerară şi

caseta de

o valoare intrinsecă prea mare, ceram1ca m mare cantitate, apoi obiecte sau
podoabe de fier, bronz, sticlă, pastă sau os. Monedele sînt si ele întotdeauna de
bronz şi reprezintă cel mai mic nominal roman, asul. În afară de o monedă dacică
de argint, descoperită în săpăturile lui Oct. Floca din 1939, nu se putea cita pînă
acum nici un alt obiect de metal preţios din necropola de la Caşolţ.
Că totuşi asemenea obiecte de aur şi argint erau depuse uneori în morminte ne gindim că acesta trebuie să fi fost cazul pentru cei mai mulţi din tumulii jefuiţi
în antichitate - ne,o dovedeşte inventarul tumulului LIX -53, săpat în campania
anului 1957. Acest turnul face parte din categoria tumulilor mici (diametrele 8 x
8,9 m, înălţimea actuală 0,65 m) şi e situat chiar la marginea de sud a necropolei.
După înfăţişare se arăta a fi_ un turnul de la care nu te puteai aştepta la un inventar
funerar prea bogat. Dezvelirea lui a scos însă la iveală lucruri interesante.
Mai întîi T. LIX -53 cuprinde două morminte distincte, situate nu prea
departe unul de altul, dar nici unul la mijlocul movilei (fig. 9). Vatra funerară I
e o groapă patrulateră cu fundul uşor alveolat, avînd dimensiunile de 1,50 x 0,70 m
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iar adîncimea 0,20 m. Ea este orientată cu axul lung pe direcţia nord,sud
(fig. 10). Era plină cu cărbune şi oase calcinate. Marginile gropii erau înroşite

T.LIX-5'5

Fig. 9.- Necropola

daco-romană.

T. LIX-53: planul turnul ului cu cele
vetre funerare (l şi Il).

două

puternic. Colţurile ei erau rotunjite. Rămăşiţele incinerării au fost găsite nederanjate
în groapă. S,au recunoscut clar mai multe bîrne carbonizate din lemn de stejar,

Fig. 10. -

Necropola

daco·romană.

T. LIX-53: vatra

funerară

l.

avînd lăţimea de 4,5 cm şi grosimea de 2 cm. O altă bîrnă carbonizată a fost găsită
în afara patului funerar, fiind probabil căzută de pe rug. În jurul sau înfipte în
bîrnele carbonizate s'au găsit vreo 16 capete de cuie de fier, care fac parte, probabil,
din sicriul în care cadavrul a fost pus pe rug. Examinîndu,se oasele calcinate s,a
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stabilit că mortul a fost pus pe rug în poziţie chircită, cu capul spre
sud şi picioarele spre nord, culcat pe stînga şi cu faţa spre est.
Peste rămăşiţele incineraţiei s'au spart mai întîi
ritual cîteva vase, ale căror fragmente s'au găsit şi sub
vasele de ofrandă aflate întregi sau crăpate sub presiunea
pămîntului, dar nederanjate. În colţul sud,vestic al gropii
s'a găsit o cană cu toartă, din pastă cenusie, păstrată
întreagă (fig. 11). În apropierea ei, vasul p~incipal era
răsturnat, crăpat şi turtit. Cam la mijlocul patului fune,
rar s,a găsit o farfurie de culoare roşie,cafenie, frag,
mentată, dar in situ.
În stratul de arsură care umplea groapa rugului
s'au găsit în afară de cuie de fier şi cîteva obiecte de
podoabă (fig. 12/1-12, 19), printre care un fragment
dintr'o mărgea de piatră, mărgele din pastă vitroasă
pulverizată, un cerc el din fir de aur răsucit (nr. 4) şi
un buton dintr'o fibulă masivă de argint (nr. 5). După
obiectele de podoabă, mormîntul aparţine unei femei.
A doua vatră funerară (II) e de formă ovală, cu
diametrul de 1,10 X 0,90 m, orientată cu axul lung tot Fig. 11.- Necropola daco-ro mană. T. LIX-53: cană de lut,
pe direcţia nord,sud. Vatra e situată direct pe solul
cu toartă.
antic, fără vreo nivelare a terenului în prealabil. Stratul
de cărbune e gros de circa 7 cm, iar la bază pămîntul e înroşit pe o grosime de
2 cm şi mai jos e influenţat de foc (pigmentat în violet) încă 2-4 cm. Pe această

.

'

'

9

Fig. 12. - Necropola daco - romană : obiecte-din inventarul mormintelor LIX-53 (1-12, 19) şi
LX - 79 (13-18).

a doua vatră nu s'au găsit vase întregi, numai fragmente. Oasele par să apar,
ţină unui copil. Un strat neîntrerupt de cărbune uneşte cele două vetre. Cele
două morminte sînt -contemporane şi aparţin probabil unei mame şi copilului ei,
incineraţi deodată, dar pe două ruguri.
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Nefiind jefuit, T. LIX --53, în care s'a găsit un cercel de aur şi fragmentul
unei fibule de argint, ne face să presupunem că toţi tumulii jefuiţi în antichitate
conţineau în inventarul lor obiecte de metal preţios. Prezenţa podoabelor
preţioase explică pe de altă parte jefuirea în mare număr a tumulilor din
necrot:ola daco,romană de la Caşolţ.
2. AŞEZAREA DIN EPOCA ROMANĂ
Existenţa unei aşezări contemporane cu necropola a fost stabilită încă în 1954,
pe locul actualei Pepiniere, situată la sud de necropolă, pe panta aceluiaşi deal.
Dar sondajele executate în Pepinieră au arătat că în acest loc în afară de locuirea
din epoca romană, documentată prin materiale ceramice similare celor din necro,
polă, au existat şi aşezări mai vechi, dintre care una mai bogată datează din epoca
eneolitică şi aparţine culturii Coţofeni 1 • De aceea materialul contemporan necro,
polei era amestecat cu cel din epocile mai vechi, de care nu a putut fi întotdeauna
deosebit cu certitudine.
Alte trei sondaje efectuate în 1956 la nord,est de Pepinieră, la locul numit
Tăietură, au arătat însă că în această parte aşezarea de tip Coţofeni nu mai con,
tinuă şi că întregul strat de cultură, foarte subţire, pînă la 0,40 m, aparţine exclusiv
epocii romane. S,au constatat atunci urme de locuinţe, constînd din chirpic şi
o vatră de foc. Materialul ceramic s'a dovedit a fi în parte analog celui din necro,
polă, dar în parte deosebit, prin faptul că s'au găsit şi fragmente ceramice lucrate
cu mîna şi ornamentate cu brîuri alveolate de autentică factură dacică.
Constatîndu,se că la suprafaţă urmele de cultură se întind şi mai departe,
pe ambele părţi ale pîrăului Higiului, în 1957 au fost executate încă 11 secţiuni
(numerotate în continuare de la IV -XIV) si s,a dezvelit o suprafaţă A (fig. 13).
În afară de secţiunea IV, situată la nord,est de Pepinieră, în Tăietură, toate celelalte
secţiuni se află în stînga pîrăului Higiului. Secţiunile V -VI se găsesc pe r;rima
terasă şi nu au dat decît urme sporadice de cultură, în timp ce celelalte secţiuni,
VII -XIV si suprafaţa A, sînt situate pe o terasă mai întinsă de la poalele Dealului
lui Dan, în iocul numit la GuraHigiului. Întreaga suprafaţă de teren este împădurită.
Urmele de cultură sînt ceva mai bogate şi aparţin numai epocii romane. Ele
sînt răspîndite relativ uniform în majoritatea secţiunilor şi în adîncime ele merg
pînă la 0,45 m, unde începe pămîntul viu. În general, urmele de locuire sînt spo,
radice, iar materialul arheologic este foarte fărîmiţat. Faptul se datoreşte caracte,
rului aşezării, care consta din case sau colibe situate departe unele de altele, dar
şi adîncimii mici la care se găsesc urmele de cultură, precum şi acţiunii rădăcinilor
copacilor. Urme de locuire mai bogate si mai sigure s'au constatat în secţiunea
IX şi în suprafaţa A. În secţiunea IX a 'apărut o masă mai compactă de chirpic
înroşit pe o suprafaţă de 0,50 x 4 m, în jurul căreia materialele arheologice au fost
mai numeroase. În suprafaţa A, de 11 x 8 m, situată chiar lîngă drumul de la
Bradu la Caşolţ, s'a observat o îngrămădire de pietre de rîu, care pe o suprafaţă
de circa 2,50 x 2 m alcătuiesc un fel de pavaj la acelaşi nivel (fig. 14). Atît pe acest
pavaj, cît şi mai departe în toată suprafaţa A s'au găsit numeroase urme de cultură,
constînd din cărbune, chirpic cu urme de nuiele, numeroase fragmente ceramice
şi mai multe obiecte de metal. E fără îndoială că aici avem urmele unei locuinţe.
Aşa cum se înfăţişează în săpătură, aceste urme de locuire, mai ales prin prezenţa
1

SCIV, VI, 1955, p. 609-610.
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pietrelor de rîu, masate, dar fără a contura mai exact limitele locuinţei, prezintă
o frapantă aEemănare cu urmele de locuinţe din aşezarea dacă de la Arpaşul de Sus,
unde de asemenea ele se înfăţişează ca îngrămădiri neregulate de pietre de rîu 1 .
Un alt element comun şi asemănător îl constituie vetrele de foc. Probabil că avem
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din

epoca

romană

de

la

de,a face cu un tip de casă de munte, construită la suprafaţă, cu pavaj de piatră
de rîu, peste care se punea probabil lut, şi cu pereţii din lemn cu lipitură de lut.
Tipul acesta de casă se menţine în valea Oltului din epoca dacică pînă în epoca
romană.

Materialul arheologic cules din toate secţiunile aparţine epocii romane.
Ceramica este în parte de factură romană, dar în cea mai mare parte de factură
veche, dacică. Mai multe fragmente ceramice fac parte din vase ornamentate
1

Materiale, IV, 1957, p. 145 şi urm., cu fig. 19 şi 20.
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Nefiind jefuit, T. LIX --53, în care s,a găsit un cercei de aur şi fragmentul
unei fibule de argint, ne face să presupunem că toţi tumulii jefuiţi în antichitate
conţineau în inventarul lor obiecte de metal preţios. Prezenţa podoabelor
preţioase explică pe de altă parte jefuirea în mare număr a tumulilor din
necror::ola daco,romană de la Caşolţ.
2. AŞEZAREA DIN EPOCA ROMANĂ
Existenţa unei aşezări contemporane cu necropola a fost stabilită încă în 1954,
pe locul actualei Pepiniere, situată la sud de necropolă, pe panta aceluiaşi deal.
Dar sondajele executate în Pepinieră au arătat că în acest loc în afară de locuirea
din epoca romană, documentată prin materiale ceramice similare celor din necro,
polă, au existat şi aşezări mai vechi, dintre care una mai bogată datează din epoca
eneolitică şi aparţine culturii Coţofeni 1 • De aceea materialul contemporan necro,
polei era amestecat cu cel din epocile mai vechi, de care nu a putut fi întotdeauna
deosebit cu certitudine.
Alte trei sondaje efectuate în 1956 la nord,est de Pepinieră, la locul numit
Tăietură, au arătat însă că în această parte aşezarea de tip Coţofeni nu mai con,
tinuă şi că întregul strat de cultură, foarte subţire, pînă la 0,40 m, aparţine exclusiv
epocii romane. S,au constatat atunci urme de locuinţe, constînd din chirpic şi
o vatră de foc. Materialul ceramic s,a dovedit a fi în parte analog celui din necro,
polă, dar în parte deosebit, prin faptul că s,au găsit şi fragmente ceramice lucrate
cu mîna si ornamentate cu brîuri alveolate de autentică factură dacică.
Constatîndu,se că la suprafaţă urmele de cultură se întind şi mai departe,
pe ambele părţi ale pîrăului Higiului, în 1957 au fost executate încă 11 secţiuni
(numerotate în continuare de la IV -XIV) si s,a dezvelit o suprafaţă A (fig. 13).
În afară de secţiunea IV, situată la nord,est de Pepinieră, în Tăietură, toate celelalte
secţiuni se află în stînga pîră ului Higiului. Secţiunile V-VI se găsesc pe ţrima
terasă şi nu au dat decît urme sporadice de cultură, în timp ce celelalte secţiuni,
VII -XIV si suprafaţa A, sînt situate pe o terasă mai întinsă de la poalele Dealului
lui Dan, în iocul numit la Gura Higiului. Întreaga suprafaţă de teren este împădurită.
Urmele de cultură sînt ceva mai bogate şi aparţin numai epocii romane. Ele
sînt răspîndite relativ uniform în majoritatea secţiunilor şi în adîncime ele merg
pînă la 0,45 m, unde începe pămîntul viu. În general, urmele de locuire sînt spo,
radice, iar materialul arheologic este foarte fărîmiţat. Faptul se datoreşte caracte,
rului aşezării, care consta din case sau colibe situate departe unele de altele, dar
şi adîncimii mici la care se găsesc urmele de cultură, precum şi acţiunii rădăcinilor
copacilor. Urme de locuire mai bogate si mai sigure s'au constatat în secţiunea
IX şi în suprafaţa A. În secţiunea IX a 'apărut o masă mai compactă de chirpic
înroşit pe o suprafaţă de 0,50 x 4 m, în jurul căreia materialele arheologice au fost
mai numeroase. În suprafaţa A, de 11 x 8 m, situată chiar lîngă drumul de la
Bradu la Caşolţ, s,a observat o îngrămădire de pietre de rîu, care pe o suprafaţă
de circa 2,50 x 2 m alcătuiesc un fel de pavaj la acelaşi nivel (fig. 14 ). Atît pe acest
pavaj, cît şi mai departe în toată suprafaţa A s,au găsit numeroase urme de cultură,
constînd din cărbune, chirpic cu urme de nuiele, numeroase fragmente ceramice
şi mai multe obiecte de metal. E fără îndoială că aici avem urmele unei locuinţe.
Aşa cum se înfăţişează în săpătură, aceste urme de locuire, mai ales prin prezenţa
1

SCIV, VI, 1955, p. 609-610.
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pietrelor de rîu, masate, dar fără a contura mai exact limitele locuinţei, prezintă
o frapantă aEemănare cu urmele de locuinţe din aşezarea dacă de la Arpaşul de Sus,
unde de asemenea ele se înfăţişează ca îngrămădiri neregulate de pietre de rîu 1 .
Un alt element comun şi asemănător îl constituie vetrele de foc. Probabil că avem
··.o

o

.o
o·.

o

o

o.··

.·

:o

o:

o

o:

·.

o·.

:

.

o

o ·.

a.

o·.

o·.

o·.

o

o

o
o·..

o
o

o

o ·.

o

oo···.o···-~--

·.o

1

:

o

o

o
•

o_ ..• ··o
o
o

o

o
o

o
o

o
....
o
o

o
o_ ••••

o
o

o
o

o

o
o

o

o
o

o-----·
o

D.Dracilor
o

o

o

10 20 30 t.O m

Fig. 13. -

Schiţa

I

o

o

·.
o
o

o

0

o
o

o
o

0

o

o

o o o
o o o
o
o o
o

·?
::>

o

o

·.

o

o

de teren cu secţiunile din aşezarea
Gura Higiului.

06·.

o·-.. o
o o·..

o

o

o

o
.

o·-.o

o

o

o
·.

X ·•·.• o o

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

o

o

o ··..
o

o

"""(j"'•

O

ci·.

o

o
···· .. o

--····--·-..Q

o o

o

o
o ··

; ·-... D.Iw D.:!n
"ă'•., .
o o

·.

o

o

o

o o o
·.
·.o
o
o ·. 0 •. 0
o o
0
o:
c)· .. o o
o o .
. o . o
·.
o o
\o o\ o o -~---~--··c,·- ... o

o
.... o

·..
o

0·. o \. '-.o
0
0-, o·.. o ·-..o

·.

o

·.

:)

\o

··.o

·.. o

o· ..
·.o
o·· ..

·.o

·.o

o·.. o

o

··.o

o·

o·-. o

·.

o ·..

o :·

o ·..

·---~

o··.

o

·.

.

·.

o·.

··.o

"··. o ·.. o .
·. o
·. o
o ·.

o

o.

o o
o
o·.. o o
o
·. o
.
o o .... o· .. o

o: o :
:o : o·.
. o. o
o
!o
·.. o ·.
o o.
··-.. o
:o o ·-.. o ;·- ...o
·. o
o

o

~··

o o'· ..

o

:o

o

.·

·.

o o ·---~

o

.. ··

o· .. o

o·.. o (') ·· ..
o'··o 0 ··.oo

·.
o:

:

din

epoca

romană

de

la

de,a face cu un tip de casă de munte, construită la suprafaţă, cu pavaj de piatră
de rîu, peste care se punea probabil lut, şi cu pereţii din lemn cu lipitură de lut.
Tipul acesta de casă se menţine în valea Oltului din epoca dacică pînă în epoca
romană.

Materialul arheologic cules din toate secţiunile aparţine epocii romane.
Ceramica este în parte de factură romană, dar în cea mai mare parte de factură
veche, dacică. Mai multe fragmente ceramice fac parte din vase ornamentate
1
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Fig. 14.- Aşezarea din epoca romană de la gura Higiului: suprafaţa A cu
pavaj de pietre de rîu şi urme de locuire.

Fig. !5. -

Obiecte de metal din aşezarea din epoca romană de la gura Higiului.
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cu butoni sau brîuri în relief, alveolate sau crestate. Altele sînt identice cu cele
cunoscute din necropolă. Printre produsele de factură romană s'au găsit şi cîteva
fragmente de ţiglă. S,au găsit de asemenea mai multe aşchii din silex ce serveau,
ca si cele din necropolă, ca pietre de amnar, precum si mai multe fragmente de
rîş~iţe circulare din tuf vulcanic. În afară de cuie şi pi;oane de fier, s'au mai găsit
tot din fier o teslă, o cheie romană, un vîrf de lance în formă de frunză şi un lanţ
alcătuit din mai multe ochiuri, la care se adaugă o ficulă mică cu arcul puternic
încovoiat (fig. 15). În secţiunea IX s'a găsit şi o monedă de bronz, dar fiind foarte
oxidată, nu a putut fi determinată.
Din cercetările de pînă acum rezultă că aşezarea corespunzătoare necropolei
se întindea pe o mare suprafaţă la sud de aceasta, atît pe Dealul Bradului, cît şi
pe Dealul lui Dan, de,o r:arte şi de alta a pîrăului Higiului. Ea era alcătuită din case
sau colil::e construite la suprafaţă şi depărtate unele de altele. Casele aveau pereţii
de lemn şi căptuşiţi cu lut. La unele case se foloseşte şi piatra de rîu. Acestea re,
prezintă tipul de case dacice din regiune de munte, care se menţine şi în epoca
romană. Caracterul aşezării pare a fi mai mult păstoresc, după cum ar indica şi
lipsa gropilor de cereale, atît de frecvente în aşezările din epoca dacică. Identitatea
unei părţi a materialului arheologic asigură nu numai contemporaneitatea dintre
necropolă şi aşezare, ci şi dependenţa necropolei de aşezare. Elementele de factură
sau de origină dacică constatate în aşezare întăresc atribuirea etnică a necropolei
pe seama populaţiei autohtone din epoca romană.
3. NECROPOLA HALLSTATTIANA DE LA «TREI MORMINŢI >>

Prin săparea a opt tumuli din această necropolă în 1955 1 şi 1956 2 s'a putut
lămuri caracterul de morminte al acestor tumuli, riturile de înmormîntare folosite
în această necropolă şi încadrarea ei cronologică.
Necercetaţi de noi rămăseseră cei trei tumuli mai mari, cunoscuţi tocmai
sub numele de «Trei Morminţi ». Ei sînt situaţi unul lîngă altul, pe o linie orientată
nord,est -sud,vest. După cum dovedesc urmele de şanţuri sau gropi vizibile pînă
astăzi, ei au fost cercetaţi în secolul trecut, mai întîi de M. Ackner şi J. F. Neige,
baur la 1850, apoi în 1876 de C. Gooss 3 fără nici un rezultat.
Spre a lămuri natura şi conţinutul acestui grup aparte de trei tumuli şi a verifica
dacă ei sînt contemporani cu ceilalţi tumuli din necropolă am ales pentru explo,
rare unul din ei, situat la capătul de nord,est al grupului, pe acela care era mai
liber de copaci. Acesta a fost dezvelit în întregime (fig. 16), cu excepţia unei por,
ţiuni în care se găseau coraci, şi pînă la pămîntul viu. S,a putut constata că şanţul
executat în 1850, de M. Ackner si ]. F. N. igebaur, care pornea din punctul C
spre centrul tumulului, nu a atins' nici o urmă mai consistentă. Înmormîntările,
în număr de două, se găsesc în jumătatea de sud a tumulului.
Turnului IX are o formă circulară, cu diametrele de 18,54 >< 17,60 m. Înăl,
ţimea lui actuală e de 1,50 m. În sectorul D, cam la jumătatea distanţei dintre
marginea tumulului şi centrul lui, la circa 1 m spre sud de diagonala AC, s'a
dat peste un mormînt de înhumaţie cu casetă de piatră, de felul celor cunoscute din
tumulii cercetaţi în camraniile anterioare. Dimensiunile casetei sînt de 1,00 x 0,40 m,
iar înălţimea de 0,55 m. Fundul casetei e pavat cu un rînd de lespezi aşezate
1

~

27"

Materiale, IV, 1957, p. 134-138.
Ibidem, V, 1958, p. 410.

3

Ibidem, IV, 1957, p. 134.
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direct pe solul antic. Lespezile de pe laturile lungi au fost adîncite circa 0,15 m
în solul antic, în timp ce pe laturile scurte lespezile au fost aşezate pe sol. Caseta
N
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Fig. 16.- Necropola

Fig. 17. -

Necropola

hallstattiană

(B) planul T. IX.

hallstatti ană (B). Caseta de piatră
maţie din T . IX.

cu mormînt de înhu·

avea şi capac, care s'a prăbuşit. Oasele scheletului au fost deranjate de cîrtiţe şi
de rădăcini (fig. 17). Mormîntul nu a avut nici un fel de inventar. El aparţine,
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se pare, unui copil de 10-15 ani, care reprezintă prima înmormîntare ce a pri,
lejuit ridicarea tumulului, menit fără îndoială a adăposti şi alte înmormîntări.
Al doilea mormînt este de incineraţie şi se află în sectorul C, aproape de mar,
ginea tumulului. El a apărut tot la adîncimea de 1 m, ca şi mormîntul cu casetă,
deci pe solul antic. Oasele calcinate, rezultate din arderea în altă parte a cadavrului,
au fost depuse într,un vas mic din pastă roşie poroasă, care sub presiunea pămîn,
tului şi a acţiunii rădăcinilor de copaci s,a spart în fragmente atît de corodate
încît nu mai poate fi întregit. Alt inventar nu a avut acest mormînt. La o oarecare
depărtare de urnă s'a aflat o piatră de rîu de felul celor care s'au mai aflat în alţi
tumuli la colţurile casetelor de piatră. Dacă această piatră are o semnificaţie sim,
bolică sau dacă ea apare aici întîmplător, e greu de spus. Urna cu oasele calcinate
reprezintă probabil o înmormîntare ulterioară construirii tumulului, ea fiind
introdusă în turnul prin practicarea unei gropi care se adînceşte pînă la solul
antic. Poate tot în legătură cu această înmormîntare de incineraţie este şi pata
de cărbune, pe o suprafaţă cu diametru! de 0,30 m, apărută la circa 1 m depărtare
de urnă. În schimb, nelămurită a rămas suprafaţa de circa 3 m 2 de arsură puternică,
cu ceramizarea pămîntului, apărută pe raza OC, în sectorul C, la numai 0,52 m
adîncime de la orizontală. Oase nu s'au găsit, nici fragmente ceramice.
Săparea tumulului IX a dus la concluzia că şi grupul celor trei tumuli numiţi
« Trei Morminţi » sînt de acelaşi tip cu ceilalţi tumuli din necropolă şi datează
din aceeaşi epocă, adică din epoca prescitică. Se deosebesc de ceilalţi tumuli doar
prin înălţimea lor mai mare. Inventarul funerar e însă tot aşa de sărac ca şi în
celelalte movile.
4. AŞEZAREA NEOLITICA TÎRZIE DE LA «POIANA ÎN PISC>>

Identificarea acestei aşezări, situată la vreo 500 m nord,vest de grupul «Trei
», a fost făcută încă din 1955, cînd s'au efectuat primele două sondaje
de informare (I-II) 1 • Anul acesta cercetările au fost reluate executîndu,se alte
trei secţiuni de informare (III-V) şi cîteva gropi de sondare, care au arătat că
asezarea nu se întinde pe întreaga suprafaţă a poienii, ci ocupă numai jumătatea
ei de sud,est (fig. 18). În secţiunea IV s,a dat peste ruinele unei locuinţe de supra,
faţă şi a unei gropi, de aceea s'a deschis aici suprafaţa A, de 49 m 2 • De asemenea
la capătul secţiunii V s,a deschis caseta B spre a putea dezveli groapa cu vase peste
care s,a dat.
Ca şi în 1955, s,a constatat din nou că în cuprinsul aşezării există un singur
strat de cultură, care începe chiar de la suprafaţă şi se adînceşte pînă la 0,80 m,
unde în general se ajunge la pămîntul neumblat. Porţiunea cea mai bogată în urme
de cultură se găseşte între 0,30 - 0,80 m adîncime, într,un strat de pămînt ce,
nuşiu închis.
Locuinţa din suprafaţa A a apărut în săpătură la 0,55 m adîncime ca o masă
compactă de chirpic ars în care erau prinse numeroase fragmente ceramice şi
bucăţi de piatră de rîu (fig. 19). Pe faţa interioară, de jos, bucăţile de chirpic pre,
zentau urme clare de impresiuni de nuiele şi pari nedespicaţi, cu diametru! de
0,10 - 0,16 m. Sub chirpic a apărut vatra de pămînt bine nivelată, pe alocuri
cu urme de feţuiri succesive. Pe această vatră nu s'au găsit· decît puţine frag,
mente ceramice. De notat că urmele de cultură, constînd din fragmente
Morminţi

1

Materiale, IV, 1957, p. 139 şi urm.
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ceramice de acelasi fel cu cele găsite în cuprinsul locuinţei, continuă şi sub
nivelul acesteia.
'
Din observaţiile făcute rezultă că locuinţa era o construcţie de suprafaţă cu
o singură încărere, de formă rectangulară, cu laturile de 3 x 4 m. Pereţii erau
o
o o

c o
o

o
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o

o o

o
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o

o
o

o

~1955
1957
- - - Li111ita

asezării

'

Fig. IR.-

Schiţa

de teren a

aşezării

de la Poiana în Pisc.

construiţi din pari de lemn şi împletituri de nuiele, peste care s'a aplicat o lipitură
de lut frămîntat cu pleavă. Întrucît nu s'au putut identifica gropile de pari, presu,
punem că pereţii locuinţei erau aşezaţi pe tălpigi alcătuite din buşteni groşi de
lemn. Locuinţa nu avea podină de lemn, ca în aşezările contemporane din cercul
culturii Tripolie,Cucuteni,Ariuşd, ci vatra era alcătuită din pămînt bătut şi feţuit.
Nu s'a constatat existenţa unei vetre de foc. Intrarea în locuinţă era pe latura de
sud, adică dinspre centrul aşezării.
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Al&turi de locuinţa de suprafaţă se găf e;te o groapă care se adînceşte pma
la 1,50 m de la suprafaţa actuală, adică cea 1 m de la nivelul solului antic. A
fost săpată numai parţial. În această groapă s~a prăbuşit peretele nord~vestic al
locuinţei descris ~ mai sus. Groapa avea probabil o formă patruhteră, o latură
a ei fiind paralelă cu peretele locuinţei, iar fundul ei era alcătuit din pămînt bătătorit
şi lipit. Pe această vatră s~au găsit fragmentele unor vase mari de provizii şi oase
calcina te.
Deşi groapa n~a fost încă dezvelită în întregime, după observaţiile de pînă
acum s~a putut stabili că ea este contemporană cu locuinţa şi că era probabil un
bordei, anexă a locuinţei, servind poate mai mult ca adăpost pentru provizii.

Fig. 19.

- Locuinţa

A din

aş e za re ~

d e la Poiana în Pisc.

Ceramica alcătuieşte materialul cel mai abundent descoperit în această aşezare.
Prin tehnica de prelucrare şi formele de vase, ea aparţine în cea mai mare parte
culturii transilvănene cu ceramică pictată. Printre formele cele mai frecvente
amintim străchinile cu buza scurtă şi îngroşată (fig. 20/4), castroanele cu umărul
carenat (fig. 20/2,6,7 ,8), confecţionate din pastă fină, de culoare neagră, cu slip
bine lustruit, sau roşie~portocalie, cu sau fără slip, apoi vasele globulare, cele cu
buza groasă răsfrîntă în afară, paharele cu pereţii subţiri şi vasele cu piciorul gol
înăuntru şi p 1.. ternic profilate (fig. 20/9). Fragmente ceramice cu urme de pictură
au putut fi identificate deocamdată numai două. Unul din fragmente (fig. 20/3)
face parte din buza unui vas nu prea mare, din pastă fină, de culoare roşie~cărămizie.
Fondul picturii îl constituie un slip roşu~cărămiziu, bine lustruit. Pictura este
alcătuită din linii înguste, paralele, de culoare neagră, dispuse în două benzi care
formează un unghi. Al doilea fragment (fig. 20/5) prezintă de asemenea o dungă
de culoare neagră, aplicată pe un fond de slip roşu. E posibil ca în aşezarea de la
Poiana în Pisc ceramica pictată să fi fost de la început confecţionată în cantitate
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redusă. E cert însă ca m bună măsură degradarea .ceramtcn
datoreşte acţiunii puternice a acizilor din solul de pădure.

m

această aşezare

se

În ceramica aparţinînd grupului principal, al culturii cu ceramica pictată,
vase care prezintă afinităţi sau forme similare celor cunoscute din aria

şi

sînt
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Fig. 20. -

Ceramică

din

aşezarea

de la Poiana în Pisc.

vecma, a culturii Ariuşd. Din această categorie fac parte piciorul de vas amintit
mai sus 1 (fig. 20 /9) şi vasele de tip « amforă » 2 (fig. 20/1 şi fig. 25/1,3,4 ).
Figurinele de lut descoperite sînt în număr de şase (fig. 21 ). Două sînt zoo~
morfe şi reprezintă capetele schematizate şi gîturile foarte lungi ale unui cîine
(fig. 21/4) şi ale unei păsări (fig. 21/6). Celelalte patru sînt fragmentare şi antropo~
morfe, două redînd capete cu gîtul lung şi foarte schematic, iar două coapsele
1
Cf. Fr. Lâszl6, în Dacia, I, 1924, p. 15, pl. III,
nr. 7.

z Ibidem, pl. V, nr. 3.
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unor figurine feminine cu steatopigie moderată. Una dintre aceste ultime două
figurine (fig. 21 /1) e interesantă prin ornamentul constînd din romburi incizate
umplute cu puncte, dispuse numai pe partea în relief a coapselor. Prin tehnica
şi stilul lor, aceste figurine antropomorfe prezintă afinităţi cu produsele similare
ale culturii Ariuşd, în special, şi cu cele din aria carpato~niproviană, în general 1 .
În număr mult mai mic decît vasele şi produsele ceramice aparţinînd culturii
transilvănene cu ceramică pictată, au apărut în aşezarea de la Poiana în Pisc şi
cîteva fragmente ceramice aparţinînd altor culturi neolitice, mai vechi. Astfel, cîteva
2

1

3

4

•
Fig. 21.- Figurinele de lut din

aşezarea

de la Poiana în Pisc.

fragmente ceramice sînt evident de factură sau de tradiţie Criş (fig. 22 /1 -4) prin orna~
mentele tipice, dar din pastă fără pleavă. Ceva mai numeroase sînt fragmentele
ceramice, ornamentate în tehnica inciziei şi a exciziei, aparţinînd fazei Giuleşti
a culturii Boian (fig. 23 ). În sfîrşit nu lipsesc nici cîteva fragmente ceramice care
prin ornamentele lor adînc incizate amintesc de vasele de tradiţie Boian din stratul
precucutenian de la Traian 2 • În deplină concordanţă cu observaţiile făcute acolo
de H. Dumitrescu, după care vasele din această categorie se găsesc în partea supe~
rioară a stratului precucutenian şi « merg foarte bine » cu ceramica din faza proto~
cucuteniană, şi la Caşolţ două din aceste ornamente sînt aplicate pe vase aparţinînd
culturii transilvănene cu ceramică pictată (fig. 23 /6 -7). Cele trei categorii de eera~
mică menţionate mai sus au ieşit la iveală în toate secţiunile şi suprafeţele execu~
tate, întotdeauna amestecate, în acelaşi strat de cultură, cu produsele culturii
transilvănene cu ceramică pictată, neputîndu~se atribui unor nivele deosebite.
În schimb sporadicele fragmente ceramice de tip Coţofeni (fig. 22 /8 -11)
s~au menţinut constant la suprafaţa stratului de cultură, ele neatingînd niciodată
nivelul locuinţei din suprafaţa A.
1
Analogii în Kiizlemenyek-Cluj, III, 1943, p. 69,
fig. 12; H. Schroller, Die Stein und Kupferzeit Siebenburgens, Berlin, 1933, pl. 40/2, 3, 6 ;VI. Dumitrescu,

Hăbăşeşti,
2
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1954, p. 405, fig. 32/ 1 şi p. 407, fig. 33 / l.
H. Dumitrescu, în SCIV, IV, 1953, p. 55, fig. 8.

426

M. MACREA

20

Alături de produsele ceramice, au ieşit la iveală şi numeroase unelte cioplite,
de silex şi obsidiană, ca lame, răzuitoare, şi nuclee, îngrijit executate, precum ~i
cîteva fragmente de toporaşe de piatră perforate, un ac de os şi altele.
O descoperire aparte, deosebit de importantă, care s'a făcut în cursul săpă,
turilor din anul acesta este o groapă cu un bogat şi semnificativ inventar. Groapa

Fig. 22. ·-·

Ceramică

din

a~ezarea

de la Poiana în Pisc

a apărut la marginea de nord,vest a aşezării, la capătul secţiunii V, în suprafaţa
B (vezi fig. 18). S,a prins numai fundul gropii, care pătrundea pînă la 1,30 m adîn,
cime de la suprafaţa actuală a terenului, adîncindu,se vreo 0,20 x 0,30 m şi în
pămîntul viu. Groapa era circulară şi spre fund avea diametru! de 1 m. La fundul
gropii pămîntul nu era ceramizat şi nu prezenta urme de arsură. La bază era un
strat gros de vreo 0,15 m format din cărbune, oase calcinate, fărîmiţate, şi mici
fragmente de chirpic şi de ceramică. Urmau fragmente ceramice mai mari, apar,
ţinînd mai multor vase, dintre care au fost întregite un castron de formă tronconică
(fig. 25/2) şi parţial un capac. Aceste vase au fost sparte ritual, iar peste ele au fost
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Fig. 23.-

Fig.

Aşezarea

24. -

de la Poiana in Pisc: ceram1e<1 din faza
a culturii Boian.

Aşezarea

de la Poiana in Pisc:
din secţiunea V.
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depuse apoi, culcate, în semicerc, patru vase mari, găsite in situ, deşi sparte sub
presiunea pămîntului (fig. 24 ). Alături de vasele întregi (fig. 25/1,3,4) se mai aflau
o gardină de vatră de foc, o imitaţie în lut a unui topor de piatră cu gaură de înmă,
nuşare (fig. 25/5), şi două plăci de gresie. În vase s,au găsit seminţe de cereale,
iar într,unul şi cîteva bucăţi mici de oase calcinate. La adîncimea la care a apărut,
întregul grup a fost surprins cu totul nederanjat.

2

Fig. 25. -

Aşezarea

de la Poiana în Pisc: vase
de sacrificiu.

şi

to;>or de lut din groapa

Caracterul de cult al gropii este indicat de întreg inventarul ei şi în mod special
de toporul imitat în lut. Groapa se găseşte în afara oricărei locuinţe şi cuprinde
resturile unui sacrificiu şi ofrande oferite unei divinităţi. Sacrificiul se pare că
nu a fost făcut pe loc, ci undeva în apropiere şi a constat din jertfe de animale,
probabil, şi alte produse. Jertfele au fost făcute pe o vatră de foc şi ele au fost
însoţite, se pare, de un ospăţ. Resturile sacrificiului au fost aruncate la fundul
gropii pregătită anume în acest scop, iar peste ele au fost sparte ritual vasele folosite
la ospăţ, ca şi vatra pe care s,a pregătit sacrificiul. Deasupra s'au depus vasele de
ofrandă, cu cereale. Divinitatea în cinstea căreia s,a făcut sacrificiul rezultă a fi.
fost şi în legătură cu cultul focului şi al vetrei şi cu fertilitatea pămîntului, deci
o divinitate întruchipînd natura ca izvor de viaţă. Asemenea gropi de sacrificiu
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sînt cunoscute ŞI m aria culturii Tripolie,Cucuteni. Analogia cea mai apropiată
o oferă una din cele trei grcpi de la Traian în Moldova 1 .
Concluzia principală care rezultă din cercetările de pînă acum este că aşezarea
de la Poiana în Pisc datează de la sfîrşitul epocii neolitice şi aparţine culturii tran,
silvănene cu ceramică pictată. Cele cîteva fragmente de tip Coţofeni, găsite întot,
deauna în nivelul superior al stratului de cultură, ~înt deocamdată prea puţine
pentru a trage concluzia că aşezarea ar fi continuat să fie locuită şi în vremurile
aparţinătoare acestei culturi. Materialul arheologic destul de bogat nu a fost
studiat spre a preciza caracteristicile particulare ale aşezării. Fragmentele ceramice
de tradiţie Criş, cele de tip Giuleşti şi cele de factură precucuteniană sînt şi ele
încă prea puţine pentru a discuta problema aportului acestor culturi neolitice
mai vechi la formarea culturii cu ceramica pictată din Transilvania. Deocamdată
constatăm absenţa aproape totală a produselor de tradiţie Turdaş în aşezarea de
la Poiana în Pisc. Evidente sînt în schimb legăturile cu aria culturii Ariuşd,Cucu,
teni, ilustrate de identitatea unor forme de vase, de plastica antropomorfă şi de
groapa de cult, care presupune nu numai practici rituale identice, ci şi credinţe
şi concepţii religioase comune.
5. STAŢIUNEA ROMANĂ DE LA BOIŢA
Existenţa

unui castru roman la Boiţa, în faţa pasului Turnu Roşu, a fost
mai mult dedusă, din localizarea aici a localităţii Caput Stenarum, menţionată de
Tabula Peutingeriană, decît probată prin urmele de pe teren. Mult timp s'a pre,
supus că un castru roman ar exista în localitatea vecină, la Tălmaci, pe malul rîului
Sadu 2 • Dar ceea ce s,a considerat latura unui castru roman nu e o construcţie
antică, ci una mult mai recentă 3 • În luna august 1957 au ieşit la iveală la locul numit
Armeni, situat la marginea de vest a comunei, pe pantele dealului dintre rîul
Tălmăcelului şi Rîul,Sadului, ziduri de piatră cu mortar şi fragmente ceramice
datînd din epoca feudală, sec. XIV -XV.
În schimb ruine de construcţii şi alte urme romane există pe teritoriul satului
Boiţa, pe malul drept al Oltului. Recunoscute, se pare, mai întîi pe teren de Gr. Toci,
lescu şi P. Polonic 4 , ele au fost menţionate apoi şi de 1. Albescu într'o mono,
grafie a satului 5 • Cu prilejul unei recunoaşteri făcute de noi în 1952, împreună
cu N. Lupu, directorul Muzeului Brukenthal, am constatat aici urme de ziduri
şi bucăţi de cărămizi, ţigle, olane, pietre de construcţie şi numeroase fragmente
ceramice răspîndite pe o mare întindere. Existenţa aici a unui castru era probabilă,
deşi urmele lui pe teren nu au putut fi recunoscute.
Cercetările întreprinse între 8-31 august 1957 de colectivul şantierului
nostru la Boiţa au avut ca scop verificarea existenţei urmelcr romane şi obţinerea
primelor informaţii privitoare la caracterul ruinelor.
Ruinele romane se găsesc la circa 112 km est de sat, la locul numit « Rude »,
la mică distanţă spre est de vechea ţiglărie, astăzi dărîmată (fig. 26). Locul cu
ruinele este o terasă care se ridică cu 3 -4 m faţă de lunea propriu,zisă a Oltului
şi care este cu puţin mai ridicată decît terenul înconjurător. Pe latura de sud,
H. Dumitrescu, in SCIV, IV, 1951, p. 61 şi urm.;
V, 1954, p. 399 şi urm.; idem, în Dacia,
N.S., 1, 1957, p. 9 şi urm.
2
M. J. Ackner, în ]CC, 1856, p. 26; ibidem,
ltl57, p. 99 şi C. Gooss, Chronik d. arch. Funde
Siebenbiirgens, p. 112 şi urm.
1

ibid~m.

3

K. Horedt, în Sieb. Vierteljahrschr., LX, 1937,
188 şi urm.
~ Gr. Tocilescu, Manuscris. Acad. R. P. Romine.
nr. 5139, fila 55; cf. idem, Fouilles ee recherches urcheo·
logiques en Roumanie, 1908, p. 120.
5 l. Albescu, Comuna Boiţa, Sibiu,
1938, p. 21.
p.

www.cimec.ro

:!-1

\1. \IACHEA

-l3U

---------

terasa e mărginită de o rîpă înţelenită care continuă pe direcţia est~vest vreo
300 -4CO m, pierzîndu~se pe nesimţite. Această latură este paralelă cu Oltul,
de care se apropie într~un punct pînă la 70 m distanţă. În malul acestei rîpe
se văd din loc în loc pietre de construcţie cu mortar. Pe latura de vest, în dreptul
parului izolat de la vechea ţiglărie, pe o lungime de circa 40 m, pe direcţia sud~nord,
se distinge o ridicătură cu panta coborîtoare spre vest. Pe această ridicătură,
care marchează marginea de vest a terasei, se află un morman de pietre de
construcţie şi fragmente de cărămizi, ţigle, olane şi ceramică, strînse de localnici
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Boiţa. Schiţa

de teren a

staţiunii

romane.

de pe locurile de cultură şi depozitate aici. Terenul e plin de mărăcini, formînd
o insulă în mijlocul culturilor. Spre nord terasa coboară şi se pierde pe nesimţite,
dînd într~un teren mlăştinos. La fel spre est, terasa se pierde treptat în lunea
Oltului, fără a putea delimita marginea ei.
Întreg teritoriul rL inelor fiind acoperit cu culturi de toamnă, să păturile
colectivului nostru din 1957 au trebuit să se limiteze la efectuarea de secţiuni,
în locurile libere, nu acolo unde ar fi. impus interesele unor cercetări sistematice.
Din cauza culturilor, orientarea pe teren a fost foarte dificilă, împiedicînd cuprin~
derea vizuală a teritoriului, ca şi efectuarea măsurătorilor şi ridicarea planului
de situaţie al ruin lor. Deşi s~a lucrat în asemenea condiţiuni defavorabile, s~au
obţinut totuşi unele rezultate pozitive, foarte preţioase, ţinînd seama mai ales
de lipsa aproape totală de informaţii cu privire la aceste ruine romane.
În diferite puncte ale presupusului teritoriu al castrului s~au executat în
total zece secţiuni, de dimensiuni diferite, s~a deschis o mică suprafaţă, s~a urmărit
un zid de susţinere a terasei dinspre Olt pe o distanţă de circa 25 m şi s~a început
dezvelirea unei interesante construcţii pe latura de sud, dar care nu a putut fi
dusă însă pînă la capăt.
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Prima secţiune a fost executată pe latura
de vest a terasei, la ridicătura amintită, pe
direcţia vest,est, adică perpendicular pe pre,
supusa latură a castrului. Lungimea secţiunii
este de 20 m, iar lăţimea 1,50 m. s,a
mers peste tot pînă la pămîntul neumblat.
Secţiunea aceasta, aşa cum se poate vedea
din profilul executat (fig. 27), a scos la
iveală elementele caracteristice ale sistemubi de apărare exterioară a unei fortificaţii
romane.
Zidul de incintă a apărut, în secţiune în
dreptul metrului 9 (de la capătul de vest al
secţiunii). Din zid- s,a păstrat numai temelia,
care pătrunde în solul viu, fiind pusă Într,un
şanţ lat de 2,50 m, cu fundul uşor alveolat şi
mai adîncit spre exterior, decît înspre interior. Temelia zidului e construită din piatră
de carieră, prinsă în mortar. Pe această temelie
largă se ridica zidul, a cărui grosime nu a
putut fi. stabilită. La distanţă de 2 m spre
interior (în dreptul metrului 12) a apărut un
al doilea zid tot din piatră de carieră cu mortar, din care s,a păstrat de asemenea numai
temelia, aşezată direct pe solul antic sau
foarte puţin adîncit în acesta. Lăţimea temeliei este de circa 1,20 m, grosimea zidului nu
a putut fi. stabilită. Între cele două ziduri,
spaţiul e plin de dărîmături (fig. 28).
În spatele celui de,al doilea zid urmează
valul de pămînt tasat (agger sau vallum),
de culoare galbenă,cenuşie, care se deosebeşte
de pămîntul viu doar prin pigmentaţie. Agger,ul
e curat, fără urme de cultură. O dungă orizontală de culoare ruginie, vizibilă între metrii
14,60-17,10, adică pe o distanţă de 2,50 m
marchează probabil linia solului antic, pe care
s,a ridicat valul. În partea superioară, agger,ul
e uşor bombat şi plin de dărîmături. Agger,ul
se întinde între 12,71 - 19,05 m, avînd deci
lăţimea de 6,35 m, la care trebuie să adăugăm
distanţa de 2 m dintre cele două ziduri, ceea
ce însumează în total 8,35 m. La capătul
din interior al şanţului se distinge, în profil,
un şanţ care pătrunde puţin şi în solul viu.
El este plin cu dărîmături şi cărbune.
Imediat în spatele celui de,al doilea zid
de piatră se observă un şanţ, larg de circa
1 m, adîncit în pămîntul viu şi plin cu pietre
de stîncă şi nisip.
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În exterior, nu exista şanţ, după cum rezultă din secţiunea executată de noi. Dărî
măturile din zidul de incintă zac direct pe solul antic, întinzîndu~se pe o distanţă de 1,85 m.
Alte două secţiuni (II şi IV) executate pe aceeaşi latură, mai spre sud, au
confirmat existenţa celor două ziduri para~
lele, lipsa şanţului din faţa zidului de
incintă şi prezenţa şanţului umplut cu
pietre si nisip în spatele celui de~al doilea
zid. în' secţiunea II dista_!lţa dintre cele două
ziduri este de 2,40 m. In schimb în secţi~
unea IV, practicată mai spre sud, zidul
exterior avea la temelie grosimea de 2,15 m,
în timp ce al doilea zid, cel din interior,
e gros numai de 0,85 m şi intervalul dintre
ele este de abia O, 70 m. Explicaţia proba~
bilă este că ne găsim pe curbura colţului
de sud~vest al fortificaţiei sau aproape de
acesta.
Alte secţiuni au fost executate pe
latura de sud a terasei, perpendicular pe
rîpa dinspre lunea Oltului, adică pe direcţia
sud~nord. Secţiunea V, avînd lungimea de
15 m şi lăţimea de 2,00 m, a scos la iveală
elemente similare unui sistem de apărare
exterioară (fig. 29), unele mai bine păs ..
trate, altele puţih modifi~ate. Zidul exte~
rior se află chiar la începutul pantei. El
este bine păstrat (fig. 30), fiind construit
din aceeaşi piatră de carieră. Temelia se
Fig. 28. - Cele două ziduri de piatră pe latura
adînceşte 0,66 m în solul viu şi are lăţimea de
de vest a fortificaţid în secţiunea l.
1 m. Mai sus, zidul propriu~zis e gros numai
de 0,80 m, dar feţele lui sînt mai regulate. În acest loc, zidul se păstrează
pînă la 1 m înălţim:!, incluzînd şi temelia. La 3,60 m spre interior, adică
o

2
!

3
1

4

6

'

~ Pămi"nf galben de
~ depunere mai inchis

Fig. 29. -

Profilul

secţiunii

8

7

9

10

11

rnrnnmnTJl Humus actual O(]g Pietre
llllll.lllll1ll cu dărimătur/ 1f& Fragmente de
ţiglă~~ cărămizi
P777/l Pămi"nt galben

I:'.LLLLl de depunere

.t,§1~111 Mortar

V pe latura de sud a terasei.

spre nord, este al doilea zid, paralel cu primul. Grosimea şi construcţia lui e la
fel cu a zidului exterior, dar temelia lui rămîne cu 1 m mai sus decît temelia
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În exterior, nu exista şanţ, după cum rezultă din secţiunea executată de noi. Dărî
din zidul de incintă zac direct pe solul antic, întinzîndu~se pe o distanţă de 1,85 m.
Alte două secţiuni (II şi IV) executate pe aceeaşi latură, mai spre sud, au
confirmat existenţa celor două ziduri para~
lele, lipsa şanţului din faţa zidului de
incintă şi prezenţa şanţului umplut cu
pietre si nisip în spatele celui de~al doilea
zid. în' secţiunea II distanţa dintre cele două
ziduri este de 2,40 m. În schimb în secţi~
unea IV, practicată mai spre sud, zidul
exterior avea la temelie grosimea de 2,15 m,
în timp ce al doilea zid, cel din interior,
e gros numai de 0,85 m şi intervalul dintre
ele este de abia O, 70 m. Explicaţia proba~
bilă este că ne găsim pe curbura colţului
de sud~vest al fortificaţiei sau aproape de
acesta.
Alte secţiuni au fost executate pe
latura de sud a terasei, perpendicular pe
rîpa dinspre lunea Oltului, adică pe direcţia
sud~nord. Secţiunea V, avînd lungimea de
15 m şi lăţimea de 2,00 m, a scos la iveală
elemente similare unui sistem de apărare
exterioară (fig. 29), unele mai bine păs ..
trate, altele puţin modifi~ate. Zidul exte~
rior se află chiar la începutul pantei. El
este bine păstrat (fig. 30), fiind construit
din
aceeaşi piatră de carieră. Temelia se
Fig. 28. -Cele două ziduri de piatră pe latura
adînceşte 0,66 m în solul viu şi are lăţimea de
de vest a fortificaţid în secţiunea I.
1 m. Mai sus, zidul propriu~zis e gros numai
de 0,80 m, dar feţele lui sînt mai regulate. În acest loc, zidul se păstrează
pînă la 1 m înălţim~, incluzînd şi temelia. La 3,60 m spre interior, adică
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spre nord, este al doilea zid, paralel cu primul. Grosimea şi construcţia lui e la
fel cu a zidului exterior, dar temelia lui rămîne cu 1 m mai sus decît temelia
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primului zid. El pare să fie înfipt într,un val de pămînt care nu
însă deosebit de pămîntul neumblat. Dărîmăturile se găsesc imediat
faţa acţuală şi sînt dispuse pe o linie ori,

a putut fi
sub supra,

zontală. În spatele acestui zid, spre nord,
continuă, dar el nu a putut fi
urmărit. Stratul de dărîmături, în partea
superioară atinge aici grosimea de 1,20 m.

valul

În faţa zidului exterior nu a fost constatat
nici un fel de şanţ, nici bermă.
Pornind de la această secţiune, au
fost urmărite în lungime ambele ziduri,
anume cel exterior pe o distanţă de
17,30 m, iar cel din interior pe o dis,
tanţă de 7,40 m. În exterior, la abia
O, 70 m est de secţiune s'a dat peste un
contrafort (fig. 31), gros de 0,80 m,
ieşind în afară tot 0,80 m. El rămînea
îngropat în pămînt, nu se ridica mai sus
de partea vizibilă a zidului şi avea pro,
babil rostul de a întări zidul de terasă
şi a,l feri de surpare înspre panta acesteia.
Continuarea zidului de terasă pe latura
de sud a fost verificată prin mici sondaje
pînă la vreo 57 m spre vest de secţiunea
V, unde el se întrerupe din cauză că a
fost scos. La est de secţiune, zidul exte,
rior continuă de asemenea numai pe o
distanţă de 10,40 m şi apoi el se între,
rupe brusc.
Fig. 30. - Cele d ou ă ziduri ale t er asei , p e latura
Mai spre vest, tot pe latura de
de sud, în secţiu~ea V , văzute din interior.
sud, executînd o secţiune s'a descoperit o
construcţie de piatră şi cărămidă, care însă nu a fost dezvelită în întregime,
neputînd extinde săpăturile din cauza culturilor. Este o construcţie executată cu
îngrijire. După locul unde se află,
ea ar putea corespunde unei porţi,
dar nu avem certitudinea desti,
naţiei ei din cauză că nu,i cunoa,
ştem încă planul şi nici nu a
putut fi stabilit felul în care ea
se leagă de zidul de terasă. Întrucît
aici săpăturile vor trebui să fie
continuate pentru deblocarea în,
tregii construcţii, ne mărginim la
o scurtă descriere şi la prezen,
tarea planului şi a cîtorva vederi
(fig. 32 -35).
o 1
Mai întîi « poarta » constă din
două părţi, despărţite de o « in,
trare »largă de 1, 70 m, flancată de
Fig. 3 1. - Planul zidurilor pe latura de sud a terasei în
dreptul secţiunii V.
două ziduri de piatră paralele. Con,
28- c. 130
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strucţia dinspre est, corespunzînd unui bastion, are două ziduri de piatră, drepte, pe
laturile de vest şi sud. În continuare, pe latura de est « turnul » este închis de un zid
)

,1,.1 IQ lb 4u ~~~

cAl!16l!\ICU

...:..>w·.ll

!

.&-'-- ~~

ro Zid de cirâmidtf

~ Broapă i"n interiorul arcului turnului

Q;lB) Zid de piatră
~
~

4rn.

o

1

~ M'!_rg_mea_.

ţ_=--::::1 Substruc(ia pnlimenfului

Pavimmt in

~

"opus caemeaticium"
Fig. 32. ·-

Boiţa.

Căptu-talădin

sapatum

mortar şi (iglă pe perej1i"interiori

~ ai arcului turnului

Planul

construcţiei

de pe latura de sud a terasei.

semicircular, care apoi se îndreaptă spre nord, unde nu a mai putut fi urmărit.
Zidul semicircular atinge înălţimea de 2 m şi în interior este tencuit. Colţul

Fig. 33. -

Vedere în

perspectivă

a

aceleiaşi construcţii

(partea de est).

din interior al acestui zid e construit din cărămidă (fig. 35). Cum se închidea
acest «turn» nu am putut stabili. În interior, «turnul» era plin pînă la
suprafaţă cu dărîmături, constînd din pietre de construcţie, multe fragmente
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de caram1z1, ţigle, bucăţi de mortar, apoi cîteva fragmente de « tegulae mam,
matae » şi tuburi de hypocaust, unele înnegrite, altele prinse în mortar.

Fig. 34.- Vedere a aceleiaşi construcţii cu zidul circular.

Padimentul «turnului» era alcătuit dintr'un strat gros de «opus caementicium »,
suprapus pe o substrucţie constînd mai ales dintr'o umplutură de fragmente de

Fig. 35. - Cap ătul interio r al zidului 'circular de la construcţia de pe latura de
sud a terasei.

« tegulae mammatae », tuburi de hypocaust, şi alte materiale de construcţie.
Pe latura de vest şi în parte şi pe cea de sud, padimentul se sprijinea pe ziduri
de cărămidă. Întreaga temelie a acestor construcţii se găseşte astăzi la un nivel
atît de jos, încît peste tot ţîşneşte apa. Îndeosebi zidurile exterioare, dinspre sud,
zac direct în apă.
28 •
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În partea de vest, flancînd intrarea, se află o construcţie similară cu cea
mai sus, deşi nu perfect simetrică. Nu a fost dezvelită decît parţial.
Alte cinci secţiuni au fost executate în diferite puncte ale terasei, dar cu
rezultate slabe. Una din ele, secţiunea VI, a căzut peste o imensă groapă, adîncă de
2, 50 m. La capătul ei s'a deschis o casetă (A), în care pămîntul galben neumblat
a apărut la 0,80 m adîncime. Celelalte secţiuni au fost la fel de sărace în urme
de cultură şi nu au reuşit să scoată la iveală alte urme de construcţii.
Recapitulînd cele expuse mai sus, cercetările din 1957 de la Boiţa au con,
firmat cu toată certitudinea nu numai existenţa aici a unor întinse ruine
din epoca romană, ci şi existenţa probabilă a unei fortificaţii romane. Nepu,
tîndu,se preciza întinderea şi planul general al fortificaţiei, nu putem avea nici
siguranţa că avem de,a face cu un singur castel sau, eventual, şi cu ruinele altor
construcţii, de altă natură, adică nemilitare.
Sistemul de apărare exterioară a fortificaţiei de la Boiţa prezintă unele parti,
cularităţi. Mai întîi zidul de incintă e flancat în interior, la o distanţă variabilă
(0, 70-3,40 m) de un al doilea zid, paralel. Acesta era construit fie pe solul
antic, fie chiar în agger. Cel puţin pînă la o anumită înălţime, spaţiul dintre cele
două ziduri era umplut cu pămînt. E posibil însă ca în partea de sus acest spa,
ţiu să fi fost gol. Zidul din interior sprijinea probabil drumul de rond, a cărui
lăţime corespundea cu depărtarea dintre cele două ziduri. El servea, probabil,
şi pentru a anihila presiunea agger,ului şi a apăra deci zidul de incintă de a
se prăbuşi în afară. Drumul de rond era constituit fie din pămîntul de umplu,
tură dintre cele două ziduri, fie, în cazul cînd spaţiul dintre ele era gol în
partea superioară, dintr,un pod de lemn. Accesul la drumul de rond se făcea
prin mijlocirea pantei agger,ului, care cobora pînă la nivelul din interiorul burgului.
Asemenea ziduri paralele cu zidul de incintă au mai fost constatate şi în
castrele de la Breţcu şi de la Hoghiz, ele părînd să constituie o particularitate
comună castrelor de pe linia Oltului transilvan şi din estul Daciei superioare.
O a doua particularitate a sisţemului de apărare exterioară a fortificaţiei de
la Boiţa, o constituie lipsa şanţului exterior. Lipsa lui pe latura de sud e foarte
explicabilă, din cauza pantei naturale, care făcea superflu şanţul. Pe latura de
vest, credem că tot terenul a determinat pe constructorii acestei fortificaţii să
renunţe la nelipsitul şanţ de apărare. Într,adevăr terenul fiind foarte jos, el este
îmbibat de apa care se scurge spre Olt. Şanţul deci s'ar fi umplut de apă şi ar
fi putut chiar slăbi temelia şi soliditatea zidului de incintă. Tot natura tere,
nului a determinat pe constructori să clădească pe această latură o temelie
foarte largă pentru zidul de incintă.
Zidurile de piatră în multe locuri au fost scoase aproape pînă la temelie
şi poate în unele porţiuni ele lipsesc cu totul. Credem că opera aceasta de distru,
gere s,a efectuat în evul mediu, de către feudali, spre a obţine material de construcţie
pentru numeroasele cetăţi, castele şi fortificaţii ridicate pentru apărarea pasului
Turnu Roşu. Avem şi indicaţii pozitive în această privinţă. În secţiunea Il, pe
latura de vest, chiar la temelia zidului de incintă al castelului, în interior, s'a găsit
o pipă de lut ars de tip feudal, iar în suprafaţa A, de la capătul secţiunii VI,
s,a găsit o monedă de aur din sec. XVI. Bănuim că opera de distrugere a fost
continuată într'o anumită măsură şi de localnici, pentru curăţirea locurilor de
cultură. Aşa se explică apariţia în săpătură, aproape de suprafaţă, a unor obiecte
de dată recentă, ca zăbale, cuţite de fier şi chiar cinci potcoave de cai nefolosite. Cu toate acestea în unele locuri zidurile de incintă şi construcţiile care
le întrerup sînt bine păstrate.
descrisă
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De aceea credem că, continuarea săpăturilor, cu mijloace financiare mai mari
cu o pregătire mai îngrijită a condiţiilor de lucru şi cercetare, vor putea duce
la rezultate satisfăcătoare, menite în primul rînd a stabili forma şi orientarea
pe teren a fortificaţiei, precum şi precizarea caracterului celorlalte construcţii
semnalate.
O scădere a rezultatelor cercetărilor din 1957 e constituită de lipsa oricărei
urme scrise în descoperiri. Deşi s'a scos la iveală o mare cantitate de cărămizi
şi ţigle, nici una nu purta ştampila care ne,ar fi pus în situaţia de a cunoaşte
mai bine caracterul tuturor acestor construcţii. Amintim că nici în castrul
de la Rîşnov nu am găsit nici o cărămidă sau ţiglă cu ştampilă. Cu toate acestea
cercetările viitoare ar putea scoate la iveală unele documente care să ne ajute la
cunoaşterea istoriei acestei fortificaţii.
Deocamdată constatăm că prin poziţia sa geografică, la circa 1 km depărtare
de gura pasului Turnu Roşu, fortificaţia romană de la Boiţa avea o deosebită în,
semnătate pentru apărarea graniţelor provinciei, avînd de supravegheat im,
portantul pas care unea cele două Dacii, din interiorul arcului carpatic şi de la
sud de Carpaţi. Aşezarea sa pe teren corespunde aceleia a unui castru roman, fi,
ind situată în valea Oltului, aproape de rîu, pe marginea drumului spre Apulum
şi în faţa pasului pe care trebuia să,l apere la nevoie.
Identificarea ruinelor romane de la Boiţa cu localitatea antică Caput Ste ..
narum este aproape sigură, ea întrunind consensul aproape unanim al cercetă ..
tarilor de pînă acum. Prin verificarea existenţei unei fortificaţii romane la Boiţa,
această identificare primeşte o confirmare şi mai convingătoare.
şi

6.

CONSIDERAŢII

FINALE

O dată cu sfîrşitul campaniei din anul 1957, sîntem de părere că cercetările
de la Caşolţ pot fi considerate încheiate. Continuate timp de patru ani
(1954-1957), aceste cercetări au avut asemenea rezultate, încît nu numai cele
mai importante probleme, ci chiar cele mai interesante detalii şi,au găsit re,
zolvarea lor satisfăcătoare. Materialul arheologic rezultat din aceste săpături este
de asemenea îndestul de bogat şi de variat.
În necropola daco,romană, care a format obiectivul iniţial şi principal al
şantierului, s'au cercetat în total 66 de tumuli, faţă de cei aproximativ 152 tumuli
săpaţi sau răscoliţi anterior. Intacţi au mai rămas 81 de tumuli, dar cea mai mare
parte din ei nu ar putea fi săpaţi decît dacă s'ar tăia stejarii, uneori cîte cinci,
care au crescut pe ei. De altfel, socotim că rezultatele obţinute pînă acum sînt ·
satisfăcătoare şi că rezultate noi cu greu ar mai putea fi obţinute.
De asemenea aşezarea contemporană a fost cercetată în aşa măsură încît au
rutut fi lămurite caracterul şi principalele probleme care se leagă de existenţa ei.
Desigur că rezultatele sînt departe de a putea fi considerate ca pe deplin satis,
fCtcătoare, dar însuşi caracterul păstoresc al aşezării, cu locuinţe sau colibe situate
la distanţă unele de altele, apoi terenul împădurit şi proasta stare de conservare
a urmelor de cultură nu lasă să se spere rezultate mai bune de la eventualele
noi cercetări.
Cercetările din necropola hallstattiană de la Trei Morminţi de asemenea
trebuie să fie considerate încheiate, deoarece, prin cercetarea a nouă tumuli în
total, la care trebuie să adăugăm alţi doi săpaţi la mijlocul secolului trecut, nu
au mai rămas necercetaţi decît vreo cinci tumuli care nu pot fi săpaţi, fiind acoperiţi
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cu copaci. Rezultatele obţinute pma acum, contrar celor obţinute de cerce,
tătorii din trecut, care erau negative, pot fi. considerate satisfăcătoare, ele lămurind
caracterul acestei necropole şi încadrarea sa cronologică.
Singurul obiectiv a cărei cercetare a rămas necompletă este aşezarea neolitică
tîrzie de la Poiana în Pisc. Cercetările de pînă acum au dat rezultate foarte bune,
dar aşezarea, prin epoca de cînd datează, rămîne în afara scopurilor şi a obiectivelor
urmărite de colectivul santierului. Aici cercetările urmează să fie continuate în
colaborare şi prin mijlo~cele financiare ale Muzeului Brukenthal din Sibiu.
De asemenea la Boiţa, săpăturile începute în 1957 au fost efectuate în cola,
barare şi prin mijloacele financiare puse la dispoziţie de Muzeul Brukenthal care
intenţionează să asigure continuarea săpăturilor în viitor.
Un alt obiectiv atacat de colectivul şantierului nostru l,a constituit aşezarea
dacă de la Arpaşul de Sus, unde cercetări s'au efectuat în 1954 şi 1955. Rezul,
tatele obţinute au fost foarte bune, cu toate acestea săpăturile au fost întrerupte
din motive de ordin financiar, ca si din unele neajunsuri care rezultau în desfă,
şurarea cercetărilor din faptul că 'în această aşezare se lucra numai la sfirşitul
unei campanii, un timp prea scurt. Întrucît în Transilvania aşezarea dacă de la
Arpaşul de Sus pare să fi.e, acum cel puţin, unica aşezare de acest fel, foarte
bogată în urme materiale, cunoscută sau care poate fi. săpată, reluarea cercetărilor
arheologice într,un viitor apropiat se impune.
M. MACREA

APXEOnOrMqECKME PACKOIIKM

B

KAIIIOnUE-EOHUE

KPATKOE CO.UEP)I(AHI1E
B

1957 r. I<OJIJiei<THB naytJHO-HccJie~osaTeJibCI<HX

pa6oT nposeJI

paci<oni<H B

Kamom~e, a

HMeHHO B ~31<0-pHMCI<OM I<ypraHHOM MOrHJibHHI<e, B COBper.leHHOM eMy IIOCeJieHHH, B raJiblliT3TCI<OM
MOrHJibHHI<e
HatJaB B TO

<< Tpeu

me

MopMHHQH l)

H

B

no3,UHe-HeOJIHTHtJeci<OM

noceJieHHH

B

Ilo1'me-biH-IlHCI<,

speMH HCCJie~oBaHHe pHMCI<oro castrum B EorrQe, pacnoJiomeHHOM nepe~ nepesaJIOM

TypHy-Pomv.
B ~ai<o-prrMCI<OM MOrHJibHHI<e 6biJIO paci<onaHo eiQe 13 I<ypraHOB,
HOBbie

Ha6mo~eHHH

H

I<OHCT3T3QHH H

6biJIH

co6paHbl

HOBbie

nprrtieM

MaTepHJibl.

6biJIH
B

c~eJiaHbi

60JiblliHHCTBe

I<yfraHOB IIOrpe6aJibHOe I<OCTpHIQe paCI<JI3~biB3JIOCb HCIIOCpe~CTBCHHO Ha 3eMJie, 6e3 I<3I<OrO-JIH60
ycrpOHCTBa COOTBCTCTBYJOIQeH IIJ101Q3~I<H; BCC >I<e 6biJIO ycTaHOBJieHO, tJTO B Tpex I<ypraHaX CH3tJaJia
6biJia

BblţbiTa I<Ba~paTHaH C 33I<pyrJieHHbiMH I<paHMH }1M3 1 Ha~ I<OTOpOH 6biJI pa3JIOllieH I<OCTep;

B HMY na~aJIH H COXpaHHJIHCb OCTaTI<H llOCJie TpynoCOllilliCHHfl BMCCTe C npHHOIIICHHHMH. B Hei<OTOpbiX
norpe6eHHHX 6biJIH 06HapymeHbl 06bitJHO

H3XO~HIQHeCH B HHX I<pCMHH ~JIH ~06biB3HHH OrHH H

ManeHbi<He HMI<H y I<OHQa I<OCTpa, I<OTOpbiC Tai<me CJIYlliHJIH ~JIH ero 33>I<HraHrrH. B o~HOM H3 no-

(T LVIII-65) COBepmeHHO P.e 6biJIO CJie~OB orHH H ropeHHH. nHmb B H3CblllH 6biJI(l
H3H~CHO HCCI<OJibi<O QlP3rMCHTOB I<Cp3MHI<H II QCJ13fl MHCI<a, a BHC nepHMCTpa H3CbiHH - 6pOH30B3H MOHCTa BpeMeH <l>ayCTHHbl CTapmeif. 3~eCb, IIO-BH~HMOMy, HMCJIO MCCTO 330tJHOe 33XOpOHCHHe.
B ~syx norpe6eHHHX 6biJIH o6napymeHbi H BTOpbie oqarH, cJiymrrsmrre ~JIH no~rOTOBI<H norpe6:WbHOro nHpa. Ilorpe6enHe LIX (53) HMeJio ~Ba norpe6aJILHbiX I<ocrprriQa B cooTBCTCTBHrr c ~BYM.R

rpe6eHHH

o~HOBpeMeHHbiMH 3axopoHeHHHMH. Hrr o~HH H3 oqaros ne pacnoJiomeH B QeHTpe I<ypraHa, Ho
o6a

naxo~HTCH B o~no:H H TOM me nachmrr. OcHosnoe norpe6eHrre rrMeJio no~ I<OCTpOM HMy. KpoMe

COCY~OB C llpHHOIIICHHHMH, Cpe~H npoqero HHBCHT3pH 6biJI3 H3H~CH3 30JIOT3H CepLra H I<OHCQ

cocy~OB. 06a
npHH3~JIClli3T M3TCpH

cepe6pHHCH QlH6yJibl. BTOpOH OtJar 6biJI MCHblliC H He HMCJI QCJibiX mepTBeHHbiX
IIOrpe6eHHH B
u pe6eni<y.

O~HOM

To, tJTO B

H3 I<ypraHOB COBpCMCHHbl H, IIO BCCH BCpOHTHOCTH,

o~HOM

H3 ne6oJibUIHX I<ypranos 6biJIH

na:H~eHbi

yi<paUieHHH H3

~paroQeHHbiX

MeTaJIJIOB, ~OI<33biBaeT, tJTO Tai<He me yi<pameHHH ,i.(OJilliHbl 6biJIH HaXO~HTbCH H BO MHOrHX ~pyrux
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IJOrpe6eHHHX, orpa6neHHbiX B ~peBHOCTH • .HCHbiM H HHTepeCHbiM CBH,UeTe.TJbCTBOM HBJIHeTCH I<aMeHHbiH

HLQHI< H3

norpe6eHHH

T

(79)

IX

8).

(pHc.

.HmHI<

xoporno

coxpaHHJICH,

HO

I<pbiWI<a

cnoMaHa H co~ep)f{HMOe Bhii<pa.ueHo. Orpa6neHHe 6bmo npoH3Be~eHo BCI<ope nocne JaxopoHeHHH
Il I<eM-TO, I<TO XOpOIIJO 3HaJI

ne TOJibl<O

CO~ep)f{HMOM

O

HLQI:II<a, HO

H

O

MeCTe

3aXOpOHeHHH

( OH HaXO~HJICH He B QeHTpe HaCbiiiH, a HeCI<O.'lbl<O l< I<paiO). Il03TOMY rpa6HTenb Bblpbin BOpOHI<Oo6pa3HYIO HMY IIpHMO Ha~ HLQHI<OM H3 l<OTOporO 6biJIH 3a6paHbl BCe ~paroQeHHOCTH, B TO BpeMH
Kai<

)f{epTBeHHbie

COCY~bl

OCTaJIHCh HeTpOHYTbiMH.

eu~c B .upeBHO<.:TH oi<a3aJIHCh

Cpe,UH paci<onaHHbiX norpe6eHHH orpa6neHHhiMH

8,

H03TOMY

R HHX He 6biJIO Haii:~eHO QeJibiX mepTBeHHblX cocy~OR Il Ite11H010 HHBeHTapH, HeCMOTpH Ha TO tiTO
Hei<OTOpbie norpe6anhHbie Otia1H

B

noceneHHH

pHMCI<oii:

xoporno

::Jnoxu

HOCTh yqaCTI<a I< BOCTOI<y OT HbiHernHero
py)f{eHbl

.usa

yqacTI<e

A,

o~Ho

mnnuma:

c

oqaroM

xapai<Tepn3yiOmeecH

coxpaHHJJHCh.

6biJIO

npoH3Be~eHo

IIHTOMHHKa,
H

MH010 pa3pe30B H

CJJeBa OT petii<H
cne~aMH

3Ha'-mTeJihHhiMH

nann<meM

petJHoii:

raTihi<H,

sci<pbiTa

XH~)f{tty.

HYJJhTYPhi

Hcnom,JosaHHoii:,

nosepx-

EbinH 06HaII

~pyroe

Ha

no-sH~HMOMy,

~JIH nona, a MomeT 6biTh H ~mi 3aMoLQeHHH cHapymH BOI<pyr creH. Cne~bl 3Toro mmmma (pHc. 14)
nopa)f{aiOT CBOHM cxo~CTBOM co cne~aMH ~a:tmii:ci<HX mHJIHII~ B Apnarnyne-~e-Cyc (cM. Materiale,

IV, 1957

145

r., crp.

H cn., pHc.

19

20).

H

Ilo-RH~HMOMy, :JTO THn ~ai<HHCI<OiO H<HJJHIUa R ropHoii

30He, coxpaHHBlliHHCH H B pHMCI<YIO 3!10XY.
Haii:.ueHHhiH

apxeonorHtJeci<Hii: MaTepmL'I OTHOCHTCH

3HaJI01HtiHa HaH~eHHOH B

MOI'HJibHHI<e.

me

3~ecb

H:

pHMCI<oii: :moxe. KepaMHI<a qacTHtJHO

Haii~eHbl H cocy~hl, cpa60TaHHbie BpytJHYIO•

cpe~H I<OTOpb!X Hei<OTOpbie 6e3yCJJOBHO ,Uai<HHCI<OI'O H3~eJIHH II yi<parneHbl IJOHCOM C Hl.JCHI<aMH II
KHOIJI<aMH. EblJIO Tai<me Haii:~eHO HeCI<OJibl<O Q:>parMeHTOB piiMCI<HX I<HpiiHtJeii: Il HeCI<O.'lhl<O }I(CJIC3Hb1X THIIHtJHO pHMCI<HX H3,UeJIIIH, cpe~H I<OTOpblX Il Hai<OHetJHlll< I<OIIhH.

lf3
,UOMOB H

IIpOH3Be~eHHbiX ,UOHbiHe HCCJie~OBaHHH BbiTei<aeT, '-ITO IJOCeneHHe COCTOHJIO H3 e~HHH'-IHbiX
XHlliHH,

pacnOJIO)f{eHHbiX _uanei<O ~pyr OT ~pyra,

BOI<py1 I<OTOpblX HaXO,UIIJICH

~Bop,

BepOHTHO, C HaBeC3MH ,UJIH poraTOI'O CI<OTa HJIH OBCQ. IloceJJeHHe HOCHT nacrymeCI<HH Xapai<Tep, B
'laCTHOCTH OBQeBO~tieCI-:HH, l.JCM H 06bHCHHeTCH Tai<aH pa36pocaHHOCTh ~OMOB, '-ITO RCChMa CHJihHO
:laTpy ~HHeT

B

apxeonorHtJeCI<He

HaHMeHoBaHHeM

11.

<l>.

paci<OIII<H.

raJJhiiJTaTCI<OM Hei<ponone 6bm BCI<pbiT o~HH H3 Tpex 6oJlhrnHx I<yptaHOB, H3BeCTHhiX no~
(( Tpeii:

MopMHHQH

l),

I<OTOpbiH

B

npomnoM

6bm

6e3pe3yJJhTaTHO

Heii:re6aypoM H K. roocOM. KoHCTaTHpOBaHO, l.JTO npose~eHHaH B

I<ypraHa TpaHIIJeH He 3aTpOHyna HH O~HOrO norpe6eHHH.

B

18 50

Hccne~osaH

r. tJepe3 cepe~HHY

IO)f{HOH IIOJIOBHHe XOJIMa 6hiJIO o6Hapy-

)f{eHO norpe6eHHe pe6eHI<a c TpynononomeHHeM B I<aMeHHOM HLQHI<e, II B Toii

me

'-JaCTH, 6nHme K

I<paiO, eLQe O~HO norpe6eHHe C TpynOCO)f{}l(eHHeM, npwieM ypHa 6biJI3 BJIO)f{eHa B HMY, BblpbiTYIO

BIJOCJIC~CTBHH B I<ypraHHOH H3Cb1Illl.
Ehmo ~oi<a3aHo, tJTO H rpynna Tpex I<pynHbiX I<ypraHa HMeeT norpe6eHHH Toro

me

THna H

TOR )f{e 31JOXH, Hai< H IIpOtJHe norpe6eHHH 3T010 Hei<p01IOJIH.J1HBeHTapb norpe6eHHH B 3THX Tpex I<ypraHaX HHCI<OJihl<O He 6oraqe, tieM B npOtJHX I<pyiiHbiX I<ypraHaX, Hai< 3TO MO)f{HO 6hinO npe~nOJiaraTb.

B

II03~HeM HCOJIHTHtJeCI<OM

IIOCeneHHH

B IlOHHe-biH-I1HCI< 6b!JIH BCI<pb!Tbl CJie~bl HU3e.'V\-

HOI'O '>KHnHLQa c HMoii:-3eMJIHHI<oii: H c I<YJibTOBoii: HMOii:.

3 X 4

)l{HJJHIQe 6bmo tieTbipexyroJlhHhiM, pa3MepoM B

M. CTeHbi 6biJIH c~enaHbi II:! 6peseH

H npyTheB, 06JieiJJICHHblX MHTOH I'JIHHOH. IlO.'l 6bin 1JIHH06HTHbiH, HO 6e3 6peseH, Hai< B noceJieHHHX cQ:>epbi I<YJJhTYPhi TpmiOJJhe-Kyi<yTeHH.
KynhTOBaH .HMa 6bma o6HapymeHa BHe mHJIHIQa, y

I<paH noceJieHHH. 0Ha yrjJy6JmeTCH Ha

1,30 MOT HbiHeiiJHeii: IJOBepXHOCTH, npOHHI<aH Ha 20-30 CM H B MaTepHI<. ,IlHO HMeeT I<py1ny10 Q:>opMy
,UHaMeTpOM B 1 M. Ha ,UHe HMhi HaH,UeH yro.'lh c o6ommeHHbiMH H nonoMaHHhiMH I<OCTHMH, HaMepeHHO
pa36HTbie COCY~bl, a IIOBepx HHX HeCI<OJihl<O QeJibiX COCy~OB C 3epHOM;

06HapymeHbl TUI<me OCT3TI<H

oqara. I1osepx 3THX cocy~os 6bmH noJJO)f{eHhi ~se IIJIHThi H3 nectJaHHI<a II rJJHHHHaH HMHTaQHH
Tonopa c oTsepcrHeM ~JIH pyi<OHTI<H

(pHc.

mepTBOIIpHHOIIJeHH~ Il IIpHHOIIJeHHH

HeOJIHTHl.JCCI<010 IJOCeJICHHH 6ory 01HH, oqara Il IIJIO~OpO~HH

25

II

26). B

HMe, cne~oBaTeJJhHO, naxo~HnHch ocraTI<H

:3eMJIH, IIO-BH,UHMOM)', 601y OJIHQeTBOpHBlllel'IIY co6010 npHpo~y Hai< HCTO'-IHHI< }l(ll3HH. IJo~o6Hhie
mepTBeHHbie HMhi H3BeCTHhi II

B

noceJieHHHX cQ:>epbi I<YJlhTYP TpHnOjJhe-Kyi<yTeHH.

ApXCOJIOI'HtieCI<HH MaTepHan COCTOHT H3I<epaMHI<H II, B nepsyiO OtJepe~h, H3 cocy~OB H 300MOpcpHbiX II aHTpOIIOMOpQ:>HbiX CTaTy3TOI< 1 TCC3HbiX I<peMHeBbiX H o6CH,UHaHOBbiX H3~eJIHH, a Tai<me Il
H3 Heci<OJihi<Hx I<aMeHHhiX ummposaHHhiX Tonopos

c

OTBepcTHeM.

HaH6onhmaH tiaCTh Haxo~oi<

OTHOCHTCH l< TpaHCHJibBaHCI<OH I<YJibType paCIJHCHOH I<epaMHI<H; O,UHai<O

l<OJIHtieCTRO paCIIHCHbiX

cocy~os otJeHh HesenHI<O scne~CTBHe pa3pyrnenHH pocnHCH I<HCJJOTaMH necnoii: notiBhi. B I<epaMHI<e
Ha6nro~aeTCH H~eHTHtJHOCTh c I<epaMHI<Oii: noceJieHHii: I<YJlhTYPhi ApHyiii~. CBH3h c I<YJlhTypoii:
ApHyiii~-Kyi<yTeHH HBJIHeTCH snonHe ecTecrseHHOH B 3TOM nocenenHn:, pacnono)f{eHHOM Ha uepece<teHHH cQ:>ep pacnpocrpaHeHHH o6eHx I<YJJhTYP· <l>parMeHThi I<epaMHI<H THna KpHIII, xapai<TepHbit:
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JJ:JIH <lJa3bi .IlmyJieiiiTH
BHJJ:HMoMy,
MHKH

nma

KYJILTYPbi

Eonn,

a

TaKme

H JJ:OKYKYTCHCKOH

<PaKrypbi,

C reHC3HCOM TpaHCHJILBaHCKOH KYJILTypbl paCUHCHOH KepaMHKH.
Km.lc<PenH

6biJIH

BbiHBJieHbi

JIHIIIL

B

aepxneM

ropH30HTe

CBH3aHbi, no-
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CO CKJIOHOM Ha lO:H<HOH CTOpOHe AO UOHMbl 0JITa H npHCYTCTBHCM
B pe3yJILTaTe '-lero pOB MOr 6bi 6biCTpO HaUOJIHHThCH

npo<lJHJieM
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BOAOIO, KOTOpaH MOrJia yrpomaTL
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MCHTY caMHx cTen.
Bo MHOrHX MCCTax CTCHbi CTpOCHHH 6biJIH pa3pyiiiCHbl ]:.lO OCHOBaHHH, B TO BpeMH KaK B J:.lpyrHX
OHH xopoiiio coxpaHHJIHCL. Ha romnoii cropone o6napymeuo OJ:.lHO coJILIIIoe cTpoeHHe,

KOTopoe

6biJIO BCrpbiTO Jllllllb '-laCTH'-IHO.
He o6uapymeu ei.Qe HH OAHH KJICiiMeHHbiH KHpnH'-1 JIH6o '-lepenHQa, TaK '-ITO AO CHX nop
HCH3BCCTHO, KaKaH H3 BOHHCKHX '-laCTCH 3ACCb CTOHJia.
CBOHM noJiomenHeM y ropnoro npoxoAa Typuy-Poiiiy YJ<PCDJieHHe HllleJio, aepoHTHo, aecLMa
6oJILIIIOe 3Ha'-leHHe AJIH 3aLQHTbi 3TOH AOporH H rpaHHQ npoBHHQHH. ,IlpeBHHM HaHMCHOBaHHeM 3TOH
MCCTEOCTH, no-BHAHMOMy, 6biJIO Caput Stenarum, ynoMHHaeMbiH B Tabula Peutingeriana.
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Pnc. 31 • - fiJI3H CTCH IOH<HOH CTOpOHhl TeppaCbi rrpOTI1B pa3pe3a V.
P11c. 32. - Eo1111a. IlJiaH nocrpoiî:KH Ha IOHmoii cropoHc Teppachi.
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LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE CAŞOLŢ,BOIŢA
RESUME

Le collectif du chantier a continue en 1957 ses recherches a Caşolţ, a savoir dans la necropole daco-romaine et dans la station contemporaine, dans la necropole hallstattienne de Trei Morminţi et dans la Etation de la derniere periode neolithique, de Poiana în Pisc. On a commence
en meme temps l'exploration du presume camp romain de Boiţa, situe devant le col de
Turnu Roşu.
Necropole daco-romaine. Treize autres tumulus ont ete fouilles. On y a fait de nouvelles
observations et recolte des materiaux nouveaux. En ce qui concerne la majorite des tumulus,
le bucher funeraire avait ete eleve a meme le sol antique, sans amenagement prealable du
terrain. Cependant, dans trois tumulus, il a ete constate a nouveau que sous le bucher on
avait d'abord creuse une fosse, de forme quadrilatere, a angles arrondis, ou sant tombes et
se sant conserves les restes de l'incineration, ainsi que les offrandes qui avaient ete deposees.
Dans certains tumulus, on a derechef trouve comme de juste les silex qui avaient servi a allumer le feu, et une petite excavation a chaque extremite de la sale du bucher, qui avait egalement
servi a allumer le feu sous le bucher. Un tumulus (T LVIII- 65) etait totalement depourvu de
traces de feu ou de combustion. Ce n'est que dans le tumulus qu'on a trouve quelques
fragments de ceramique et une ecuelle entiere et, a l'extremite du perimetre du tumulus, une
monnaie de bronze de Faustina Senior. Il s'agit probablement d'un cenotaphe.
Dans deux tumulus, on a egalement trouve les âtres secondaires utilises pour la preparation
du banquet funeraire. Le tumulus LIX (53) renfermait deux âtres funeraires, correspondant a
deux enterrements concomitants. Aucun de ces âtres n'est situe au centre du tumulus. La
tombe principale etait pourvue d'une fosse sous le bucher. Outre les vases d'offrande,
on a trouve, entre autres objets d'inventaire, une boucle d'oreille en or et l'extremite d'une
fibule d'argent. Le second âtre funeraire etait plus petit et sans vases d'ofrande entiers.
Ces deux tombes du meme tumulus sant contempo•aines et semblent appartenir a une mere
et a son enfant.
Le fait que des objets de parure en metal precieux ont ete trouves dans un tumulus de
dimensions reduites est un indice certain que les nombreuses autres tombes, pillees dans l'antiquite, contenaient egalcment de tels objets. La ciste du tumulus T LX (79) (fig. 8) fournit
une preuve claire et peremptoire de ce pillage. La ciste proprement dite est bien conservee,
mais son couvercle est brise et son contenu a ete pille. Le pillage a eu lieu tres tot apres l'inhumation et celui qui en fut l'auteur connaissait a coup sur non seulement le contenu de la ciste,
mais aussi son emplacement dans le tumulus (elle se trouve non pas au milieu du tertre, mais un
peu sur le câte). C'est pourquoi le sacrilege a pratique un trou en forme d'entonnoir qui a
abouti directement a la ciste, qui fut videe de son contenu precieux, tandis que les vases d'offrande, deposes sur l'âtre funeraire, sant restes intacts.
Huit autres tumulus fouilles cette annee avaient ete egalement violes dans l'antiquite. C'est
pourquoi ils sant depourvus de vases d'offrande entiers ainsi que d'objets d'inventaire de
quelque prix, encore que l'âtre funeraire de certains d'entre eux se soit bien conserve.
Station de l'epoque romaine. Plusieurs sections ont ete pratiquees dans cette station et une
certaine surface du terrain situe a l'Est de la Pepiniere actuelle, a gauche du ruisseau de Higiu,
a ete deblayee. On y a surpris deux habitations, l'une avec un âtre et d'abondantes restes anciens
autour d'elle; l'autre (sur la surface A) est caracterisee par la presence de galets de riviere
ayant probablement servi a paver l'habitation et peut-etre encore le long des parois a l'exterieur.
Les restes de cette habitation (fig. 14) offrent une frappante ressemblance avec les vestiges d'habitation de l'etablissement dace d'Arpaşul de Sus (cf. «Materiale», IV, 1957, p. 145 sqq. et
fig. 19 et 20). C'est probablement le type d'habitation dace de la region des montagnes, qui s'est
conserve a l'epoque romaine.
Le materiei archeologique qui a ete trouve appartient a l'epoque romaine. La ceramique
est en partie identique a celle de la necropole. Mais on y trouve aussi des vases fac;:onnes a
la main, dant certains d'une authentique facture dace, ornes de bandes d'alveoles et de boutons.
On y a encore recolte quelques fragments de briques romaines, ainsi que des objets de fer typi,
quement romains, dant une pointe de lance.
Il resulte, des fouilles pratiquees jusqu'ici que cette station se composait de maisons ou de
cabanes isolees, situees a une assez grande distance les unes des autres et autour desquelles s'etendaient les dependances, consistant probablement en abris pour le gros betail ou les moutons. Cette
station accuse un caractere pastoral; c'est une station de bergers avant tout. Cela explique la
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grande dispersion des exploitations, fait qui repn!sente une grande difficulte pour les recherches
archeologiques.
Necropole hallstattienne. Pour completer les renseignements que l'on detenait deja, an y a
fouille l'un des trois grands tumulus connus sous le nom de «Trei Morminţi », lesquels avaient
deja ete etudies jadis, sans n!sultats, par 1. F. Neigebaur et par C. Gooss. On a pu constater
que la tranchee pratiquee en 1850 au milieu du tumulus n'avait abouti a aucune tombe. Une
tombe a inhumation a ciste, ayant appartenu a un enfant, a ete decouverte dans la moitie Sud
du tertre et, du meme câte, pres du bord, an a identifie une seconde tombe a incineration a urne,
introduite ulterieurement grâce a une excavation pratiquee dans le tumulus.
Il a ete prouve de cette fac;on que le groupe des trois grands tumulus renfermait egalement
des tombes, du meme type et de la meme epoque que les autres tumulus de cette necropole. L'inventaire des tombes de ces trois grands tertres n'est en rien plus riche que celui des autres grands
tumulus, comme on aurait pu le croire.
Station de Poiana în Pisc (de basse epoque neolithique). Les fouilles de cette annee ont mis
au jour les traces d'une habitation de surface flanquee d'un fond de cabane, et une fosse destinee
au culte.
L'habitation, quadrilatere (3 m X 4 m), avait des parois faites d'un squelette de poteaux
et de branchages, recouvert d'argile bien petrie. Le pavement etait de terre battue et non de
pieces de bois, comme dans les stations de l'aire Cucuteni~Tripolje.
La fosse destinee au culte a ete decouverte, isolee. de toute habitation, a la lisiere de la
station. Elle descend jusqu' a 1m 30 de la surface actuelle du sol et penetre egalement a 20 ou
30 cm environ dans la terre vierge. Son fond, de 1 m de diametre, est circulaire. Au fond
de cette fosse se trouvaient des charbons meles a des ossements calcines et brises, puis des vases
intentionnellement brises, et, par~dessus, quelques vases entiers qui contenaient des grains de
cereales, ainsi que les restes d'un âtre. Par~dessus ces vases, il y avait deux plaques en gres
et le simulacre en terre cuite d'une hache a trou d'emmanchement (fig. 25 et 26). Cette fosse
renfermait dane les restes d'un sacrifice et des offrandes faites par la communaute neolithique
a quelque divinite du feu, du foyer et de la fertilite du sol, par consequent a une divinite qui
representait la nature en tant que source de vie. On connaît egalement des fosses de
sacrifice de ce genre dans les stations appartenant a l'aire de la civilisation de Cucuteni~
Tripolje.
Le materiei archeologique comprend beaucoup de ceramique - en premier lieu des vases,
mais aussi des statuettes, zoomorphes ou anthropomorphes - puis des objets en pierre (en
silex et en obsidienne), ainsi que quelques haches polies et perforees. La majeure partie de ce
materiei archeologique est caracteristique de la civilisation a ceramique peinte de Transylvanie,
bien que les vases peints soient peu nombreux a cause de la destruction de la peinture par les
acides du sol. Mais an constate dans les formes ceramiques des apparitions identiques a
celles connues des stations du type Ariuşd. Les relations avec la civilisat~on d'Ariuşd~Cucuteni
sant tres naturelles dans cette station, situee au point d'interference des aires des deux civilisations.
Les fragments ceramiques de tradition Criş, ceux qui sant caracteristiques de la phase Giuleşti
de la civilisation de Boian, et ceux de facture precucutenienne sant probablement en relation avec
la genese de la civilisation transylvaine a ceramique peinte. En echange, les fragments sporadiques
de ceramique de type Coţofeni ne sant apparus que dans le niveau superieur de la couche de
civilisation.
Boiţa. Les recherches ont confirme l'existence d'une fortification romaine sur la rive droite
de l'Olt, sur une terrasse qui s'eleve a 3- 4 m a peine au~dessus de la foret inondable qui
borde la riviere. Des sections ont ete pratiquee sur les câtes Est et Sud du terrase. Le mur
d'enceinte d'une epaisseur de om 80 est double d'un second mur, de meme epaisseur, situe a·
l'interieur a une distance variant de om 70 a JID 40. Les fondations de ce second mur
sant situees plus haut que celles du mur d'enceinte. Il defendait le chemin de ronde. Derriere
lui se trouvait l'agger, dant la largeur, comptee a partir du mur d'enceinte, etait de 8m 35.
Par devant, c'est~a~dire a l'exterieur, le fosse manque. L'absence de fosse s'explique par la nature
du terrain, en pente, qui s'etend jusqu'a la fâret inondable des bords de l'Olt, riche en eau sur
le câte Ouest, de sorte qu'un fosse se serait rapidement rempli d'eau et aurait meme pu
menacer les fondations du mur d'enceinte.
En de nombreux points, les murs de la fortification ont ete detruits jusqu'a la base,
tandis qu'ils subsistent ailleurs en bon etat. Une assez grande construction, a ete identifiee
sur le câte Sud. Elle n'a ete degagee qu'en partie.
Les briques et les tuiles ne portent pas d'estampille, de sorte qu'il n'a pas ete possible
d'identifier les troupes qui ont stationne dans cette fortification.
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Situe devant le defile de Tumu-Roşu, cette station jouait probablement un grand râie
dans la defense de ce col et de la frontiere de la province. Il est a peu pres certain que le nom
antique de la localite etait Caput Stenarum, qui figure dans la Table de Peutinger.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1.- Caşolţ. Necropole daco-romaine. Plan du tumulus LXlV-8, montrant Lître funeraire deplacc.'
vers le bord meric"bnal du tertre.
Fig. 2.- Necropole daco-romaine. Plan du cumulus LXIII--52, montrant l'âtre funeraire au ·milieu du
tertre et 1' âtre secondaire a son extremite.
Fig. 3. -Necropole daco-romaine. Tumulus LIII-40: l'âtre funeraire et les vases d'offrande.
Fig. 4.- Necropole daco-romaine. Tumulus LXII-47: l'âtre funeraire et les vases d'offrande.
Fig. 5.- Necropole daco·romaine. Tumulus LXII-47: vase principal in situ.
Fig. 6. -·Necropole daco-romaine. Tumulus LXV-2: vases d'offrande sur l'âtre funeraire.
Fig. 7. - Necropole daco-romaine. Tumulus LX-79: âtre funeraire et ciste.
Fig. 8. -Necropole daco-romaine. Tumulus LX-79: âtre funeraire et ciste (photographie).
Fig. 9. -Necropole daco-romaine. Tumulus LIX-53: plan du cumulus montrant les deux âtres func.'·
raires (1 et Il).
Fig. 10. -Necropole daco-romaine. Tumulus LIX-53: l'âtre funeraire n". 1.
Fig. 11. - Necropole daco-romaine. Tumulus LIX- 53; pot a anse en terre cuite.
Fig. 12.- Necropole daco-romaine: objets du mobilier archeologique des tombes LIX-53 (1-12, 19)
et LX-79 (13-18).
Fig. 13. - Esquisse du terrain avec les sections de la station d'epoque romaine de Gura Higiului.
Fig. 14. - Station de l'epoque romaine, a Gura Higiului: la surface A, pavee de gros galets de riviere et
avec traces d'habitation.
Fig. 15.- Objets en metal de la station d'epoque romaine de Gura Higiului.
Fig. 16.- Necropole hallstattienne (B), plan du cumulus IX.
Fig. 17.- Necropole hallstattienne (B). Tombe a inhumation â ciste, du cumulus IX.
Fig. 18. - Croquis du terrain de la station de Poiana in Pisc.
Fig. 19. - L'habitation A de la station de Poiana in Pisc.
Fig. 20. - Ceramique de la station de Poiana in Pisc.
Fig. 21. - Figurines en terre cuite de la station de Poiana in Pisc.
Fig. 22. - Ceramique de la station de Poiana in Pisc.
Fig. 23. - Station de Poiana in Pisc: ceramique de la phase Giuleşti de la civilisation de Boian.
Fig. 24. - Station de Poiana in Pisc: fosse servant au culte; section V.
Fig. 25. - Station de Poiana in Pisc: vases et haches en terre cui te de la fossc ayant servi au sacrifice.
Fig. 26. - Boiţa. Croquis du terrain de la station romaine.
Fig. 27.- Profil de la section 1 du cote Ouest du camp.
Fig. 28. - Les deux murs en pierre du cote Ouest du camp, dans la section 1.
Fig. 29. - Profil de la scction V du cote Sud de la terasse.
Fig. 30. - Les deux murs de l'enceinte de la terasse cote Sud, section V, vus de l'interieur.
Fig. 31. -Plan des murs du cote Sud de la terasse a hauteur de la section V.
Fig. 32. -Plan de la construction situee sur le cote Sud de la terasse.
Fig. 33. -Perspective de la meme construction (partie Est).
Fig. 34. - Vue de la meme construction et du mur circulaire.
Fig. 35. - Extremite interieure du mur circulaire de la construction situee sur le cote Sud. de la terasse.
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URMA descoperirii, în sondajele din 1951, a două morminte de incineraţie
în urnă, datînd din secolul III e.n. , 1 în vara anului 1957 s'au reluat săpă,
turile în cimitirul roman de la Lechinţa de Mureş, situat la marginea de nord,
vest a satului, în grădina fostului« Gostat », acum proprietatea gospodăriei agricole
colective din localitate. Cercetările arheologice din 1957, a căror amplasare pe
teren a fost riguros condiţionată de cruţarea diferitelor culturi cerealiere şi legu,
minoase existente, s'au desfăşurat între 16 şi 28 august şi au cuprins o suprafaţă
ce totalizează 320 m 2 , pe întinderea căreia s'au descoperit doar trei morminte
de incineraţie.
Concomitent, între 24 şi 28 ale aceleiaşi luni, s'au efectuat săpături restrînse
şi în stînga Mureşului, pe teritoriul satului Cipău.

I

N

1.

LECHINŢA

DE

MUREŞ

În cele ce urmează vom face o sumară prezentare a tuturor morminte,
lor, în total 8, descoperite pînă acum, fie întîmplător, fie în săpăturile între,
prinse de colectiveleAcademiei R.P.R. în 1951 şi 1957, în cimitirul roman de aici.
Referitor la mormintele ieşite la lumină incidental, există numai informaţiile
verbale date de săteanul Ion Ruja, care de peste 50 de ani locuieşte într'o casă
aflată chiar pe locul cimitirului antic. Ruja Ion a declarat că înaintea primului
război mondial, cînd el a săpat gropi pentru plantarea unor meri şi duzi, a desco,
perit, succesiv, trei oale întregi, îngropate la adîncime de aproape 1 m în pămînt. În
fiecare oală s'au găsit oase arse, mărunte, «cît degetul de mari», bucăţele de cărbune
şi cenuşă. Despre existenţa acestor vase nu se ştie astăzi nimic. Bazîndu,ne pe
relatările amănunţite şi pe indicaţiile topografice relativ precise ale descoperita,
rului, confirmate de observaţiile noastre asupra mormintelor dezvelite ulterior
în săpături, considerăm că cele trei «oale cu oase arse, cenuşă şj bucăţele de căr,
bune » reprezintă trei morminte de incineraţie în urnă. Acestea sînt trecute în
plan după relatarea săteanului amintit, fiind notate cu M. 1-M. 3, şi le descriem
în rîndurile de mai jos. Informaţiile lui Ion Ruja au format de altfel punctul de
plecare pentru sondajele executate în 1951.
Mormîntul nr. 1. - S,a găsit cu ocazia săpării gropii pentru sădirea primului
dud (fig. 1). Adîncimea gropii sepulcrale: circa 1 m. Urna, de culoare roşie, fără
' Colectivul şantierului a fost format din: K. Ho·
redt (responsabil), D. Protase şi N. Vlassa (membri).
Raportul asupra săpăturilor de la lechinţa a fost

întocmit de către D. Protase, iar cel despre
de N. Vlassa.
1
K. Horedt, în SCN, III, 1952, p. 324.
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torţi, a fost găsită întreagă şi acoperită cuyn capac de aceeaşi culoare, anume făcut
şi adaptat dimensiunii gurii vasului. In urnă, la golirea ei, s-au aflat oase
calcinate, mărunte, cenuşă şi sfărîmături de cărbune. Obiecte de inventar funerar

nu s-au găsit.
Mormîntul nr. 2. - În groapa săpată pentru plantarea celui de-al treilea dud,
(fig. 1), la adîncime de aproape un metru în pămînt, s-a găsit o oală roşie, întreagă
acoperită cu o lespede. Oala conţinea oase arse, fărîmiţate, şi cenuşă. Nu s-au
constatat obiecte de inventar funerar.
Mormîntul nr. 3. - La nord de pătulele pentru păstrarea porumbului şi în
imediata lor apropiere (fig. 1), cu prilejul săpării unei gropi pentru sădirea unui
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măr, a ieşit la iveală a treia oală, de culoare cenuşie, neacoperită cu capac sau
lespede. Oala conţinea cenuşă, cărbune mărunt şi oase arse, foarte sfărîmate.
Lipseau şi aici obiectele de inventar funerar.
Mormintele nr. 4 şi nr. 5· - Existenţa cimitirului de incineraţie -la marginea
de nord-vest a Lechinţei a fost verificată prin săpături în anul 1951 de un colectiv
al Academiei R.P.R. În unicul şanţ săpat atunci, în decurs de numai cîteva ore,
s-au găsit două morminte de incineraţie în urnă, descrise mai amănunţit de
K.Horedt în cadrul unui studiu aparte. Notăm, în continuare, aceste două morminte
cu nr. 4 şi nr. 5.
Mormintele următoare, nr. 6 - nr. 8, au fost dezvelite în să păturile noastre
în vara anului 1957, aşa încît asupra lor există observaţii detaliate şi complete.
Mormîntul nr. 6.- Incineraţie în urnă. Adîncimea gropii sepulcrale: 0,65 m.
Urna, sfărîmată în bucăţi rămase pe loc, a putut fi lesne întregită. Ea este fără
torţi, de culoare cenuşie-brună, lucrată cu roata, dintr-o pastă impură şi uşor
friabilă, avînd gura _larg deschisă, fundul retezat, fără inel, şi pîntecul uşor tras
spre umeri (fig. 2 ). In urna acoperită cu o lespede de gresie, s-au găsit oase umane
mărunte, bine calcinate, cenuşă şi puţin cărbune. Inventar: o brăţară fragmentată
de bronz, un cercei rupt, făcut din fir de argint de proastă calitate şi o mărgea
de os. Obiectele de inventar erau aşezate pe oasele calcinate. Gracilitatea şi puţină-
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tatea osemintelor indică un mormînt de copil, iar caracterul inventarului funerar
pledează pentru posibilitatea apartenenţei lui unei fetiţe.
Mormîntul nr. 7.- lncineraţie fără urnă. Adîncimea gropii sepulcrale: O, 70 m.
Oasele calcinate, puţina cenusă si bucăţelele de cărbune găsite erau aşezate pe o
mică lespede de gresie locală', pusă orizontal pe fundul gropii. În jurul acestei
lespezi, se găseau alte şapte lespezi mici din aceeaşi
gresie, dispuse radial, cu marginea exterioară puţin
mai ridicată decît cea din interior, dînd astfel întregului mormînt aspectul unei farfurii cu diametru!
de 0,60 m (fig. 3 ). Oasele calcinate erau acoperite
cu altă lespede, care servea drept capac pe această
mică şi rudimentară construcţie. La marginea mor,
mîntului, pe fundul gropii sepulcrale, s'au aflat
şi cîteva frînturi de vase romane, brune,cenuşii,
fără îndoială aduse de la rugul funerar şi aruncate,
poate cu scopuri rituale, în groapă. Cioburi de vase
de factură romană g,au mai constatat şi printre
oasele calcinate. După aspectul oaselor, mormîntul
aparţine unui om matur. Nu a avut obiecte de
inventar funerar.
Protejarea mormîntului cu lespezi mici de
gresie lasă să se vadă destul de limpede ideea
de a depune osemintele defunctului Într'o casetă Fig. 2. _ Lechinţa de Mureş. Urnă
de piatră, construcţie care aici nu a fost decît
cinerară, cenuşie-brună (M. 6).
extrem de modest realizată.
Mormîntul nr. 8. - lncineraţie fără urnă. Oasele de om matur, puternic calci,
nate, amestecate cu cenuşă şi cărbune, erau depuse într'o groapă ovală, lungă de O, 90 m
şi largă de 0,40---0,45 m. Lipsa pămîntului înroşit de
pe marginile şi fundul gropii constituie dovada arderii
cadavrului în alt loc decît cel al înmormîntării osemin,
telor. Axul lung al mormîntului era orientat pe direcţia
NV- SE. Inventar: cîteva cioburi de vase de factură
romană, lucrate la roată, de culoare cenusie,brună.
Din descrierea mormintelor cunoscute pînă acum
în cimitirul roman de la Lechinţa de Mureş se des,
prinde constatarea că ne găsim în prezenţa a trei
variante bine conturate în cadrul ritului de incineraţie
şi anume : a) morminte de incineraţie în urnă (M. 1 M. 3, M. 6); b) morminte fără urnă, rămăşiţele inci,
Fie. 3. --- Lechinţa de Mureş. Mornerării
fiind depuse într'o groapă ovală (M. 7);
- mînt de incineraţie (M. 7), avînd
fundul şi marginile gropii căptuşite
c) morminte cu un fel de casetă improvizată din
cu lespezi de gresie.
lespezi (M. 8), în care erau aşezate, fără urnă, oasele
incinerate. Observăm apoi că în cadrul tuturor acestor
variante arderea defuncţilor nu s,a făcut pe locul de găsire a mormintelor, ci în
alt loc sau locuri, deosebite de cel al depunerii resturilor aduse de la rugul funerar.
Cît priveşte extensiunea, topografia şi durata folosirii cimitirului, materialul
existent şi numărul mic de morminte descoperite nu ne îngăduie să facem aprecieri
sigure. Totuşi, se pare că probabilitatea ca cimitirul, în cazul cînd el eo;te mai vast,
să se întindă nu spre sat, ci pe panta domoală dinspre nord,est, spre ograda
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locuitorului Toader Scridon, este mult mai mare. Precizări mai concludente privitoare
la datarea acestui cimitir în cadrul epocii stăpînirii romane în Dacia sînt posibile
pe baza unei fibule cu picior întors din mormîntul nr. 4, descoperit în 1951, fibulă
care plasează acest mormînt în secolul III e.n. 1 . Începutul cimitirului nu poate fi
deocamdată precizat.
Aprecieri referitoare la apartenenţa etnică a acestui cimitir plan, fără tumuli,
atribuit dacilor din vremea dominaţiei romane în .Dacia, s'au făcut în repetate
rînduri pe considerente de rit şi pe conexarea lui cu aşezarea corespunzătoare
de la Lechinţa, în care se constată vestigii ale perpetuării ceramicii dacice din
Latene,ul tîrziu în epoca romană 2 • Cele trei variante ale ritului de incineraţie,
forma şi tehnica urnelor cinerare, precum şi unele amănunte rituale, întru totul
analoage celor din cimitirul contemporan, sigur dacic, de la Soporul de Cîmpie,
par a confirma această atribuire. Elementul hotărîtor însă în atribuirea etnică
certă, care este ceramica dacică, prezentă în cantitate mare la Sopor, lipseşte deocam,
dată în cimitirul de la Lechinţa de Mureş, ea fiind constatată numai în aşezarea
din epoca romană de pe malul drept al Mureşului, la « Sălişte ».
2. CIPĂU

La sud de calea ferată Iernut,Cipău, la o distanţă de aproximativ 2 70 m
de intersecţia pîrăului Şeuliei cu calea ferată se află o dîlmă naturală de formă
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Pădure de Salcîmi

·· ...
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Cipău.

Planul sondajului.

elipsoidală,

cu dimensiunile de circa 70 x 40 m. Dîlma face parte din zona de
început a terasei mijlocii a Mureşului. Spre est ea se leagă, după o uşoară depre,
siune, de ultima ramificaţie a « Dealului Podeiului », pe care se află o pădurice
1

K. Horedt, în SCN, III, 1952, p. 324.
Ibidem. şi V, 3-4, 1955, p. 489; Ion Ţigăra,
în voi. Din activitatea mu~eelor noastre, 1, Cluj,
2

1955, p. 115; M. Macrea, în Dacia, N.S., 1, 1957,
p. 219.
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de salcîmi, iar înspre sud de dealurile Şeuliei. Spre vest, la o distanţă de 40 m
de ro alele movilei, şerpuieşte pîrăul Şeuliei (fig. 4 ).
Periegheze efectuate în anii anteriori duseseră la constatarea că movila servise,
odinioară, ca loc de aşezare omenească.
Deoarece în împrejurimile imediat învecinate, la nord de calea ferată, pe
terenul întreprinderii « I.C.I.A. » - Cipău, au apărut, nu de mult, vestigii ale

~""i''ii\!i!".·

~\\\q,\\\. ,,\1\\nl:l'·~
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Fig. 5.aparţinînd

Cipău:

culturii

15, 17-22

şi

Coţofeni;

7

24, materiale aparţinînd culturii Criş; 3, 5, 8, 9, 14 şi 16, materiale
13, epoca bronzului; 2, 4, 10-12 şi 23, prima epocă a fierului; 1 şi
6, fragmente ceramice celtice.

şi

culturilor neolitice Criş şi ceramică liniară asociate, urma să se verifice, dacă nu
cumva raportul stratigrafi.c al celor două culturi va putea fi. sezisat printr,un sondaj
pe movilă. Pe terenul propriu,zis al întreprinderii nu se mai puteau face săpături
din cauza noilor construcţii edilitare şi a grosimii stratului de mîl aluvionar (2, 75 m)
ce se suprapunea depunerilor Criş.
Executat între 24-28 august 1957, sondajul de pe movilă a constat dintr,un
şanţ (S 1) de 50 x 1 m, orientat aproximativ vest~est şi altele două alăturate şi
Z9 -o. 130
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paralele (S 2 şi S 3) de cîte 10 x 1 m (fig. 4), însumîndu,se, în total, o suprafaţă
de 70 m 2 • Adîncimea maximă atinsă n'a depăşit 1 m.
Rezultatele sondajului n'au corespuns aşteptărilor. Stratul de cultură, uniform
în privinţa compoziţiei în toate cele trei secţiuni, nu depăşeşte grosimea de
0,50-0,60 m, adîncime sub care apare solul viu, galben. Urme de construcţii,
bordeie, vetre, n'au apărut.
Materialul celor trei secţiuni îl descriem împreună.
În partea inferioară a stratului de cultură au apărut urme ale culturii neolitice
Criş. Ceramica are obişnuitul aspect grosolan, fiind impură şi rău arsă. In compozi,
ţia pastei intră pleavă de cereale în cantităţi variabile. Ornamentaţia -sărăcăcioasă
constă din butoni plastici rotunzi sau prelungi şi torţi late, arcuite în formă de
şa (fig. 5/17, 18, 21, 24). Împreună cu ceramica Criş au apărut numeroase rîşniţe
primitive, făcute din diferite şisturi nisipoase şi roci conglomeratice (fig. 5/22),
precum şi multe aşchii de cvarţ, hidrocvarţit, andezit (fig. 5/15, 19) şi obsidian
(fig. 5/20). S,au găsit şi oase de animale şi multe cochilii de scoici de rîu (Unio
pictorum).
Remarcăm numărul relativ mare de rîşniţe primitive, indiciu asupra agricul,
turii primitive, practicată de purtătorii acestei culturi.
Deasupra depunerilor Criş au apărut vestigii ale culturii Coţofeni, de la
începutul epocii bronzului. Ornamentele ceramicii fac parte din binecunoscutul
repertoriu al acestei culturi: linii incizate, gropiţe, alveole (fig. 5 /3,5, 8-9 şi 14 ).
Dintre forme se poate menţiona o placă de lut (capac?) (fig. 5/16).
Cîteva fragmente ceramice răzleţe aparţin epocii bronzului (fig. 5/7 şi 13).
În partea de sus a stratului de cultură au apărut numeroase fragmente cerarnice
din prima epocă a fierului. Materialul -deşi fragmentar - redă forme de vase
simple, majoritatea neornamentate. Rarele ornamente constau din brîuri alveolare,
butoni sau torţi. Culoarea vaselor variază între cenuşiu şi negru. Pasta e destul
de bine arsă, cu nisip şi pietricele în compoziţie (fig. 5/2, 4, 10-12 şi 23 ).
Aproape de suprafaţa solului au apărut două buze de vase cenuşii,negricioase,
lucrate cu roata, foarte probabil celtice (fig. 5/1 şi 6).
Caracterul restrîns al sondajului efectuat, ca şi puţinătatea materialului arheo,
logic ivit, nu ne permit să tragem concluzii mai ample. În orice caz, pe movila
ce se ridică deasupra terenului ce constituia odinioară zona de inundaţie a vechilor
meandre ale Mureşului, se constată -deşi slabe -urmele a cinci epoci, dintre
care trei {cultura neolitică Criş, cultura Coţofeni şi prima vîrstă a fierului) sînt
mai bine reprezentate.
În teritoriul atît de bogat în urme arheologice dintre comunele Lechinţa de
M ureş, Iernut şi Cipău s'a identificat astfel o nouă modestă aşezare, locuită în
diferite epoci.
D. PROTASE
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PACKOTIKI1 B JIEKHHUE-.UE-MYPEillE 11 l.Jl1TI3Y
KPATKOE CO.UEP)KAH.HE
JleTOM 1957 r. 6hiJIH B0306HOBJieHhi pacKomm MOrHJILHHKa pHMCKOH 3noxH B JleKHHI.{e-AeMypern, rAe 6hiJIH BCKJChiThi ell.{e TpH norpe6eHHH c Tpynoco>IOI<eHHeM. TaKHM o6pa30M, B 3TOM
MCrHJibHHKe yme H3BeCTHhl BOCeMb norpe6eHHH C TpynoCOllillieHHeM, npeACTaBJIHIOII.{He TpH
BapHaHTa OAHOrO H TOro me o6pHAa: a) 3aXOpOHeHHe B ypHe; 6) 3axOpOHeHHe OCTaTKOB Tpyno-
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CO>K>KeHHH B OBa.JlbHOH HMe, 6e3 ypm.I; B) aaxopoueuue OCTaTKOB TpynOCO>K>KeHHH B HIQHKe H3
KaMeHHbiX nJIHT, 6ea ypubi. Tpynbi cmura.JIHCL ue ua Mecre aaxopoueuHH, as ,npyroM Atecre. IIorpe6aJILHbiH uuseuTapL secLMa cKy,neu H 6biJI o6uapymeu JIHWL B uecKOJILKHX norpe6euiDIX. Ou
COCTOHT H3 pHMCKHX H3,neJIHH, CTeKJUIHHbiX 6yc, 6pOH30BOrO 6paCJieTa, >KeJieauoro HO>Ka, KYCKOB
p030BO-KpaCHOH naCTbi, 6pOH30BOro KOJILQa H qm6yJlbi C BbiBOpOlleHHOH HO>KKOH. <J>u6yJia ,naTHpyeT norpe6euue III B. H.3. Ha'laJIO MOrHJILHHKa noKa eiQe ue ycrauosJieuo.
06pH,n TpynoCO>K>KeHHH H CBH3L MOrHJILHHKa C HaxO,nHIQHMCH no6JIH30CTH COBpeMeHHbiM
eMy noceJieHHeM, r,ne 6biJIO ycraHOBJieHO HaJIH'lHe ,naKHHCKOH KepaMHKH noa,nuero JiaTeHa pHMCKOH
3llOXH, rOBOpHT B llOJIL3Y OTHeCeHHH 3TOrO MOrHJILHHKa K ,naKHHCKHM Ty3eMQaM BpeMeH pHMCKOrO
rocno,ncrsa B .UaKHH. 3To no,nTsepm,naeTCH TaK>Ke H TeM, 'ITO sce TpH sapuauTa aaxopoueuu:H c
TpynoCO>K>KeHHeM, <t>opMa H TeXHHKa H3rOTOBJieHHH norpe6aJILHbiX ypH, a TaK>Ke H HeKOTOpbie
o6pH,nOBbie ,neTaJIH BllOJIHe CXO,nHbl C ,npyrHM COBpeMeHHbiM MOrHJILHHKOM, ,nOCTOBepHO ,naKHHCKHM, B ConopyJie-,ne-KbiMnue.
B qumy (KJiy>KcKoii: o6Jiacru), B nyuKTe (( HKHA )) 6biJI npouase,neu JieTOM 1957 r. ue6oJILrno:H myp<\:1 ua npupo,nuoM xoJIMe. EbiJIH BbiHBJieHbi cJie,nbl nHTH 3nox: ueoJIHTH'leCKoiî: KY JILTYPbi Kpurn, KYJILTYPbi KoQo<\:leuu uaqana 6poH3bi, 6pouaosoro nepuo,na, nepsoro nepuo~a
>KeJieaa H ,nsa <t>parMeHTa KeJILTCKHX cocy,nos.

OB'MICHEHHE PHCYHKOH
Pnc. 1. - JleKHHQa-~e-Mypem. fiJJaH pacKOllOK pHMCKOro MOrHJJbHHKa.
Pnc. 2. - JleKHHQa-~e-Mypem. llorpe6aJJbHall ypua cepo·6yporo QBeTa (M. 6).
Puc. 3. - JleKHHQa-~e-Mypem. llorpc6eHHe c TpynocommeuueM 6ea ypHbl lM. 7); ~o H creHbl liMbi o6Jiomeubr K8MeHHblMH IIJlHT8MH.
Puc. 4.- l..J:nnay. llnau wyp~OBKH.
PHc. 5.- l..J:nnay. 15, 17- 22 H 24, uaxo~KH KYJJbTypbl KpHill; 3, 5, 8, 9, 14 H 16, uaxo~KH KYJJbTYPbl
KoQo~euH; 7 H 13, uaxo~KH 6pouaoaoro nepuo~a; 2, 4, 10--12 H 23, uaxo~KH nepsoii: anoXH meneaa; 1 H 6,
~parMeHTbi KeJJbTCKHX cocy~oa.
·

LES FOUILLES DE LECHINŢA DE MUREŞ ET DE CIPĂU
RESUME

Les fouilles de la necropole de Lechinţa de Mureş, qui date de l'epoque romaine, ont ete
reprises pendant l'ete de l'annee 1957. On y a decouvert trois autres tombes a incineration, de
sorte qu' on en connaît huit a l'heure actuelle, toutes a incineration, mais representant trois variantes, bien distinctes, de ce rite : a) tombes a urne, b) tombes sans urne, les restes provenant de
l'incineration reposant dans une fosse ovale, c) tombes sans umes, les restes incineres etant depo·
ses dans une ciste improvisee a l'aide de dalles. Tous les cadavres ont ete incineres a un autre
endroit que celui ou a eu lieu l'inhumation. L'inventaire funeraire est tres pauvre et on n'en a
trouve que dans quelques tombes. Il consiste en objets romains: perles de verre, bracelet de bronze,
couteau de fer, morceaux de pommade d'un rose-rouge, bague en bronze et fi.bule a pied tors.
Cette fi.bule date la tombe respective du Ilie siecle de notre ere, ce qui prouve qu'a cette epoque
on enterrait encore dans cette necropole. A l'heure actuelle, on ne saurait encore preciser l'epoque
initiale de la necropole.
Le rite a incineration et les rapports de cette necropole avec l'etablissement contemporain
situe a proximite- ou l'on a constate que la ceramique dace de la demiere periode La Tene
persistait a l'epoque romaine- plaident en faveur de l'attribution de cette necropole aux autochtones daces de l'epoque de la domination romaine en Dacie. Les trois variantes du rite a incineration, la forme et la technique des umes cineraires, ainsi que certains details rituels, tout a fait
analogues a ceux de la necropole contemporaine, et surement dace, de Soporul de Cîmpie, confi.rrnent cette attribution.
A Cipău, au lieu dit « I.C.I.A » (region de Cluj), un modeste sondage a ete effectue en 1957
sur une butte naturelle. On y a trouve des traces appartenant a cinq epoques differentes: la civilisation neolithique de Criş, la civilisation de Coţofeni (debut de l'âge du bronze), l'âge du
bronze, la premiere periode de l'âge du fer, ainsi que deux fragments de vases celtiques.
211'
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EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Lechinţa de Mureş. Plan des fouilles de la necropole romaine.
Fig. 2.- Lechinţa de Mureş. Urne cineraire gris-brun (M. 6).
Fig. 3.- Lechinţa de Mureş. Tombe a incineration sans urne (M. 7), dont le fond et les c6tes de la fosse
sont doubles de plaques de gres.
Fig. 4. - Cipău. Plan du sondage.
Fig. 5.- Cipău: 15, 17-22 et 24, materiei appartenant a la civilisation du Criş: 3, 5, 8, 9, 14 et 16, materiei appartenant a la civilisation de Coţofeni; 7 et 13, f:ge du bronze ; 2, 4, 10-12 et 23, premiere periode
de l'âge du fer; 1 et 6, tessons de ceramique celtique.
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA CAVADINEŞTI
(r.

C

Bereşti,

reg.

*

Galaţi)

u

APROBAREA Institutului de arheologie al Academiei Republicii Populare
Romîne, Muzeul regional de istorie Galaţi a efectuat în anul 1957, între
4 şi 20 iulie, săpături arheologice de salvare pe teritoriul comunei Cava~
dineşti, la punctul numit « Rîpa Glodului », într~o aşezare de tip « cenuşar »
(zolniki), datînd de la începutul primei epoci a fierului.
Aşezarea era cunoscută încădinanul1939, identificată de tov. Mircea Petrescu~
Dîmboviţa care a făcut o periegheză prin fostul judeţ Covurlui 1 •
Aşezarea de la Rîpa Glodului se află aproximativ la 4 km sud~vest de comuna
Cavadineşti, la aceeaşi distanţă spre sud~est şi faţă de comuna Tudor Vladimirescu
(raionul Bereşti), situată între două dealuri din platforma Covurluiului: dealul
Gornaşului la stînga, cu teren arabil puternic degradat şi dealul Chicerii, în partea
dreaptă, împădurit cu salcîmi. Printre aceste dealuri curge pîrăul Glodului, străbă~
tînd transversal aşezarea. Pîrăul curge de la nord~vest către sud~est şi~şi adună
apele dintr~un număr de izvoare înşiruite de~a lungul malurilor abrupte, înalte
de 10-15 m.
Săpăturile au fost planificate în urma unor cercetări prealabile, constatîndu~se
la faţa locului, pe suprafaţa terenului acestei văi, mai multe pete de cenuşă (cenu~
şare), grupate, de formă circulară sau ovală, răspîndite pe o suprafaţă de cîteva
hectare la poalele dealului Chicerii. De asemenea, în malurile prăpăstioase ale
pîrăului, cît şi pe talvegul acestuia, se pot culege şi observa pe distanţe mari cioburi
şi oase de animale.
Scopul săpăturii a fost de a salva, măcar în parte, urmele materiale ale acestei
aşezări de tip « cenuşar », distrusă mai mult de jumătate, din cauza ploilor şi a
viiturilor, iar în al doilea rînd de a obţine noi date despre situaţia culturii zolniki,
prezentă şi în sudul Moldovei.
Pentru a salva materialul din imediata vecinătate a rîpii (cenuşarul nr. 1),
s~a trasat un şanţ aproximativ paralel cu firul pîrăului, orientat NV -SE, lung de
11,20 m şi lat de 2 m, care ulterior a fost prelungit pînă la 28,40 m (v. planul, fig. 1).
Profilul stratigrafic al săpăturilor efectuate în cenuşarul nr. 1 al aşezării zolniki
de la Cavadineşti se prezintă astfel, de sus în jos:
a) La suprafaţă se află un strat de pămînt gălbui~roşcat, coluvionar, gros de
0,20-0,80 m, cărat de ape şi depus deasupra solului negru vegetal. În urma ploilor
şi a topirii zăpezilor se formează torenţi în cascade, viituri şi puhoaie de apă care
rup totul în calea lor, distrugînd aşezarea.

• Colectivul săpăturilor a fost compus din Ioan
T. Dragomir (responsabil) şi Nicolae Grigoriudirectorul Muzeului regional de istorie Galaţi.
1
M. Petrescu·Dîmboviţa, Archaologische For·

schungsreise im Bezirk Covurlui, in Dacia, VII-VIII,
1937-1940, p. 438 şi urm. şi Călătorie de cercetare
arheologicd în jud. Covurlui, extras din Orizonturi,
lll, 5-9, 1940, p. 15-16.
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b) Sub stratul coluvionar, se află solul vegetal, negru, cu aspect măzăros,
gros de aproximativ 0,20 --0,40 m.
c) Acestuia îi urmează o pătură de pămînt negru,cenuşiu, groasă de
O, 10 --0,25 m, reprezentînd un strat sporadic de locuire, specific fazei de început a
migraţiei popoarelor (secolele III -IV e.n.), în care se găsesc puţine cioburi carac,
teristice nivelului II de locuire al aşezării de tip cenuşar. Stratul acesta a fost bine
delimitat în partea de sud,est a şanţului, la poalele cenuşarului nr. 1, unde s'au
descoperit dărîmăturile unei locuinţe (fig. 1).
d) În continuare se află stratul de pămînt cenuşos, care ascunde urmele
materiale ale unei aşezări de tip cenuşar (zolniki), cu două niveluri de locuire.
Acest strat se caracterizează printr'o mare cantitate de cenuşă, îngrămădită sub
forma unei movile denivelate, cu diametru de circa 25-30 m, avînd partea cea
mai înaltă de 1,60 m. În cenuşă se observă destul de clar urmele unor podine de
colibe suprapuse, făcute din pămînt argilos (clisos), bătătorit, de 0,05 m grosime,
foarte multe oase de animale şi cioburi, precum şi unele dungi lenticulare, de
culoare gălbui,roşcată cu aspect cenuşos, groase de aproximativ 0,15-0,25 m.
Întrucît acest strat arheologic, ce aparţine aşezării de tip cenuşar (zolniki), este
prea frămîntat, nu s'au putut face observaţiile stratigrafice satisfăcătoare asupra
celor două niveluri de _locuire. Totuşi, în linii mari s'au dedus unele particularităţi
şi anume: s'a observat că în nivelul II locuirea a fost mai intensă faţă de primul,
explicată prin grosimea stratigrafică şi bogăţia materialului, deosebiri ceva mai
grăitoare ivindu,se numai în ceea ce priveşte ceramica.
e) Să păturile au mers pînă la 3 m adîncime în pămîntul cafeniu închis şi
cafeniu cu concreţiuni calcaroase, steril din punct de vedere arheologic. ·
Rezultă deci că la Cavadineşti, în punctul Ripa Glodului, avem de,a face cu
două straturi arheologice ce conţin resturi materiale deosebite : un strat gros de
pămînt cenuşos şi foarte multă cenuşă cu două niveluri de locuire ale aceleiaşi
aşezări de tip cenuşar, aparţinînd fazei de început a primei epoci a fierului, precum
şi un alt strat ceva mai nou, ce conţine urme materiale specifice perioadei de
început a migraţiei popoarelor (secolele III -IV e.n.). Sporadic s'a descoperit şi
ceramică din secolul X e.n.
I. În stratul de cenuşă s'au descoperit sporadic mici bucăţi de chirpic ars,
foarte friabile, cu impresiuni de nuiele, resturi de la dărîmăturile locuinţelor care
au sfîrşit prin incendiu.
Locuinţele acestei aşezări erau probabil un fel de colibe construite la supra,
faţa solului, cu podinele din lut bătut (argilă), de formă rectangulară, după cum
rezultă din săpături, făcute îndeosebi din trestie, pari şi nuiele. Pereţii erau aco,
periţi cu o lipitură superficială de lut, amestecată cu mult bălegar, sau chiar numai
bălegar de bovine, care în urma incendiului s'a transformat în cenuşă. De altfel,
acest obicei primitiv, de a întrebuinţa numai bălegar la pomestit, se foloseşte şi
astăzi în multe regiuni ale ţării, îndeosebi prin părţile de şes, aplicat pe gardurile
anumitor ţarcuri de nuiele, şoproane sau saiele, unde sînt adăpostite vitele.
Fără îndoială, această populaţie a folosit din belşug trestia, atît pentru locuinţe
cît şi pentru adăpostirea vitelor sub formă de perdele, aşezarea aflîndu,se în apro,
pierea Prutului, unde stuful creşte din belşug.
Oricum, cantitatea uriaşă de cenuşă din această aşezare nu poate fi rezultată
exclusiv de la incendierea locuinţelor.
Vetre. Printre resturile locuinţelor s'au găsit mici bucăţi de vatră, arse la
cărămiziu, fără urme de păioase, cu aspect nisipos, avînd urme de arsură. Acestea
trebuie puse desigur în legătură cu locuinţele.
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Demn de remarcat este faptul că, în inventarul aşezării (cenuşarul nr. 1),
oase de animale domestice, urmînd în importanţă numerică fragmentele
ceramice, apoi oasele de reşti şi cochiliile de melci, oasele de animale sălbatice
(cerb, mistreţ, iepure), precum şi o serie de unelte etc.
Uneltele rezultate din săpături sînt în general făcute din piatră, lut ars, os
şi corn, metalul fiind foarte puţin utilizat. Dintre ele putem cita trei aşchii de
silex, trei fragmente de seceră sau cosor (cuţit), de tradiţie mai veche, specifice
predomină
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Diferite unelte şi obiecte din aşezarea zolniki de la
{1-2 şi 5-6, piese specifice culturii de tip Noua).

...1

Cavadineşti

epocii bronzului (fig. 2/2), precum şi o cute pentru ascuţit, de formă aproximativ
paralelogramic5, avînd una din feţe foarte netedă, uşor alveolată. Ultimele obiecte
citate sînt dintr~o piatră de culoare verzuie descoperite în nivelul I de locuire
al asezării.
'Printre uneltele de lut ars se numără două fusaiole de culoare cenuşie. Una
din ele, de formă sferoidal~turtită, mult mai mică decît prima, are brîul ornamentat
printr~o linie incizată în zig~zag, iar faţa superioară cu patru împunsături, dispuse
simetric în jurul orificiului (fig. 2/4 ).
În nivelul II de locuire al aşezării, am găsit pe traseul şanţului 1, aproximativ
la 0,80 m, şase obiecte de lut ars, de forma ouşoarelor de cocs (biconvexe), de
ct.Iloare cărămiziu~gălbuie, ale căror dimensiuni variază între 0,06 -0,08 m dia~
metru şi 0,03 -0,04 m grosime (fig. 3/5). Printre ele figurează una foarte plată,
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avînd grosimea de 0,015 m (fig. 3/6). Semnificaţia sau utilitatea acestor obiecte
nu ne este cunoscută. La noi în ţară nu cunoaştem o aşezare de tipul celei de la
Cavadineşti în care să se fi descoperit astfel de obiecte.
În lumina descoperirilor de pînă acum, s'a putut constata că prelucrarea
osului capătă o importanţă deosebită la purtătorii culturii zolniki. Din numărul
total al uneltelor şi obiectelor,
acelea de os ocupă primul loc.
Dintre acestea putem cita : patru
sule (fig. 3/1-2), un ac frumos
şlefuit, cu urechiuşa neper,
forată (fig. 2/1), un fragment
de patină, similar cu cele de
la Valea Lupului 1 , Truşeşti 2
şi Dorobanţu 3 ; diferite oase
perforate sau cu urme de şle,
fuire, un fragment de· corn de
cerb cu vădite urme de prelu,
3
crare şi altele.
Obiectele caracteristice ce,
nuşarelor sînt omoplaţii de vită
cu capetele crestate, precum şi
coastele crestate, al căror rost
1
nu este clar (fig. 2/5 -6). La
2
Cavadineşti s'au descoperit doi
omoplaţi de vită şi o coastă cu
crestături dispuse în două grupe.
Unul din omoplaţi este crestat
la ambele capete (fig. 2/5). Acest
material este caracteristic ambe,
lor niveluri de locuire zolniki.
Părerile
asupra semnifi,
caţiei acestor obiecte sînt dife,
rite: unii presupun că micile
crestături de pe oase pot fi consi~
derate ca un fel de pieptene
pentru ceramică, alţii că obiec~
unelte din aşezarea zo lniki de la
tele ar fi folosit la bătutul firelor Fig. J.- Diferite obiecte şiCavadineşti.
de la războiul de ţesut 4 , păreri ce
nu pot fi concludente. Noi înclinăm a crede că acestea ar fi servit mai curînd ca
răboaje pentru ţinerea evidenţei anumitor socoteli sau însemnări. Obiecte identice
s~au descoperit în număr apreciabil atît la Truşeşti (în « N1ovila din şesul Jijiei ») 5
şi Larga Jijia 6 , cît şi la Valea Lupului 7 , lîngă Iaşi, în partea de nord a
Moldovei.
1
M. Dinu a descoperit la Valea Lupului astfel
de patine (inedite).
2
Adrian Florescu de asem enea a descoperit cîteva
patine de os la Truşeş i (nepublicate).
3
N. An::helescu, Cercecări şi descoperiri arheolo·
gice in raio:mele C:'ilăra~i şi Slobozia, în SCIV, VI,
1-2, 1935, p. 320 şi urm.
4
M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii la problema

sfîrşitului

epocii bronzului şi inceputul epocii fierului
în M:>ld :>Va, în SCIV, IV, 3-4, 1953, p. 455, fig. 4.
5 Adrian C. Florescu, Şantierul arheoLogic Trttşeşti, în M~teriale, III, 1957, p. 208 şi fig. 7.
6 SCIV, III, 1932, p. 53, fig. 10.
7 M . Dinu, Şantierul arheologic Valea Lupull~i .
în Materiale, III, 1957, p. 169 şi fig. 7/6- 7.
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buza vasului (fig. 4/1 şi fig. 5/1), fie aplicate oblic pe pîntecul lui (fig. 5/1), sau
prin linii incizate (fig. 4/6 şi fig. 5/2). Din categoria aceasta fac parte şi două cio,
buri cu striaţiuni neregulate (fig. 4/3 ). Ceramica acestui nivel are unele afinităţi
cu epoca bronzului, respectiv cu cultura de tip Monteoru. De altfel aşezarea de
la Cava4ineşti se află la aproximativ 6-7 km de Balinteşti, unde există un cimitir
din epoca bronzului. In ceea ce priveşte formele vaselor, acestea au pereţii aproape
verticali sau puţin bombaţi, îngustîndu,se uşor în regiunea gîtului, cu fundurile
plate. Este vorba de acele forme de vase cunoscute suh denumirea de « formă
-·---- r

f/lj,

1

'

5
Fig. 5. -

Fragmente ceramice ce aparţin culturii zolniki de la Cavadineşti (3 şi
6 sînt specifice culturii Noua).

de sac». Acestea au buzele de multe ori îngroşate şi uşor răsfrînte, alte ori plate
sau plat,orizontale, ieşite în afară, avînd torţile late, simple, adesea canelurate
longitudinal (fig. 4/2, 4 şi 8).
Ornamentul predominant constă în brîul reliefat, fie simplu (fig. 4/4 ), fie
alveolar (fig. 4/5) sau crestat, aplicat sub buză sau pe umărul vasului. Se întîlnesc
şi vase ornamentate cu proeminenţe · de forma unor aripioare semiovale trase
din brîul simplu reliefat (fig. 4/7). Tot în nivelul 1 de locuire apare în aşezarea de
la Cavadineşti, ca element nou şi caracteristic pentru cultura zolniki, ceaşca cu
toartă terminată la partea superioară cu buton. Atît butonul, cît şi toarta sînt
pătrate în secţiune (fig. 5/3 ).
Nivelul 2. Ceramica nivelului 2 de locuire din cenuşarul nr. 1 de la Cavadi,
neşti are multe părţi comune nivelului 1 în privinţa tehnicii, a pastei, precum
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Fragmente ceramice ce aparţin culturii zolniki de la Cavadineşti (3 şi
6 sînt specifice culturii Noua).

de sac». Acestea au buzele de multe ori îngroşate şi uşor răsfrînte, alte ori plate
sau plat,orizontale, ieşite în afară, avînd torţile late, simple, adesea canelurate
longitudinal (fig. 4/2, 4 şi 8).
Ornamentul predominant constă în brîul reliefat, fie simplu (fig. 4/4 ), fie
alveolar (fig. 4/5) sau crestat, aplicat sub buză sau pe umărul vasului. Se întîlnesc
şi vase ornamentate cu proeminenţe ·de forma unor aripioare serriiovale trase
din brîul simplu reliefat (fig. 4/7). Tot în nivelul 1 de locuire apare în aşezarea de
la Cavadineşti, ca element nou şi caracteristic pentru cultura zolniki, ceaşca cu
toartă terminată la partea superioară cu buton. Atît butonul, cît şi toarta sînt
pătrate în secţiune (fig. 5/3 ).
Nivelul 2. Ceramica nivelului 2 de locuire din cenuşarul nr. 1 de la Cavadi,
neşti are multe părţi comune nivelului 1 în privinţa tehnicii, a pastei, precum
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a anumitor forme şi decoruri, acestea moştenindu,se de la populaţia nivelului 1
(fig. 6/1-4 ). Totuşi, urmele de locuire ale nivelului 2 fiind m1i intense, şi elem~ntul
ceramic este ceva mai bogat şi variat. Ceramica o putem grupa în două categorii:
a) vase de uz comun lucrate grosolan şi b) vase de factură bună.
a) Vasele de uz comun şi cele pentru păstrat proviziile (chiupurile) sînt de
proporţii destul de mari, unele din ele au pereţii atingînd 0,03 m grosime. O parte

Fig. 6. -

Fragmente ceramice din nivelul 2 de locuire zolniki de la

Cavadineşti.

din categoria aceasta are ca decor două brîuri în relief, dintre care unul este crestat
oblic (fig. 6/2). Altele au buza plat,orizontală, ieşită mult în afară şi sînt prevăzute
cu crestături pe margine (fig. 6/4).
b) Vasele de factură bună se găsesc într'un procent apreciabil. Sînt dintr'o
pastă fină, de culoare negricioasă lustruită. Din punct de vedere tipologie, se gene,
ralizează ceaşca cu toarta lată supraînălţată, trasă din buza vasului (fig. 6/3), apare
strachina sau farfuria cu marginea răsfrîntă spre interior şi cu caneluri oblice
sau răsucite, element caracteristic hallstattian (fig. 5/4 ). Întîlnim de asemenea şi vase
cu torţile mici perforate orizontal, sau altele decora te prin incizii circulare (fig. 5/5).
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Un alt element demn de menţionat este prezenţa unui brîu în relief,
cruciform, situat pe partea interioară a unui fund de vas, probabil pentru a
da o rezistenţă mai mare vasului. Pentru prima oară la noi în ţară s'a
descoperit un astfel de vas cu fundul consolidat, aparţinînd unei aşezări de tip
cenuşar.

Ceea ce este nou şi specific nivelului 2 de locuire zolniki este faptul că aici
apare în exemplare puţine ceaşca cu torţile supraînălţate, terminate la partea
superioară,cu butoni, în secţiune ovali (fig. 5/6), şi într'o proporţie mai mare
cu creastă, în profil triunghiulară, curbată oval şi lăţită spre bază (fig. 6/5, 7 -8).
Ceramică identică s,a descoperit în nenumărate aşezări din Moldova şi numai
cîteva în Muntenia, atribuite culturii de tip Noua. Aceasta a fost cunoscută pentru
prima dată în Transilvania, regiune considerată de unii cercetători a fi leagănul ei.
Argumentaţia se bazează pe existenţa unui număr apreciabil de monumente în
special funerare 1 •
Dacă privim harta arheologică a Republicii Populare Romîne, urmărind de
la nord spre sud aria de răspîndire a culturii Noua, aceasta îşi are analogii într'o
mulţime de aşezări şi cimitire extracarpatice şi anume : « în cimitirul de pe înăl,
ţimea Ţugueta de la Truşeşti şi în numero~sele aşezări de tip zolniki din nordul
Moldovei, din care s'au cercetat prin săpături numai cele de la Corlăteni, Truşeşti
(Movila din şesul Jijiei), Larga,Jijia şi Valea Lupului » 2 , precum şi într,un întreg
complex de aşezări de tip cenuşar, depistate în împrejurimile Iaşilor (la Cîrlig,
Dan cu, « Dealul la Cea irul lui Pereţ », Rediu Tatar ş.a.) . 3
Resturi materiale de locuire similare s'au descoperit de asemenea pe valea
Bîrladului la: « Căzăneşti, Buhăieşti şi Dumitreştii Noi, din Podişul Central Moi,
dovenesc » 4 • Recent, la Ciritei, P. Neamţ, reg. Bacău, s,a descoperit un cimitir
de acest fel 5 •
În Moldova de sud, respectiv regiunea Galaţi, pînă în prezent nu cunoastem
decît două aşezări de acest fel: una pe teritoriul satului Gîrbovăţ, pendint~ de
comuna Ghidigeni, raionul Tecuci 6 , cealaltă la Cavadineşti, raionul Bereşti.
Acestea marchează deocamdată graniţa sudică a acestei culturi, în Moldova.
Pe teritoriul Munteniei, cultura de tip Noua ajunge în Cîmpia Romînă, pe
linia Dunării, fiind reprezentată prin aşezarea de la Dorobanţu 7 •
Putem semnala de asemenea o nouă descoperire făcută pe teritoriul comunei
Largu (cîmpia Călmăţuiului, r. Filimon Sîrbu, reg. Galaţi), unde din săpături
au rezultat materiale ceramice specifice culturii de tip Noua 8 •
În concluzie, cercetările arheologice din ultima vreme, întreprinse de Aca,
demia Republicii Populare Romîne şi de unele muzee, în primul rînd din Moldova
şi ulterior din Muntenia, au scos la lumină o serie de staţiuni arheologice, speci,
fice aspectului culturii de tip Noua. Descoperirile de aici au dovedit că aşezările
de tip cenuşar (zolniki) sînt mai numeroase decît cimitirele din aceeaşi vreme.
Situaţia este prin urmare contrară aceleia din Transilvania, punînd oarecum în
cumpănă etnogeneza culturii de tip Noua.
1
K. Horedt, Cercetări arheologice din regiunea
Hoghiz·Ugra şi Teiuş, II, Cimitirul de la «Cetăţuia>>
lîngă Teiuş, în Materiale, l, 1953, p. 809-810, fig. 13.
• N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita şi Em.
Zaharia, Cercetări arheologice in oraşul Iaşi şi imprejurimi, în SCŞ laşi, VII, 2, 1956, p. 46.
3
Ibidem, p. 10, 28, 30, 34.
4
M. Petrescu-Dimbovita, E. Bold şi M. Dinu,
Cercetări arheologice In Podişul Central Moldovenesc,

în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»
(Ştiinţe sociale), 1-2, 1955, p. 41.
6
Sondaj efectuat de M. Zamoşteanu de la
Muzeul regional Piatra-Neamţ.
8
Informatie de la Florea Constantin, directorul
Muzeului raional Tecuci.
7
N. Anghelescu, op. cit., p. 320-321, fig. 8/4.
8
Săpăturile au fost întreprinse de autorul acestui
raport în anii 1956-1957.
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Aria de răspîndire a acestei culturi depăşeşte graniţele patriei noastre, extin~
la nord în Polonia, iar la est pe teritoriul Uniunii Sovietice, în regiunea
vestică a R. S. S. Ucraina.
Aşezarea de la Cavadineşti, punctul Ripa Glodului, se încadrează în marea
arie de răspîndire a aşezărilor de tip zolniki, aparţinînd culturii Noua, cultură ce
marchează sfîrşitul epocii bronzului şi începutul primei epoci a fierului, deosebin~
du~se întrucîtva prin apariţia anumitor elemente de factură locală, specifice numai
Moldovei de sud (este vorba de acele obiecte de lut ars, de forma ouşoarelor
de cocs, precum şi de fundul de vas cu două brîuri reliefate, dispuse sub forma
unei cruci şi aplicate pe partea interioară a fundului).
Purtătorii acestei culturi « sînt triburile tracice autohtone » \
care s~au
extins aproape pe întreg teritoriul patriei noastre în perioada prescitică, aşa cum
au precizat diferiţi cercetători 2 •
Ocupaţiile. Numărul excepţional de mare al oaselor de animale domestice,
în special de ovine, caprine, bovine, porcine, cabaline ş.a.; descoperit în acest
strat gros de cenuşă (zolniki) de aspect Noua, argumentează existenţa unei populaţii
a cărei ocupaţie de căpetenie era păstoritul. Acest lucru ni~l dovedeşte şi faptul
că aceşti păstori ştiau să dea o întrebuinţare practică foarte mare oaselor de ani~
male, pe care le prelucrau cu o răbdare şi îndemînare deosebită.
Oasele de animale sălbatice (cerb, mistreţ, iepure) sau cochiliile de melci şi
oasele de peşti, găsite în număr mic, ne amintesc de alte îndeletniciri ale acestor
.. păstori, pe care le practicau concomitent cu păstoritul, prin păduri, poiene sau
luncile apelor pe unde peregrinau cu turmele.
În ceea ce priveşte prezenţa celor trei fragmente de seceră sau cosor şi a
cîtorva cioburi de tradiţie mai veche, din epoca bronzului, descoperite la Cava~
din eşti, în nivelul 1 de locuire al cenuşarului 1, acestea ne amintesc de legătura
ce există între cultura Noua şi cultura anterioară acesteia, reprezentînd punctul
nodal dintre sfîrşitul epocii de bronz şi faza de început a primei epoci a fierului.
O problemă ce merită o atenţie susţinută este legată de provenienţa şi felul
în care s~au format aceste aşezări de tip « cenuşar » (zolniki). Unii cercetători
sovietici consideră, de pildă, că aceste movile de cenuşă (cenuşare) grupate se
pot califica drept monumente funerare, fiind în legătură cu ritul incineraţiei 3 .
În urma observaţiilor făcute asupra cenuşarului nr. 1, sîntem înclinaţi să
credem, cu anumite rezerve, că o serie de dungi gălbui~roşcate, de formă lunguiaţă,
profilate în malurile şanţului nr. 1 pe două planuri etajate, dispuse orizontal şi
întrerupte din loc în loc, cu aspect fărîmicios (cenuşos), conţinînd foarte rar bucăţi
de chirpic, nu reprezintă exclusiv urmele materiale ale locuinţelor, ci s~ar putea
să reprezinte şi locurile unor vetre fixe unde se ardea continuu bălegarul şi gunoa~
iele din preajma sălaşului. Bineînţeles, facem aceste afirmaţii fiind bazaţi pe unele
observaţii etnografice.
Arderea bălegarului vitelor din jurul tîrlei sau a sălaşului avea probabil un
dublu scop:
a) Unul practic sau igienic pentru curăţirea terenului şi altul de a lupta
împotriva ţînţarilor sau chiar a fiarelor sălbatice care fug de foc. Într~adevăr,
este binecunoscut faptul că bălegarul de vită arde închis sau cu flacără slabă şi produce
mult fum, ferind în timpul nopţilor de vară atît oamenii cît şi vitele de ţînţari.
zîndu~se

1
2

8

Adrian Florescu, op. cir., p. 213.
K. Horedt, op. cit., p. 806.
S. S. Berezanska şi G. T. Titenko, Ho6U pa3·

KOnKu naMJimOK 6u11ozpydu8ckozo muny,

IX, 1954, p. 130.
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Prin urmare s'ar putea spune că aşezările de forma unor movile de cenuşă
cunoscute în Uniunea Sovietică sub denumirea de aşezări de tip zol,
niki, provin nu numai de la incendierea locuinţelor, care de fapt erau lucrate
în mod superficial, ci într'o măsură apreciabilă şi de la arderea bălegarului. Pro,
babil că fiecare păstor sau crescător de vite îşi avea vatra sa unde îşi ardea în per,
manenţă gunoaiele şi bălegarul vitelor. Şi astăzi ciobanii strîng şi ard bălegarul
oilor în apropierea stînei, tocmai pentru motivele sus arătate.
(cenuşare),

7
1

3

4

-10

11

Fig. 7. - Unelte şi obiecte de podoab ă din locuinţa sec. III- IV e.n. de la
Cavad i neşti.

« În general, aşezările oamenilor din această vreme sînt simple sălaşe de păs
tori corespunzătoare cenuşarelor (zolniki,lor) din Cîmpia Moldovenească şi din
sudul Ucrainei» 1 •
Dacă ţinem cont de întregul inventar al aşezării de tip cenuşar, descoperită la
Cavadineşti, Rîpa Glodului, precum şi de analogiile făcute, aceasta se poate încadra
din punct de vedere cronologic la sfîrşitul epocii bronzului şi la începutul epocii
fierului, respectiv sfîrşitul mileniului al II,lea şi începutul mileniului I î.e.n. 2 •
Aşezări de acelaşi tip zolniki sînt datate de către unii arheologi sovietici
(0. F. Lagadovska, S. S. Berezanska, G. T. Titenko etc.) în perioada prescitică,
din secolul IX pînă la începutul secolului VII î.e.n. 3 •
1 N . Zaharia, M . Pe tres cu - Dîmboviţa ş i Em .
Zaharia, op. cit., p. 46.
2 SCN, lll, 1952, p . 81, ş i M. Petrescu-D îm ·

bo v iţa , Contribuţii

la probl ema

sfîrşitului

epocii bron·

zului ş i începutul epocii fier ului în Moldo va, în SCN,
IV, 3- 4, 1953, p. 479.
3 o. F.
Lagadovska, noce/leHUJI •tacy nu3HOU
6poH3U6e CaHopaKu , in Arheologhia, IX, 1954, p . 137
ş i S. S. Berezanska şi O. T. Titenko, op. cit., p . 130.
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II. În partea de sud,est a săpăturii şi în imediata apropiere a aşezarn de
tip « cenuşar » (zolniki) s'au descoperit rămăşiţele unei locuinţe, care datează
din faza de început a migraţiei popoarelor. Cioburi caracteristice acestei epoci
se găsesc împrăştiate pe distanţe mari, la Rîpa Glodului şi clar vizibile în malurile
abrupte ale pîrăului Glodului.
Locuinţă. Pe traseul şanţului nr. 1 (între metrii 21 şi 27), spre capătul de
sud,est, cît şi în porţiunea de teren dinspre malul Rîpii Glodului la adîncimea
de 1,20 m, a ieşit la iveală o masă de chirpic la baza solului negru, măzăros. După
felul în care erau dispuse resturile dărîmăturilor:, rezultă că locuinţa avea formă
aproximativ rectangulară, avînd laturile de 6 x 4 m (fig. 1). Dărîmăturile erau
îngrămădite mai mult în colţuri şi pe marginile perime,
trului locuinţei, fiind foarte sporadice în interior. Chir,
picul este bine ars, de culoare cărămizie,roşcată, iar pe
alocurea are aspect gălbui din cauza unei arderi incom,
1
1
ra--- --!J.IJSS-----..,
plete. În spărtura lui se observă urme păioase, iar la
exterior unele bucăţi sînt prevăzute cu impresiuni de lem,
nărie despicată, fapt ce arată că pereţii locuinţei erau
Fig. 8. - Fi bulă de tipul «cu
făcuţi din bîrne groase, acoperite cu un strat apreciabil
piciorul întors pe dedesupt »,
de
lut. Într,un colţ al locuinţei, sub dărîmături, s,a găsit
sec. III- IV e.n., de la
Cavadineşti.
piciorul unei furci de perete, carbonizat, cu aspect fibros.
Vatra. În interiorul perimetrului locuinţei s,a desco,
perit o vatră bine conservată, de formă aproape pătrată (1 x 0,90 m), avînd o
culoare cenuşie,albicioasă pe faţa exterioară şi cărămizie pe cealaltă faţă. Era
perfect netedă şi crăpată în nenumărate suprafeţe diforme, cu aspect de
mozaic.
Diferite unelte şi obiecte. Inventarul locuinţei se compune dintr,un număr
apreciabil de unelte şi obiecte de podoabă, descoperite sub dărîmături şi anume:
două fragmente de rîşniţă primitivă de mînă, care par a fi. turnate dintr,un amestec
de prundiş şi nisip, poroase, cu aspect zgrunţuros, un frecător de rîşniţă în stare
fragmentară ; un fragment de fusaiolă bitronconică de lut ars (fig. 7/2) ; un frag,
ment de cute pentru ascuţit, cu aspect nisipos ; o bucată de fier îndoită, probabil
un amnar de proporţii ceva mai mari (fig. 7 /1); o sulă fragmentată de fier (fig.
7 /3); un ac de bronz cu urechiuşa ruptă (fig. 7 /4); un fragment de daltă sau scoabă
de fier (fig. 7 /5), precum şi un cui de fier în patru muchii, probabil tot de la vreo
unealtă (fig. 7 /6).
Printre obiectele de uz casnic am descoperit şi un fragment de suport, pre,
văzut cu un orificiu central, folosit probabil la susţinerea frigării, cu urme evi,
dente de arsură. Este făcut dintr'o pastă ce conţine cioburi pisate de proporţii
mari, asemănîndu,se cu un mic disc gros, de formă ovală, cu muchia

~

~~

dreaptă.

Dintre obiectele de podoabă descoperite putem enumera: un ac de păr,
de bronz, puternic oxidat, de culoare verde. Este prevăzut la cap cu un mic disc
(floare), iar la partea îngroşată cu trei ineluşe ornamentale, dispuse radiar. Tot
ca element ornamental, acul mai are pe axul său două brîuri în relief, ce încadrează
cele trei ineluşe la egală distanW. (fig. 7 /7). Urmează o mică aplică de aramă sau
bronz, de formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite, prevăzută la capete cu
cîte un mic orificiu (fig. 7 /10); două ace de fi.bulă din bronz, de mărimi diferite,
oxida te puternic, ambele prevăzute cu resort (fig. 7/8 -9), precum şi două arcuri
de fi.bulă din bronz, acoperite cu o patină de culoare verzuie. Una dintre fi.bule are
piciorul rupt, iar ca ornament patru crestături intercalate de două linii transversale,

www.cimec.ro

~"'."
.",-~
,1,)0-l~....-:k·

.

-~•

10

Fig. 9.- Vase

şi

fragmente ceramice lucrate la roată, din locuinţa sec.
l\11..merele 9-11 aparţin secolului X e.n.
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14.

situate pe faţa exterioară a arcului, în regiunea lăţită din apropierea resortului
(fig. 7 /11). Cealaltă face parte din categoria fibulelor de tipul « cu piciorul întors
pe dedesubt». Are arcul ornamentat pe faţa superioară prin trei linii transversale,
o incizie de forma literei X, aplicată la capătul piciorului, precum şi o mică bră,
ţară, situată la punctul de interferenţă ce delimitează arcul de piciorul fibulei
(fig. 8). Tipul acesta de fibulă este destul de des întîlnit, fiind atribuit secolelor
III-IV e.n.
Ceramica. Săpăturile au scos la iveală şi o mare cantitate de fragmente
ceramice, element esenţial pentru inventarul aşezarn. Dintre acestea, se
pot reconstitui foarte puţine
vase. Printre cioburi figurează
şi cîteva de factură romană,
îndeosebi cele de amfore şi
amforete (fig. 9/6 - 8). Menţi,
onăm de asemenea si un mic
fragment dintr,un p,icioruş de
pahar de sticlă roman, puternic
irizat. Ţinînd cont de calitatea
pastei, tehnica prelucrării, pre,
cum si de formele si decorul
vaselo'r, ceramica se p~ate grupa
în trei categorii:
a) Ceramica de calitate supe,
rioară (fără impurităţi, netedă
la pipăit) lucrată la roata ola,
rului. Este bine arsă, de culoare
cenuşie
sau gălbuie,cenuşie,
foarte variată ca forme si dimen,
siuni (fig. 9/1-5). Des' întîlnite
sînt : cănile şi ceştile cu toartă,
borcanele sferoidale fără toartă
(fig. 9/1), străchinile şi castroa,
nele bitronconice, cu fundurile
inelare (fig. 9/4) şi mai rar
Fig. 10.- Vase şi fragmente ceramice lucrate grosolan cu mîna,
plate ş.a. Vasele au buzele îngro,
din locuinţa sec. III - IV e.n. de la Cavadineşti (nr. 4 este o
afumătoare dacică tîrzie).
şate şi răsfrînte mai mult sau
mai puţin în afară (fig. 9/ 2-3),
fiind ornamentate de obicei prin mici brîuri (dungi), uşor reliefate, aplicate
pe gîtul şi umărul vasului, sau la limita dintre gît şi corpul propriu,zis al
acestora (fig. 9 /5).
b) Ceramică cu mult degresant (pietricele şi nisip) în compoziţia pastei,
zgrunţuroasă la pipăit, lucrată la roata olarului, bine arsă, de culoare cenuşie
şi gălbuie,cărămizie. Se caracterizează în general prin vase de proporţii mari, chiu,
puri pentru păstrat proviziile (fig. 9/12) şi vase de bucătărie cu urme de afumare.
Vasele au pereţii groşi, buzele de obicei plat,orizontale, ieşite mult în afară
şi fundurile plate (fig. 9/12 ). Sînt ornamentate mai mult cu fascicule de linii
incizate, aplicate orizontal şi vălurat pe pereţii vaselor.
c) În categoria a treia intră vasele făcute dintr'o pastă inferioară (impură,
cu multe cioburi pisate, în compoziţia sa), friabilă, lucrată grosolan cu mîna,
avînd urme de afumare. Sînt cunoscutele vase cu pereţii aproape drepţi sau cu
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umerii uşor proeminenţi şi fundul plat, fără torţi (fig. 10/1-3), identice cu cele
descoperite la Herăşti 1 , Largu 2 , Bălteni 3 etc.
Demn de menţionat este faptul că din grupa aceasta fac parte cîteva tipuri
de vase, în stare fragmentară, deosebite de restul ceramicii din inventarul acestei
locuinţe, atît după tehnică şi pastă, cît mai cu seamă după forme. De pildă, unul
este de formă tronconică, cu fundul plat şi buza uşor întoarsă către interior,
caracteristic culturii dacice din această vreme, cunoscut sub denumirea de « afu~
mătoare », avînd urme puternice de arsură în interiorul şi exteriorul vasului
(fig. 10/4). După cum s~a arătat «în ele se ardea ceva; vor fi fost deci lămpi sau
afumători, obisnuite sau rituale » 4 •
Alt fragm~nt face parte tot dintr'o ceaşcă dacică, cu pereţii drepţi uşor încli~
naţi în ~fară, toarta de formă elipsoidală, prinsă imediat sub buza şi fundul vasului.
Ultimul este un vas de proporţii mari, cu pîntecul semisferoidal şi gîtul scurt.
Are buza răsfrîntă în afară, crestată oblic pe margine şi fundul plat. Torţile sînt
aplicate pe umerii vasului, în formă de semicerc sau paranteze, cu muchie rotunjită,
proeminentă, şi capetele lăţite.
Astfel de vase (afumătoare, ceşti ş.a.) s'au descoperit în nenumărate puncte
pe teritoriul patriei noastre, atît în cuprinsul fostei Dacii ocupate de romani, în
cetăţile dacice din Munţii Orăştiei;; (Piat~a Roşie) 6 , cît şi în restul Daciei, la
Piscul Crăsani 7 , Tinosul 8 , Spanţov 9 , recent la Bălteni 10 , precum şi pe teri~
toriul Moldovei, la Poiana pe Siret 11 , Cavadineşti ş.a.
Aria de răspîndire a afumătoarei sau a ceştii dacice depăşeşte graniţele fostei
Dacii, deoarece ea este semnalată în apus la Budapesta 12 (pe înălţimea Taban),
Miskolc, Csolyospuszta şi Janossz6llas, iar în est la Belgorod Dnestrovsk (anticul
Tyras) şi Nikolaev, ca şi în bine cunoscuta colonie milesiană din antichitate,
Olbia 13 • Afumătoarele dacice sînt frecvente în Dacia în timpul celei de,a doua
epoci a fierului 14 •
Referindu,se la acelaşi lucru, arheologul sovietic G. B. Fedorov afirmă că
această « căţuie dacică » este documentată în 66 aşezări de tip Lipiţa, fiind datată
din punct de vedere cronologic la sfîrşitul mileniului I î.e.n. şi la începutul mile~
niului I e.n. H. Cu toate acestea, vasele de factură dacică şi îndeosebi afumătoarea
o întîlnim şi în nenumărate aşezări din timpul perioadei de început a migraţiei
popoarelor (secolele III -IV e.n.). În legătură cu această problemă, amintim că
arheologia burgheză, începînd cu savantul Max Ebert şi ceilalţi cercetători care
au fost influenţaţi de istoriografia germană, atribuie această cultură materială
1
Un vas asemănător provine de la Herăşti.
Este expus în Muzeul naţional de antichităţi din
Bucureşti, figurînd ca material ce ilustrează perioada
migraţiei popoarelor, secolele III-IV e.n.
2
În cimitirul sarmatic de la Largu (secolele·
III-IV e.n.), mormîntul nr. 7, precum şi în aşe
zarea de pe terasa secundară a Călmăţuiului, contemporană acestui cimitir, s-au descoperit vase asemănătoare (vezi l. T. Dragomir, Raporc asupra săpă
turilor întreprinse la Largu în toamna anului 1956, în
Materiale, V, p. 475.
3
În toamna anului 195 7, am efectuat un sondaj
în raza comunei Bălteni (r. F. Sîrbu, reg. Galaţi),
unde s-a descoperit un bordei ce conţine material
ceramic de factură geto-dacică (afumătoare), printre
care se află şi oale de acest tip.
4
Ioan Andrieşescu, Piscul Crăsani, în ARMSI,
seria III, tomul III, 1926, p. 44.
• Bucur Mitrea, Problema populaţiei geto-dacice
in Muntenia în secolul al IV-lea e.n., în Studii şi

30 •

referate privind istoria Romîniei, l, 1954, p. 110.
8
C. Daicoviciu, Cetatea Dacică de la Piatra
Roşie, Bucureşti, 1954, p.
şi p. 105, planşa XX/6.
7 Ioan Andrieşescu, op.

99-100, pl. XVIII/8-9

cit., p. 25-27, fig. 62-67.
R. şi E. Vulpe, în Dacia, l, 1924, p. 198,
fig. 25/9 şi 32.
9
SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 233-234, fig. 18
şi Bucur Mitrea, op. cit., p. 108, fig. l.
10
Vezi nota 3 de pe această pagină.
11 R. şi E. Vulpe, în Dacia, III-IV, 1927-1932,
p. 290-291 şi fig. 26/8; fig.41/10-111;fig. 43/1-4
şi 10.
12 Bucur Mitrea, op. cit., p. 11.
13 Cf. SCŞCluj, III, 3-4, 1955, p. 136.
14
Bucur Mitrea, op. cit., p. 108.
1 ; G. B. Fedorov (comunicare prezentată la 5 aprilie
1957 în şedinţa Filialei laşi a Academiei R. P. Romîne),
în SCŞlaşi, VIII, 1, 1957
8
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umerii uşor proeminenţi şi fundul plat, fără torţi (fig. 10/1-3), identice cu cele
descoperite la Herăşti \ Largu 2 , Bălteni 3 etc.
Demn de menţionat este faptul că din grupa aceasta fac parte cîteva tipuri
de vase, în stare fragmentată, deosebite de restul ceramicii din inventarul acestei
locuinţe, atît după tehnică şi pastă, cît mai cu seamă după forme. De pildă, unul
este de formă tronconică, cu fundul plat şi buza uşor întoarsă către interior,
caracteristic culturii dacice din această vreme, cunoscut sub denumirea de « afu~
mătoare », avînd urme puternice de arsură în interiorul şi exteriorul vasului
(fig. 10/4 ). După cum s~a arătat « în ele se ardea ceva ; vor fi fost deci lămpi sau
afumători, obisnuite sau rituale » 4 •
Alt fragm~nt face parte tot dintr~o ceaşcă dacică, cu pereţii drepţi uşor încli~
naţi în afară, toarta de formă elipsoidală, prinsă imediat sub buza si fundul vasului.
Ultimul este un vas de proporţii mari, cu pîntecul semisferoidal şi gîtul scurt.
Are buza răsfrîntă în afară, crestată oblic pe margine şi fundul plat. Torţile sînt
aplicate pe umerii vasului, în formă de semicerc sau paranteze, cu muchie rotunjită,
proeminentă, şi capetele lăţite.
Astfel de vase (afumătoare, ceşti ş.a.) s~au descoperit în nenumărate puncte
pe teritoriul patriei noastre, atît în cuprinsul fostei Dacii ocupate de romani, în
cetăţile dacice din Munţii Orăştiei:; (Piat~a Roşie) 6 , cît şi în restul Daciei, la
Piscul Crăsani 7 , Tinosul 8 , Spanţov 9 , recent la Bălteni 10 , precum şi pe teri~
toriul Moldovei, la Poiana pe Siret 11 , Cavadineşti ş.a.
Aria de răspîndire a afumătoarei sau a ceştii dacice depăşeşte graniţele fostei
Dacii, deoarece ea este semnalată în apus la Budapesta 12 (pe înălţimea Taban),
Miskolc, Csolyospuszta şi Janossz6llas, iar în est la Belgorod Dnestrovsk (anticul
Tyras) şi Nikolaev, ca şi în bine cunoscuta colonie milesiană din antichitate,
Olbia 13 • Afumătoarele dacice sînt frecvente în Dacia în timpul celei de~a doua
epoci a fierului 14 •
Referindu~se la acelaşi lucru, arheologul sovietic G. B. Fedorov afirmă că
această « căţuie dacică » este documentată în 66 aşezări de tip Lipiţa, fiind datată
din punct de vedere cronologic la sfîrşitul mileniului I î.e.n. şi la începutul mile~
niului I e.n. 15 • Cu toate acestea, vasele de factură dacică şi îndeosebi afumătoarea
o întîlnim şi în nenumărate aşezări din timpul perioadei de început a migraţiei
popoarelor (secolele III -IV e.n.). În legătură cu această problemă, amintim că
arheologia burgheză, începînd cu savantul Max Ebert şi ceilalţi cercetători care
au fost influenţaţi de istoriografia germană, atribuie această cultură materială
1
Un vas asemănător provine de la Herăşti.
Este expus în Muzeul naţional de antichităţi din
Bucureşti, figurînd ca material ce ilustrează perioada
migraţiei popoarelor, secolele III-IV e.n.
2
În cimitirul sarmatic de la Largu (secolele
III-IV e.n.), mormîntul nr. 7, precum şi în aşe·
zarea de pe terasa secundară a Călmăţuiului, contemporană acestui cimitir, s-au descoperit vase asemănătoare (vezi l. T. Dragomir, Rapon asupra săpă
turilor întreprinse la Largu în toamna anului 1956, în
Materiale, V, p. 475.
3
În toamna anului 1957, am efectuat un sondaj
în raza comunei Bălteni (r. F. Sîrbu, reg. Galaţi),
unde s-a descoperit un bordei ce conţine material
ceramic de factură geto-dacică (afumătoare), printre
care se află şi oale de acest tip.
~ Ioan Andrieşescu, Piscul Crăsani, în ARMSI,
seria III, tomul III, 1926, p. 44.
o Bucur Mitrea, Problema populaţiei geto-dacice
în Muntenia în secolul al IV-lea e.n., în Studii şi

30 •

referate privind istoria Romîniei, 1, 1954, p. 110.
8
C. Daicoviciu, Cetatea Dacică de la Piatra
Roşie, Bucureşti, 1954, p. 99-100, pl. XVIII/8-9
şi p. 105, planşa XX/6.
7
Ioan Andrieşescu, op. cit., p. 25-27, fig. 62-67.
8
R. şi E. Vulpe, în Dacia, 1, 1924, p. 198,
fig. 25/9 şi 32.
9
SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 233-234, fig. 18
şi Bucur Mitrea, op. cit., p. 108, fig. 1.
10
Vezi nota 3 de pe această pagină.
11 R. şi E. Vulpe, în Dacia, III-IV, 1927-1932,
p. 290-291 şi fig. 26/8; fig.41/l0-1ll;fig. 43/1-4
şi 10.
12 Bucur Mitrea, op. cit., p. ]1.
13
Cf. SCŞCluj, III, 3-4, 1955, p. 136.
u Bucur Mitrea, op. cit., p. 108.
l i G. B. Fedorov (comunicare prezentată la 5 aprilie
1957 în şedinţa Filialei laşi a Academiei R. P. Romîne),
în SCŞlaşi, VIII, 1, 1957
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(din secolele III -IV e.n.} populaţiilor germanice în migraţie, în speţă goţilor,
fiind plasată în secolele II-IV e.n. 1 • Pe de altă parte, « în ţară la noi, o parte
din arheologi, în diferite ocazii, s'au exprimat că această cultură ar documenta
pe goţii aflaţi în migraţie, iar alţii au făcut loc şi populaţiilor locale» 2 •
Descoperirile arheologice din ultimul timp, făcute pe teritoriul patriei noastre
şi în R. S. S. Mold~venească, ne îndreptăţesc să afirmăm că această ceramică
de factură geto,dacică argumentează prezenţa unei populaţii autohtone. Acelaşi
lucru îl atestă unii cercetători străini. Spre exemplu, arheologul sovietic G. B.
Feodorov afirmă că aceste căţui dacice aparţin culturii geto,dacice, păstrate tra,
diţional, fiind moştenite în mod treptat din cultura Lipiţa în cultura de tip Cerne,
ahov (secolele II-IV e.n.) de pe teritoriul R. S. S. Moldoveneşti 3 •
Afumătoarea a continuat să existe în Dacia şi sub cotropirea romană, ca
element etnic,tradiţional. Faptul este dovedit prin descoperirea afumătoarelor
şi în castrul roman de la Breţcu, în aşezarea romană de la Lechinţa de Mureş,
precum şi în Oltenia, într,un castru din timpul stăpînirii romane 4 •
Prin urmare, ceramica dacică s,a păstrat nu numai pe teritoriul fostei Dacii
romane, ci şi în afara graniţelor ei. În Dacia liberă se moşteneşte tradiţional pînă
în secolul IV e.n., în perioada de început a migraţiei popoarelor. Existenţa ei
este semnalată atît în aşezări, cît şi în cimitire, fiind atribuită aceluiaşi element
autohton geto,dacic. În această privinţă, pe drept cuvînt se poate afirma că « ceaşca
dacică o întîlnim neschimbată începînd din sec. I î.e.n. pînă în sec. IV e.n. » 6 •
Cu toate că aceste tipuri de vase se întîlnesc mai rar în aşezările caracteristice
perioadei de început a migraţiei popoarelor (secolele III -IV e.n.), totuşi ele au
o semnificaţie deosebită din punct de vedere etnic, marcînd şi în felul acesta pre,
zenţa populaţiei autohtone dacice în părţile de sud ale Moldovei 6 •
Urme materiale ale culturii geto,dacice au fost semnalate şi în reg. Galaţi
în următoarele comune: Aldeşti, Brăneşti, Tg. Bereşti, Lascăr Catargiu, Bur,
sucani ş.a. 7 • Astfel de staţiuni sau puncte arheologice au fost depistate pe teri,
toriul mai multor comune din cuprinsul raion ului Tecuci şi anume : în comuna
Brăhăşeşti, satul Toflea {ceramică); în satul Cosiţeni, comuna Brăhăşeşti, punctele
Salcie, Branişte, Valea Popii (ceramică); în comuna Nicoreşti, satul Branişte,
punctul Piscul Elenei (ceramică}, precum şi în satul Brătuleşti, punctul Ripa
Ţiganului (ceramică) 8 •
Dacă aruncăm o privire

asupra întregului material descoperit, ţinînd seama
în mod comparativ de cantitatea oaselor de animale domestice - oi, capre, porci
şi vite mari (bovine şi cabaline)- descoperite în jurul şi în interiorul perimetrului
locuinţei, acestea grăiesc îndeajuns despre felul de viaţă al acestor locuitori, a
căror ocupaţie de bază era creşterea vitelor. Totuşi, şi agricultura şi,a avut impor,
tanţa ei într'o mai mică măsură, fiind dovedită atît prin fragmentele de rîşniţă
şi frecător, cît şi prin urmele de păioase, existente în compoziţia chirpicului.
În orice caz creşterea vitelor avea un rol precumpănitor.
1
M. Ebert, RL, XII, p. 112, art. Sudrussland;
Bucur Mitrea, op. cit., p. 115 şi G. B. Fedorov, op. cit.
2
Bucur Mitrea, op. cit., p. 116.
3
G. B. Fedorov, op. cit.
4
Bucur Mitrea, op. cit., p. 112.
6 Cf. S C Ş Cluj, III, 3-4, 1955, p. 134.
6 « Aşezări de
tipul acesta s-au descoperit în
mai multe puncte documentînd existenţa elementului
autohton şi anume: la Buciumeni, regiunea Bucureşti,
unele bordeie la Dămăroaia, la Izvoarele pe valea
Mostiştei
(mai ales între Gurbăneşti şi Săru.leşti),

la Butimanu, la Budeşti, la Tei, la Chiajna, la Periş,
sau prin apropiere, precum şi altele mai îndepărtate
la Verbiţa, la Obrejiţa, raionul R. Sărat, Pietroasele,
raionul Mizil, apoi Luciana, Pipera şi Baloteşti, toate
în regiunea Bucureşti, precum şi Lăceni în fostul
judeţ Teleorman »(Bucur Mitrea, op. cit., p. 1 13-114).
7
M. Petrescu-Dîmboviţa, Călătorie de cercetare
arheologică in judeţul Covurlui, p. 22.
8
Informaţii de la Constantin Florea, directorul
Muzeului raional Tecuci.
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În ceea ce priveşte descoperirea unui însemnat număr de fragmente ceramice
de provenienţă romană (în special amfore, precum şi un ciob de sticlă dintr,un
păhărel cu picior), acestea indică existenţa unor strînse relaţii de schimb cu lumea
romană şi, în acelaşi timp, şi o puternică influenţă exercitată de viguroasa civili,
zaţie romană asupra elementului autohton dac.
Locuinţa de la Cavadineşti, Ripa Glodului, privită în linii generale sub aspectul
culturii materiale, se încadrează în marea arie de cultură specifică fazei de început
a migraţiei popoarelor (secolele III -IV e.n.), fiind datată atît prin fibula de tipul
cu piciorul întors pe dedesubt, cît şi prin restul materialului descris. Referitor
la ceramica de factură dacică, fără îndoială ea indică aici prezenţa unei locuiri
autohtone dacice, bineînţeles cu o puternică amprentă de influenţe specifice
mediului şi timpului respectiv.
Cu prilejul săpăturilor s'au descoperit sporadic şi cîteva fragmente ceramice,
precum şi un vas întregibil (reconstituit), lucrate la roată, din secolul X e.n.
(fig. 9/9-11).
Sperăm că săpăturile viitoare vor putea lămuri mai bine unele probleme
ivite cu ocazia cercetărilor de la Cavadineşti.
IOAN T. DRAGOMIR

APXEOnOfl1l.JECKI1E PACKOTIKI1 B KABA.Ul1HElllTI1
KPATKOE CO.UEP)I(AHHE
famU-\KHH 06naCTHOH HCTOpHqecKHH My3eH npOH3BeJI JieTOM

1957

r. apxeonoruqecKHe pac-

KODKH Ha TeppHTOpHH cena Kaaa~HHeWTH B ypoqull-\e Phlna-fno~.rry:H, noceneHHH THna "30JihHHKH"
OTHOCHLQeMyCH K nepBOMY

nepHO~y

»<eJie3a.

PacKODKH BhiRBHJIH ~Ba apxeonoruqecKHX »<HJihiX enoH c pa3JJHqHhiMH Haxo~aMH.
ToJJCThiH cno:H 30JlbHOH 3eMJJH c ~BYMH »<HJJhiMH ropH30HTaMH o~Horo H Toro me noceneHHH
Tuna 30JJhHHKH, a TaKme H 6onee no3~HHH cJmii, co~ep»<all-\HH xapaKTepHbie ~JJH Haqana nepeceneHHH Hapo~OB MaTepHaJJhl

B

(III-lV

BB.).

cnoe 30JJhHOH 3eMJJH 6biJlH HaH~eHbi pa36pocaHHhiMH

MeJJKHe KYCKH caMaHa H

HeCKOJJhKO

o6JJOMKOB oqara, ocraTKH pa3pyrneHHhiX ncmapHll-\eM »<HJIHII-\. )KHJIHII-\a :noro noceneHHH 6LmH,
BepOHTHO, po~OM XH»<HH Ha3eMHOH OOCTpOHKH C rJIHH06HTHbiM DOJIOM, npHMOyrOJlbHOH <t>opMbl,
C~eJJaHHbiX, rJJaBHbiM o6pa30M, 113 TpOCTHHKa H npyTheB, OOKpbiTbiX TOHKHM CJJOeM rJJHHbl C 60JlbWOH npHMeCblO OOMeTa poraroro CKOTa. 3acnymHBaeT 6b!Tb OTMeqeHHbiM, qTo B HHBeHTape OOCeJieHHH npeo6JJa~alOT KOCTH ~OMaWHHX »<HBOTHbiX, 3aTeM H~eT KepaMHKa, KOCTH pb!O H paKOBHHbl
YJJHTOK, KOCTH ~HKHX )f(HBOTHbiX (oneHH, ~HKOrO Ka6aHa, 3aHQa), opy~HH H ~pyrue H3~eJJHH H3
HaMHH 1 ofiommeHHOH rJJHHhl, KOCTH H T.~.

B

KepaMHKe rocno~crsyiDT roprnKH c

npHMhiMH creHKaMH H cnerKa BbirHyTbiM

BeHqHKOM, H3BeCTHbJe DO~ Ha3BaHHeM << <t>opMa MeWKa l), 0TMeqaeTCH, qTO B CJJOe

1 6biJlH

Hapymy

HaH~eHbl

qepenKH, HanoMHHalOll-\He KYJILTYPY MoHTeopy (6poH30BhrH seK). XapaKTepHoii ~JJH :noro noceJieHHH <t>opMOH cocy~a HBJlfleTCH TaK»<e qarnKa C BbiCOKHMH CBepx BeHqHKa pyqKaMH C rpe6HeM
:mfio KHOOKOH B HaHBbiCWeii TOqKe; OCOOeHHO MHOrO HX BO
,UJJH

OOCeJJeHHH

30JlbHHKOBOrO THOa

2

KYJJhTypHOM CJJOe.

xapaKTepHbl JlOOaTKH KpynHoro

CKOTa C Ha~pe3aMH

Ha KOHQe, a TaK»<e H Ha~pe3aHHbJe pefipa, Ha3HaqeHHe KOTOpblX OOKa ell-\e He ycTaHOBJJeHO. MO»<HO
npe~OOJJaraTb,

qTO OHH CJIY»<HJJH KaK cqeTHbJe OOMeTKH.

Tipeo6JJa~aHHe B HJIBeHTape DOCeJJeHHH MHO»<eCTBa KOCTeH ~OMaWHHX »<HBOTHbiX, KaK OBeQ,
H03, BOJJOB, CBHHeH, JlOWa~eii H T.~., ~OKa3biBaeT, lfTO rJJaBHbiM 3aHHTHeM MeCTHOrO HaCeJJeHHH
6b1Jl0 CKOTOBO~CTBO. Pellb H~eT O Ty3eMHOM <t>paKHHCKOM HaCeJJeHHH, »<HBWeM B HMeBWHX B~
xHmHH mHJJHLQax,

C

CTOJlb

xapaKTepHhiX

~JJH

nacrywecrsa.

xpoHonorHqecKOH TOliKH 3peHHH noceneHHe 30JlbHHKOBoro THna Kaaa~HHernTH (a PLma-

fno~y.rry:H) OTHOCHTCH K KOHI-\Y 6pOH3bl H Haqa.rry nepsoro nepHO~a meJJe3a, TO eCTb K KOHI-\Y
1 TbiCHlleJJeTHR ~O H.3.

TbiCR"lfeJJeTHH H K Haqa.rry
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B roro-sccTO'!HCH llfCTH paCI<cnci<, v nc~HOFHH 30.J.hEoro xonNa (r:oceneFue 30J:LEoro runa)
(LIJIH CTI<fhi1hi ccrari<H mum:Il(a III-lV EB. H.3., Q:a::LI P.al.JaJia nep:ceneHHH Hapo~os.
Ilc~ ra3Bamn:aMH >«Hm·Il(a (LIJI c6Eaţy>«eH xcpcrno coxţaHHBlliYHCH Ol.Jar H apxeonoruqeCI<He C6'bfl<1bl, q:f~H l<CTCfbiX l<fţaMHI<a 3aJ--v.MafT neţBCe MfCTO. fhiJIO Haif~eHO HeCI<OJlhl<O
I<YXOEEbiX rCfllii<CB H 4Jp. rMeHTbl 60JIUllHX C cy~OB ~JIH XţaHeHHH npo~OBOJibCTBeHHhiX 3anaCOB
(3TH CCCY,[bl MCryT (bl1h ECCC1aECBJ1nbi), a 11'11- >I<e 3EalJHTfJlbHCe l<OJIHl.JfCTBO l.Jepem<OB, CpeAH
l<CTCf biX Y MOG101 <Pf arMfli1 bl p!MCI<MX aN 4Jcp H MaJifEbl<l-: H CTel<JIHHE hiH CCI<OJIOI<.
0!Mfl.J!:f1CH 1al >I<e FaxC~I<a Hfl<CTCfbiX 4JţarMfHTCB l<fţaMHl<H reTO-~ai<HHCI<CH Ebi~eJil<H
(I<YfPHEYIJ.a, '-:HIJI<a H T.~.).
Ilţcl.Jv.e Eaxc ,lJI<H, I<C JIHl.JfCTBfHHO nre~crasneHl'Lie cna6ee, ace me HMeiOT 6onhrnoe 3HaqeHHe. Tai<, Cff,lJH )1-.H.n Il(F.cro HHBeHTaţH c6Ean>«ei LI cne~yi-Oil(He npe~Me1LI: ~sa c6JIOMI<a
nţYMH1HBEC ii I<aMCEHC ii 3CfHCTeţi<H, nţHCJJMIJ.a, mene3Hoe orHHBO, mene3HOe WHJIO H 6poH30BaH
HrJia, a Tal'>«e H EeCI<CJlbl<O YI<fallifEHH: 6pCH30EaH lliTIHJlhi<a ~JIH BOJICC, 6JIHllii<a H ~Be 6pOH3CEbiX 4JI-:6yJLI. 0~Ha H3 HHX THna <c C HC>I<l<CH EbTHYTCH BHH3)) OTHCCHTCH 1< lJI-lV BB. H.3.
Bce nccem HMH rai<cro TMr:a c ţa36pccam LIMH, BţeMeHHCro xapai<repa >«HJIHII(aMH, co~ep
)1-([Il(P.MH MEBeHTafL, cxcmrii c P.~ii~em LIM s OTI<fhiTCM B Kasa~HHernrH- PLma-rno~ynyii
>«Hmll(rM, ~arMryrorcH III-lV ss. H.3.
Haxc ~I<a 31-.al.JHTfJhHCro I<OJIHl.JfCTEa 4JţarMeHTCB I<eţaMHI<H rero-~ai<HHCI<CH Bbipa6oTI<H
CBH~CTeJJbCTByeT O llţC>I<HBaHHH 3~fCh Ty3eMHOrO HaCeJieHHH.

OI>nHCHEHHE PHCYHKOB

PHc.
PHc.

1.- P.nm H npc!jmnb paci<oncK B KaBa,l:IHHf'UJTH, 1957 r.
2.- Pt:?JJH'-iHbJe cpy.unH H .upyrHe Haxo,~:~KH H3 30JJI>HHKOBoro ncceneHHfl B KaBa):IHHelllTH. J, 2 H 5, 6,

npe,~:~MCTbl,

xapn<TrfHble ,!IJJH HYJJbT)"fbl Hcya.
Pnc. 3.- Pa:?JJH'-iHble nr;e.uMeTbl H cpy.unH H3 30JibHHKoBoro ncceneHHfl B KaBa,l:IHHelllTH.
Pv.c. 4. - KepaMHuecHHe cj:parMeHTbi H3 nepBcro KynbrypHoro 3CJJbHHKOBoro enoH H3 KaBa,l:IHHeUJTH.
PHc. 5. - <f>parMeHTbl KepaMHKH, npHHa,~:~ne)f(ameii 30JlbHHKOBoii KYJibType B KaBaAHHeUJTH. 3 H 6, npe,~:~MeTbl, xapa!<TerHhle AJIH l<YJibTYrbl Hoya.
PHc. 6. - KepaMH'-ICCJ<He cj:parMeHTbi H3 BToporo KYJibTypHoro 30JibHHl<OBoro enoH B KaBaAHHeUJTH.
PHc. 7. - OpyAHfl H Yl<P~UJCHHH H3 )f(HJJHll{a III-IV RB. H.3. B KaBaAHHeUJTH.
PHc. 8.- <f>H6yna nma c• c HO)f(l<OH BblrHyToii BHH3 ••, III-IV BB. H.3. H3 Kasa,l:IHHelllTH.
Pnc. 9.- Cccv,~:~bl H clJparMeHTbl Bblpa6oTaHHOii Ha !<pyry !<epaMHl<H H3 )f(HJIHma III-IV BB. B KaBa):IHHelllTH.
9-11, OTHOC.RTC.R K X B.
PHc. 10. - Cccy.Llhl H clJparMeHTbl rpy6o, BPY'-IHYJO, Bbipa6oTaHHOii !<epaMHKH H3 )f(HJIHma III-IV BB. H.3.
B KaBa,~:~HHeUJTH ; 4, no3AH.Rfl ,~:~aKHiicKa.R KypHJibHHIIa.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE CAVADINEŞTI
RESUME

Le Musee regional d'Histoire de Galaţi a effectue, pendant l'ete de 1957, des fouilles
archeolcgiques sur le tertitoire du village de Cavadineşti, au lieu dit Ripa Glodului, dans une
station du type « cendrier » (zolniki), datant du debut de la premiere periode de l'âge du fer.
Les fouilles ont permis de decouvrir deux couches archeologiques renfermant des materiaux
differents: Une t'paisse couche de terre cendreuse, adeux niveaux d'habitation, de la meme station
du type « cendrier )), ainsi qu'une couche, un peu moins ancienne, contenant des vestiges materiels
specifiques de la pericde de dt'but des grandes migrations (Ilie- rve siecles de notre ere).
l. Dans la couche de terre cendreuse, an a decouvert sporadiquement de petits morceaux
de bousillage calcine et quelques fragments d'âtre, restes des decombres provenant d'habitations
incendiees. Les habitations de cette station du type « cendrier )) etaient problement de cabanes
construites la wrface du sol, pourvues d'un plancher en terre battue (argile). De forn:e rectangulaire, elles etaient faites surtout de roseaux et de branchages enduits d'une mince couche
de glaise contenant beaucoup de fumier de bovides. Il convient de noter plus particulierement
. que ce sant les os d'animaux domestiques qui sant en majorite dans l'inventaire de cette station;
suivent la ceramique, les os de poisson et les coquilles d'escargot, des os d'animaux sauvages
(cerfs, sangliers, lievres), des outils et des objets en pierre, en terre cuite, en os, etc.

a
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En ce qui concerne la ceramique, ce sant les pots a paroi droite et aux bords legerement
evases, connus sous le nom de <<forme de sac», qui predominent. On doit mentionner qu'on
a trouve, dans le niveau n° 1, des tessons qui rappellent la civilisation du type Monteoru (âge
du bronze). Une autre forme de vase, caracteristique de cette station, est la tasse a anses surelevees continuant le bord du recipient et pourvues d'une crete ou d'un bouton a la partie superieure; on en a decouvert surtout dans le niveau d'habitation no 2.
Les objets caracteristiques des stations du type << cendrier » sant les omoplates de breuf,
a l'extremite entaillee, ainsi que les câtes pourvues d'entailles, dant l'emploi n'a pas encore ete
precise. L'auteur incline a croire qu'ils servaient de tailles.
Le fait que les ossements d'animaux domestiques (brebis, chevres, breuf, porc, cheval, etc.)
predominent dans l'inventaire de cette station prouve que la principale occupation de la population etait l'elevage. Il s'agit de tribus thraces autochtones, qui vivaient dans des agglomerations
ressemblant a des campements propres a la vie pastorale.
Au point de vue chronologique, la station du type « cendrier >> (zolniki) de Ripa Glodului,
du village de Cavadineşti, marque la fin de l'âge du bronze et le debut de la premiere periode
de l'âge du fer, c'est-a-dire la fin du
millenaire et le commencement du Ier millenaire avant
notre ere.
II. Dans la partie Sud-Est des fouilles, en direction de la base de la butte de cendres (station
du type « cendrier >> ), l'auteur a decouvert les restes d'une habitation des Ilie- IV• siecles de
notre ere (phase initiale. des grandes migrations).
Sous les decombres de cette habitation, on a decouvert un âtre bien conserve, un nombreux
materiei et des objets archeologiques, parmi lesquels la ceramique occupe la premiere place. On
y a trouve quelques pieces de cuisine et des jarres a provisions- a l'etat fragmentaire, mais
pouvant etre reconstitues - , un nombre appreciable de tessons, parmi lesquels figurent aussi
des fragments d'amphores romaines, ainsi qu'un morceau de verre.
Il faut encore mentionner des fragments ceramiques de facture geto-dace (cassolette, tasse,
etc.).
Les autres vestiges d'habitation, bien que plus faiblement representes au point de vue quantitatif, ont pourtant une importance appreciable. Ainsi, parmi l'inventaire de l'habitation, on peut
citer les objets suivants: deux fragments de moulin a bras primitif, en pierre, une fusaiole,
i.:n briquet en fer, un poinc;on en fer et une aiguille de bronze, ainsi que quelques objets de
parure; une epingle a cheveux, en bronze, une applique et deux fibules en bronze, dant une
du type ((mit umgeschlagenen Fuss », datee des Ilie- IVC siecles de notre ere.
Tous les etablissements appartenant a ce type, et dant les habitations disseminees sant
d'aspect temporaire et contenant des inventaires semblables a celui de l'habitation decouverte
a Rîpa Glodului-Cavadineşti, sant dates des III"- IV• siecles de notre ere.
La decouverte d'une importante quantite de fragments de ceramique, de facture geto-dace,
y attestent l'existence d'une habitation autochtone.

n•

EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1.- Plan et profil des fouilles pratiquees en 1957 a Cavadineşti.
Fig. 2. - Outils et objets de la station de Cavadineşti {l-2 et 5-6, pieces propres a la civilisation du
type Noua).
Fig. 3. --Divers objets et outils de la station de Cavadineşti.
Fig. 4. -- Fragments ceramiques du niveau no 1 d'habitation zolniki de Cavadineşti.
Fig. 5.- Fragments ceramiques appartenant a la civilisation zolniki de Cavadineşti (les n°• 3 et 6 sont
caracteristiques de la civilisation de Noua).
Fig. 6. -- Fragments ceramiques du niveau no 2 d'habitation :rolniki, de Cavadineşti.
Fig. 7. - Outils et objets de parure de l'habitation des rn•- rv• siecles de notre ere, trouves a Cava·
dineşti.

Fig. 8. -

Fibule du type (( mit umgeschlagenen Fuss >> (III•-

dineşti.

rv•

siecles de notre ere), trouvee

a Cava·

Fig. 9. - Vases et fragments ceramiques, fao;:onnes au tour et provenant de l'habitation des Ilie- rv•
siecles de notre ere (Cavadineşti). Les numeros 9- 11 appartiennent au X" siecle de notre ere.
Fig. 10. - Cavadineşti. Vases et fragments ceramiques grossierement travailles a la main, provenant de
l'habitation des rn• - !Ve siecles (le no 4 est une cassolette dace de la derniere epoque).
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Bacău)

AŞEZAREA

de deal Gabăra, orientat nord,vest-sud,est, face parte din terasa
mijlocie a Siretului, aflîndu;..se între comunele _ţlîrleşti şi _P<:>rc~ştLşi la
aproximativ 1 km depărtare de calea ferată Roman -Bacău. Mărginit în
partea de sud şi sud,est de rîpe de dată recentă (circa 50 de ani) la formarea
cărora şi,au dat concursul omul, exploatînd lutăria din mal, şi acţiunea şuvoaielor,
dealul coboară în pantă lină spre nord,est, avînd în imediata apropiere a versan,
tului estic un grup de opt izvoare, indicat de localnici sub denumirea «La Budăie ».
. Pe acest bot de deal, în 1956, I. Teştiban, profesor la Roman, şi C. Ciocan,
profesor în comuna Porceşti, în urma indicaţiilor localnicilor, au identificat o
aşezare. Ulterior, prof. Mircea Petrescu,Dîmboviţa a făcut o cercetare la faţa
locului ; pe baza datelor furnizate de această cercetare de suprafaţă, soldată cu
descoperirea unui cuptor de prelucrare a minereurilor şi a unui bogat material
ceramic, s'a opinat că ar fi fost aici o staţiune locuită în două epoci diferite :
bronz şi migraţii.
Fiind înştiinţat şi Muzeul regional din Bacău de aceste descoperiri, am între,
prins în vara anului 1957 o nouă cercetare de suprafaţă a aşezării, fiind însoţit
de colectivul Muzeului raional Roman. Bogăţia materialului ceramic, răspîndit
pe o mare întindere, la suprafaţa pămîntului arabil, fragmentele ceramice, chir,
picul şi pietrele de rîu vizibile în malurile rîpilor, care păreau a indica o anumită
porţiune de teren ca centrul aşezării, cît şi descoperirile frecvente ale localnicilor,
ne,au îndemnat să socotim necesare unele sondaje, menite să clarifice problemele
legate de natura, întinderea şi importanţa staţiunii semnalate.
Cu aprobarea Institutului de arheologie al Academiei R. P. Romîne, care
a delegat pe Vladimir Dumitrescu, şeful secţiei muzeistice pentru îndrumarea
lucrărilor, Muzeul regional Bacău a format un colectiv, în colaborare cu Muzeul
raional Roman, şi a început săpăturile la sfîrşitul lunii octombrie a anului 1957 1 .
În partea de sud şi sud,est, la suprafaţa solului se găseau relativ multe
fragmente ceramice, care ne,au făcut să credem că centrul asezării se găsea în
acest sector. În realitate, după cum au arătat,o şi sondajele ~oastre, materialul
fusese aluvionat în decursul veacurilor de şuvoaie, în sensul liniei de scurgere
a apelor, tocmai spre punctul sus amintit. Numai aşa se explică de ce, în rîpa
sudică se află un adevărat depozit de materiale, ·aduse odată cu pămîntul alu,
vionat - gîturi de amfore romane 2 , oase de animale, fragmente ceramice, atestînd
OTUL

B

• Colectivul şantierului a fost compus din Iulian
Antonescu, responsabil, Vasile Ursache, Ion Teştiban
şi Minodora Ursache (membri).
1
Din pricina timpului nefavorabil nu s-a putut
face o ridicare detaliată de plan a aşezării şi necro-

polei, cu sondajele practicate ; de aceea nu prezentăm
planul general al aşezării şi al necropolei.
2
Fragmente de amfore romane din sec. III au
fost găsite atît în aşezarea propriu-zisă. cît şi în
deocamdată

necropolă.
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într,un amestec variat locuirea batului de deal în diferite epoci. În aceeaşi ordine
de idei, menţionăm că la « Budăie », unde se întîlnesc trei fire de văi, am găsit
în mîl, la o adîncime de numai O, 15 m, o monedă romană din vremea împă,
ratului Traian, la cîţiva metri numai de locul unde, în anul 1956, a fost desco,
perită de un localnic o altă monedă romană. Ţinînd seama de configuraţia gene,
rală a terenului şi de prezenţa materialului la suprafaţă, am trasat şanţurile de
sondaj, căutînd de fiecare dată să nu neglijăm nici unul din indiciile care ne
stăteau la îndemînă.
Sondajele. --- Şanţul I (21 m x 2 m). Căutînd să nu ne depărtăm prea mult
de limita sud,estică a batului de deal -presupusul centru de intensă locuire am trasat primul şanţ paralel cu creasta, orientat nord,sud. De la suprafaţă şi
pînă aprcape de pămîntul viu (1,36 m - 1,40 m), ceramica din perioada migra,
ţiilor a apărut alături de ceramica iniţial presupusă a fi din epoca bronzului.
Această constatare a fost confirmată şi de rezultatele celorlalte două sondaje
practicate ulterior. Într,adevăr, cele două elemente coexistă, cu preponderenţa
ceramicii din perioada migraţiilor pînă la adîncimea de 0,60-0,80 m, mai jos
de acest nivel î.nregistrîndu,se o creştere numerică progresivă a fragmentelor
ceramice initial presupuse din epoca bronzului, care continuă să apară sporadic
pînă la pămî~tul viu ( -1,80 m). Împreună cu fragmentele ceramice, apar la adin,
cimi variate (0,40 m - 0,60 m) alte urme sporadice de aşezare: chirpic, sgură,
pietre de vatră, oase de animale domestice. Totuşi, aceste resturi nu formează
un strat compact arheologic, care să poată apărea clar şi în profilul sondajelor.
Bănuind că aici ne aflăm la periferia aşezării şi în dorinţa de a identifica centrul
aşezării, am trasat cel de,al doilea şanţ, perpendicular pe primul şi transversal
pe . botul de deal; în acelaşi timp, am mai trasat un şanţ pe umărul dealului
invecinat, urmărind încadrarea obiectivului nostru.
Şanţul II (9 m :< 1,35 m). Orientat est,vest, a_ fost ulterior prelungit cu
încă 11 m, pornind de la capătul său estic (fig. 1). In profilul de sud al aces,
tuia au apărut gropi, pe care le,am urmărit prin casete. Am constatat însă că
aici nu sînt gropi de bordeie, cum ne aşteptam, ci simple gropi conţinînd res,
turi menajere. Deşi şanţul II a furnizat un material mai abundent, raportul
cantitativ între cele două tipuri de ceramică, la diferite nivele, este identic
aceluia stabilit în şanţul I.
Şanţul III (15 m x 1 m). Orientat est,vest, a fost trasat pe un deal înve,
cinat, care înainte de construirea şoselei (pe vremea lui Cuza,Vodă) -făcea
parte tot din dealul Gabăra. Şi în acest punct, deşi fragmentele ceramice tipice
pentru perioada migraţiilor au apărut într,un număr mai redus, se întîlnesc ambele
specii, ceramica epocii migraţiilor dispărînd brusc de la adîncimea de 0,50 m 0,60 m. De la acest nivel în jos, pînă la pămîntul viu ( -1,60 m), de,abia dacă
mai apar cîteva fragmente ceramice, din pastă poroasă, răzleţe şi la adîncimi
variabile.
Fără să

ne grăbim să generalizăm, deoarece sondajele noastre sînt destul
de reduse, putem afirma că. cel puţin În porţiunea cercetată de noi, ne aflăm
in faţa unor vestigii de locuire sporadică, răspîndite pe o suprafaţă întinsă. În
sarcina săpăturilor viitoare rămîne rezolvarea problemei intensităţii locuirii aşe,
zării de la Gabăra, si tot ele ne vor arăta dacă deocamdată am cercetat numai
o zonă periferică sa~ am lucrat într'o porţiune centrală. În schimb, o altă pro,
blemă cere o rezolvare imediată : originea ceramicii paroase, de tehnică inferioară,
atribuită, cu prilejul cercetărilor de suprafaţă, epocii bronzului, şi întîlnită alături
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de ceramica din perioada migraţiilor. Sondajele au dovedit întrepătrunderea
celor două tipuri de ceramică.
Cîteva fragmente ceramice, din specia iniţial atribuită epocii bronzului, ne,au
atras atenţia, prin asemănarea, mergînd pînă la identitate, cuceramiea- de-tradiţie
dacică descoperită la Poieneşti şi în săpăturile făcute în ultimii ani în aşezările dacice
din apropierea oraşului Piatra Neamţ. Această asemănare era subliniată, pe lîngă
factura pastei, de elementul ornamental care constă din brîul în relief, simplu
sau alveolat. Iar ipoteza că avem de,a face cu ceramică de tradiţie getică, corespunde
v
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o
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2m

Fig. l. - Şanţul Il, plan şi profiL

şi cu situaţia de fapt aşa cum reieşea din depunerea stratigra:fică a materialului.
Această ipoteză şi,a găsit o confirmare, prin descoperirea necropolei de incine,

raţie cu urne, dintre care trei sînt de incontestabilă factură dacică.
Într,adevăr, în timp ce adînceam şanţul III, descoperirea unei urne funerare
din pastă cenuşie de tip Poieneşti, sec. III -IV, făcută întîmplător de un localnic,
ne,a obligat să trasăm un şanţ de_ control, tot pe botul de deal Gabăra, la circa
700 m nord,vest de şanţul II. Inainte de a trece la descrierea descoperirilor
din necropolă, ne vom opri pe scurt asupra materialului ceramic descoperit în

şanţurile precedente. Ceramica este reprezentată prin trei categorii: 1, de tradiţie
1
dacică; 2, din perioada migraţiilor; 3, fragmente de amfore romane •
_
Primele două categorii constituie elementul dominant, cel de,al treilea hind
reprezentat numai prin cîteva exemplare.
1 Pentru comparaţie cu materialul ceramic analog
Je la Poieneşti, cf. Radu Vulpe, Sâpăturile de la
Poieneşti, în Materiale, 1, 1953, p. 375, fig. 246/1,

ciob poros primitiv; p. 284, fig. 68, fragment cenuşiu
de tehnică superioară; p. 282, fig. 64 - idem.
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1. Ceramica de tradiţie dacică pare să fie cea mai veche, apărînd singură
la adîncimi mai mari. De factură inferioară, poroasă, lucrată cu mîna. Pasta este
de culoare roşcată, roşcată,brună. Ca motiv omamental, întîlnim brîul aplicat,
simplu sau alveolat.
Înrudirea cu urnele poroase, de tradiţie dacică (v. mai jos, necropola), este
evidentă, şi constituie un factor important în stabilirea raportului cronologic
şi organic dintre aşezare şi necropolă.
2. Ceramica din epoca migraţiilor, răspîndită pe toată suprafaţa aşezării,
este reprezentată printr'o singură varietate, de culoare cenuşie, lucioasă la exte,
rior, lucrată la roată, cu o pastă omogenă, fină, friabilă la unele exemplare. Pe
un fragment, incizia este practicată posterior arderii.
3. Fragmentele de amfore romane sînt caracteristice secolului III; pasta este
roşie sau cenuşie. În afara fragmentelor din ripa sudică şi a celui din necropolă,
semnalăm două torţi descoperite în şanţul III, la adîncimea de 1,20 m.
2. NECROPOLA
Şanţul N (6 m x 2,5 m). Orientat nord,nord,est-sud,sud,vest (fig. 2).
La adîncimea de O, 76 m --0,80 m au apărut urnele funerare, în timp ce, la capătul
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IV, cu mormintele de

M.Bo

incineraţie

descoperite in anul 195 7.

sudic al şanţului, la acelaşi nivel, au fost descoperite două morminte de înhu,
maţie. Din cauza timpului nefavorabil, ne,am mulţumit să completăm şanţul cu
două casete, problema mormintelor de înhumaţie rămînînd în sarcina săpăturilor
viitoare, aşa încît am astupat din nou cele două morminte.
În caroul II al şanţului, la adîncimea de 1,20 m, a apărut, printre urne, un
grup de cinci pietre mari, dispuse circular, cu o piatră de dimensiuni mai mici
în centru. În pămîntul aflat în centrul ariei închise de pietre am găsit fragmente
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de oase umane, pe jumătate calcinate, şi cărbuni. In imediata vecinătate a pie,
trelor era situat un gît de amforă romană, de factura celor găsite în rîpa sudică
a dealului. Inclinăm să credem că aici este vorba de platforma unui rug, aşteptînd
un răspuns definitiv de la eventualele descoperiri ulterioare.
Mormintele de incineraţie descoperite sînt în număr de 13 şi vor fi sumar
descrise în cele ce urmează.
Mormîntul 1. Incineraţie. Baza urnei la - O, 76 m. Urna (fig. 4/3), întreagă,
este de tehnică superioară, dintr'o pastă roşcată, cu buza răsfrîntă orizontal;
gîtul larg, cu o dungă în relief, şi fundul strîmt 1 . Dimensiuni: înălţimea= 0,25 m;
diametru! gurii = 0,24 m; diametru! pîntecelui = 0,25 m; diametru! fundului =
O, 10 m. Capacul (fig. 4/ 1) este dintr'o pastă roşie
poroasă, cu luciu exterior, de forma unei străchini
şi are decor de linii incizate pe umăr. Pe lîngă
oasele calcinate, urna conţinea un bogat inventar:
fragmente de perle de sticlă albe şi roşii, cu urme
de topire; o perlă de lut (diametru 1,20 cm);
două perle de calcedonă {ambele cu diametru!
de 1,80 cm); o perlă de os cu verigă de cercei
(fig. 6 /7); patru brăţări de bronz (fig. 5 /1 - 2 ;
fig. 6/1), cu fire din acelaşi material întoarse în
spirală în jurul braţului; la cele două capete prinderea celor două capete ale fiecărei brăţări
este asigurată printr,un ochi cu cîrlig. Una dintre
brăţări (fig. 5/1) are petrecut în jurul braţului un
inel similar ca tehnică şi formă, din acelaşi mate,
rial; un alt inel de bronz (fig. 6/3); două pan,
dantive de bronz, unul în formă de cardium
(fig. 6/ 2), cel de,al doilea în formă de inel cu cinci Fig. 3.-Urna de tradiţie getică din M . 4.
colţuri (fig. 6/4); o fibulă de fier (fig. 5/5) acope,
rită de rugină, cu picior .lung, cu arc semicircular
şi resort arbaletă, avînd lungimea totală de 6 cm; această fibulă este de tip
provincial tîrziu. O fi bulă de bronz (fig. 5 /4) cu placă lată, cu lungimea totală
de 4,6 cm, care poate constitui un element de datare preţios, fiind comună celor
patru necropole de incineraţie de acest tip, cunoscute pînă acum - Poieneşti,
Vîrtişcoiu, Pădureni, Gabăra 2 ca specifică sec. III e.n. Apoi un fragment
de filigran - probabil de la o broşe (fig. 6/5), două fragmente de cercei lucrat
în filigran (fig. 5/6) cu protuberanţe identice celor găsite la Poieneşti 3 şi Pădu,
reni 4 ; un recipient de fier, acoperit cu rugină compactă (fig. 5 /3) care, din punct
de vedere al utilizării, se pretează la diferite interpretări. Ar putea fi vorba de
un clopoţel (influenţă sarmatică) sau de o cutiuţă,trusă, deosebindu,se ca formă
de cele întîlnite la Pădureni. In fine, putem admite, comparîndu,l cu pandantivul
de fier în formă de coşuleţ de la Poieneşti 5 , că avem de,a face cu un obiect
de acest gen.
Mormîntul 2. lncineraţie. Baza urnei la -0,80 m. Mormîntul a fost găsit
deranjat, cu partea superioară a urnei spartă şi împrăştiată la distanţa de 0,40 m
de partea inferioară, întreagă. Printre cioburile provenite din urnă s'au găsit
Ca termen de comparaţie , urnele de la Poie·
cf. Radu Vulpe, loc. cit., p. 328, fig. 132;
p. 342, fig. 159.
1

neşti:

2
Ibidem, p. 395, fig. 279/2; p. 461, fig. 362/2-6.
s Ibidem, p. 331, fig. 138.
4
Informaţie de la Sebastian Morintz.
6 Radu Vulpe, loc. cit., p. 341, fig. 156/1.
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oase calcinate. Urna este poroasă, cu fundul strîmt (diametru! fundului =O, 15 m),
de tradiţie dacică. Nu s'au găsit alte obiecte de inventar.
Mormîntul 3. Mormîntul dublu de incineraţie. Baza urnelor la -O, 78 m.
Între cele două urne se află şi un vas mic, de tehnică superioară, din pastă roşie
fină. Prima urnă (fig. 4/4 ), găsită întreagă, este cenuşie, de tehnică superioară, cu
gîtul larg, buza răsfrîntă orizontal şi puţin îngroşată, corpul bombat, fundul strîmt
şi concav 1 . Dimensiuni: înălţimea = 0,235 m; diametru! gurii = 0,172 m; dia,
metrul pîntecului = 0,20 m; diametru! fundului = 0,093 m. Nu conţinea decît
oase calcinate.
A doua urnă (fig. 4/5), roşie, are buza răsfrîntă, corpul îngroşat la mijloc şi
fundul îngust; pe gît are un şănţuleţ. Dimensiuni: înălţimea = O, 185 m; dia,
metrul la gură= O, 17 5 m; dia metrul pîntecelui= O, 19 m; dia metrul fundului= 0,08 m.
Ca inventar, printre oasele calcinate s'au găsit numai cîţiva melcişori şi puţine
fragmente de perle de sticlă roşie.
Mormîntul 4. lncineraţie. Baza urnei la -O, 7 5 m. Urna (fig. 3) a fost găsită
spartă, cu cioburile părţii superioare dizute în interior. Asemănătoare aceleia
din mormîntul 1 de la Poieneşti 2 • Este din pastă poroasă, de tradiţie getică,
avînd forma obişnuită de « sac» şi, ca motiv ornamental, tipicul brîu în relief,
alveolat. Dimensiuni: înălţimea = 0,28 m; diametru! gurii = 0,13 m; diametru!
pîntecelui = 0,21 m; diametru! fundului = O, 12 m. Printre oasele calcinate, nu
s'a găsit nici un obiect de inventar.
Mormîntul 5. lncineraţie. Fundul gropii la -O, 76 m. Mormîntul a fost deranjat.
Din urnă a rămas numai partea superioară, de tehnică superioară, din pastă roşcată.
Ca formă, urna pare să fie asemănătoare cu urna a doua din M. 3. Nu a avut
capac. Printre oasele calcinate, nu am găsit nici un obiect de inventar.
Mormîntul 6. lncineraţie. Nivel - 0,80 m. Mormîntul a fost distrus. Din urnă
nu s'au găsit decît cîteva fragmente din pastă cenuşie. Capacul (fig. 4/2) este din pastă
cenuşie, de formă obişnuită de strachină. Nu s,a găsit nici un obiect de inventar.
Mormîntul 7. Mormînt dublu de incineraţie, răvăşit la partea superioară,
cu prilejul săpării unei gropi. Nivel - 0,58 m. Cele două urne sînt din pastă
cenuşie, de tehnică superioară. Nu conţineau niciun obiect de inventar. Una
dintre urne avea un capac cenuşiu, în formă de strachină.
Mormîntul 8. lncineraţie. Fundul urnei la -0,78 m. Urna a fost găsită
întreagă, puţin crăpată (fig. 4/6). Lucrată dintr'o pastă cenuşie, aminteşte ca formă
de urna M. 1. Cu gura largă, huza răsfrîntă orizontal, are corpul bombat la mijloc
şi fundul strîmt.· Dimensiuni: înălţimea = 0,33 m; dia metrul gurii = O, 17 m;
diametru! pîntecelui = 0,29 m; diametru! fundului = 0,10 m. Capacul, din ace,
eaşi pastă, are forma comună de strachină. Printre oasele calcinate, s,a găsit un
singur obiect de im·entar: acul de fier al unei fibule de formă neprecizabilă,
pe care s,a păstrat impresiunea ţesăturii (fig. 6;'8).
Mormîntul 9. lncineraţie. Distrus de lucrările agricole. La adîncimea de
O, 76 m - 0,80 m, am găsit printre oasele împrăştiate, cîteva fragmente din urnă
şi capac. Urna era dintr'o pastă cenuşie, de tehnică superioară, de aceeaşi factură
fiind şi capacul.
Mormîntul 10. lncineraţie. Fundul urnei la -O, 78 m. Urna este din pastă
poroasă, de tradiţie dacică, spartă de presiunea pămîntului. N,a putut fi întregită.
Nu conţinea obiecte de inventar, ci numai vase calcinate.
1

Radu Vulpe, loc. cit., p. 339, tig. 153.

2
Ibidem, p. 315, fig. 100; p. 281, fig. 62, vas
poros primitiv.
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Mormîntul 11. Incineraţie. La aproximativ O, 76 m adîncime a fost găsită
de un locuitor, înaintea cercetărilor noastre, o urnă fragmentată, păstrată la şcoala
~in satul Porceşti. Fragmentele sînt din pastă cenuşie, de tehnică superioară.
In pămîntul lipit de fund, s~au găsit cîteva oase calcinate.

Fig. 4.- 1, capacul urnei din M. 1; 2, capacul urnei din M. 3; 3, urna din
M. 1; 4-5, cele două urne ale M. 3 (dublu); 6, urna M. 10.

Din punct de vedere al tehnicii, cele 13 urne descoperite pînă acum la Gabăra,
pot fi. împărţite precum urmează: a) urne de tehnică superioară, lucrate la roată,
cu pastă omogenă, cenuşie sau roşie - 10 exemplare - identice ca tehnică celor
din necropolele de incineraţie de acelaşi tip, Poieneşti, Vîrtişcoiu, Pădureni, şi
asemănătoare ca formă celor de la Poieneşti. Ele prezintă o întreagă gamă de
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forme, fiecare formă în parte găsindu,şi corespondent în varietătile analoage
de la Poieneşti. Ca o trăsătură comună, care le deosebeşte de siluetele svelte de
la Pădureni şi Vîrtişcoiu, ele sînt joase, turtite, diametrul maxim tinzînd să fie
egal cu înălţimea. b) Urne de tradiţie getică -trei exemplare -dintr'o pastă
poroasă, roşcată. După cît se poate judeca pe baza singurului exemplar întregit,
sînt foarte asemănătoare urnei getice din mormîntul de la Poieneşti.

·~

,._ - - - -

1

0·062 - - -

- ..

1

1

1

2
3

s
Fig. 5. -Parte din inventarul M . 1.

Capacele, întîlnite numai la urnele· de tehnică superioară, sînt de aceeaşi
cu urnele şi au forma de strachină.
De semnalat interesanta excepţie pe care o face capacul urnei din M. 1, care
este dintr'o pastă poroasă, analoagă aceleia de la urnele de factură getică.
factură

*
Princiţalele trăsături rituale şi tipologice inserează necropola de la Gabăra
în rîndul cimitirelor de incineraţie de la sfîrşitul sec. III şi începutul sec. IV e.n.,
situate în spaţiul dintre Carpaţi şi Prut. Studiul comparativ al materialului pune
în evidenţă strînsa legătură, înrudirea arheologică, dintre necropolele de la Poie,
neşti, Vîrtişcoiu şi cele recent descoperite de la Pădureni şi Gabăra, deosebirile
dintre ele reprezentînd, în ultimă instanţă, gama~de varietăţi regionale ale aceleiaşi

culturi.
Urnele cenuşii şi roşii, de tehnică superioară, cu forme variind de la tipul
înalt şi suplu (Poieneşti şi Pădureni), pînă la cel cu vădită tendinţă de turtire
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(Gabăra), la care diametru! central este aproape egal cu înălţimea, sînt caracte,
ristice, varietatea formelor manifestîndu,se nu numai de la o necropolă la alta,
ci adesea şi în cadrul aceleiaşi necropole.
Prezenţa sau lipsa unora dintre elementele de cultură comune marelui spaţiu
dintre Tisa şi Don, în inventarele mormintelor, credem că nu poate constitui
criterii discriminatorii; fiind vorba de obiecte de largă circulaţie, trebuie să vedem
în prezenţa lor dovada unui schimb mai viu şi a contactului mai strîns cu unele

o
3

4

7

Fig. 6. -

1-7, piese din inventarul M . 1; 8, ac de fibulă de fier, cu impresiunea
4 şi 7, mărime naturală; 2 şi 5, mărite de
ori, 8, mărit de aproape 3 ori).

ţesăturii lipită pe el, din M. 8 (1, 3,
două ori; 6, mărit de trei

grupuri învecinate, soldat cu împrumuturi reciproce. În schimb, fibulele cu placă
înaltă şi cele provinciale romane, cu arbaletă, perlele rotunde de calcedoniu,
sticlă şi lut, cerceii în filigran cu protuberanţe sînt obiecte de inventar comune
celor patru necropole.
Restrîngînd cadrul discuţiei noastre la rezultatele sondajului de la Gabăra,
trebuie să avem neîncetat în vedere că ne raportăm la datele unor sondaje modeste,
practicate într'o necropolă care, după toate probabilităţile, pare să fie întinsă.
Aceasta impune multă prudenţă atunci cînd trecem la formularea ipotezelor.
Dacă mormintele descoperite anul acesta aparţin sec. III -IV e.n., prin
tehnica urnelor şi restul inventarului - în special cele două fibule caracteristice
sec. III - descoperirile ulterioare pot lărgi încadrarea cronologică. Este suficient
să amintim, în această privinţă, de cele două morminte de înhumaţie, a căror
Sl- c. 130
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cercetare a fost amînată din cauza timpului nefavorabil şi care, prin prezenţa
lor, ar putea marca trecerea la un nou rit funerar. Oricare ar fi însă surprizele
pe care le rezervă descoperirile viitoare, necropola de la Gabăra a fost folosită
cu certitudine în sec. III-IV, înrudirea ei cu celelalte necropole de acelaşi rit,
din această perioadă, fiind dovedită cu prisosinţă. În privinţa grupului etnic căruia
aparţineau aceste necropole şi,au spus cuvîntul acei care au publicat descope,
ririle similare anterioare de la Poieneşti, Vîrtişcoiu, Pădureni. Pornind de la datele
pe care i le puneau la îndemînă rezultatele săpăturilor practicate în necropolele
de la Poieneşti şi Vîrtişcoiu - singurele cunoscute pînă atunci - prof. Radu
Vulpe opina că ar fi vorba de carpi, suprapuşi unui fond etnic mai vechi, tot
de origine dacică, şi totodată respingea, pentru Poieneşti, ipoteza prezenţei elemen,
tului germanie, taifalic 1 • Şi tocmai în această problemă credem că datele
furnizate de sondajele de la Gabăra au un cuvînt de spus.
Strînsa legătură culturală şi etnică dintre necropole ne permite să valori,
ficăm date locale pentru completarea tabloului general. În sprijinul ipotezei sale,
prof. R. Vulpe aducea atît prezenţa urnei poroase de tradiţie getică, găsită la
Poieneşti în M. 1, cît mai ales tehnica în care fuseseră lucrate urnele de factură
superioară de la Poieneşti şi Vîrtişcoiu, amintind pînă la identitate de aceea a
ceramicii getice, mai vechi, de la Poiana 2 •
La Gabăra, trei urne sînt identice ca tehnică şi formă urnei din M. 1 de la
Poieneşti, fiind găsite răspîndite printre urnele de tehnică superioară.
În acelaşi timp, în aşezarea de la Gabăra, ceramica de tehnică superioară
de tip migra ţii din sec. III--:---IV e.n. apare alături de ceramica dacică, poroasă,
atît de frecventă în aşezările getice, reprezentată şi la Poieneşti prin cîteva frag,
mente. Desigur, este hazardat să precizăm, în stadiul informaţiilor noastre, raportul
cronologic între aşezarea şi necropola de la Gabăra; un lucru apare însă evident:
şi una şi alta, prin materialul caracteristic, indică prezenţa aceluiaşi element
etnic - carpo,dacii.
În această ordine de idei, mai avem de adăugat un fapt. Urnele scunde,
din pastă roşie sau cenuşie, de la Gabăra, se apropie ca formă de cele de factură
inferioară de la Poieneşti, din sec. II-1 î.e.n. 3 • Să fie aceasta o simplă coincidenţă ?
Sau ne găsim în faţa persistenţei unor vechi tipuri, reluate în diverse perioade,
la un nivel tehnic superior, de o populaţie rămasă credincioasă cu îndîrjire,
tradiţiei? Rezultatele campaniilor viitoare vor da, poate, un răspuns satisfăcător.
Lipsa oricărei influenţe germanice, constatată pînă acum, cînd e vorba de cele
patru necropole de incineraţie din sec. III -IV e.n., ar putea fi interpretată ca
o atitudine refractară adoptată faţă de orice influenţă gotică, ca o manifestare
în plus a spiritului de independenţă dacic. Păstrarea nealterată a tradiţiilor era,
în ultimă instanţă, o formă pasivă de apărare. Această atitudine, adoptată în
plină perioadă de hegemonie gotică pe aceste meleaguri, este cu atît mai expli,
cabilă, cu cît este vorba nu de .dacii din fosta provincie romană, ci de dacii
liberi, nemulţumiţi de pretenţiile foştilor aliaţi transformaţi în stăpîni. Nu avem
niciun motiv să credem că faţă de daci, goţii s'au purtat altfel decît faţă de
anţii măcelăriţi de regele Vinitar în 376, sau de triburile cantabrice asuprite de
regii vizigoţi de la Toledo. În orice caz, căpeteniile daco,carpice, participînd la
raidurile de jaf organizate de războinicii stăpînitori, par să fi profitat din plin
de pe urma acestei colaborări.
1
2

Radu Vulpe, loc. cit., p. 505.
Ibidem, p. 501.

3
Ibidem, p. 362, fig. 208; p. 384, fig. 268; p. 392,
fig. 283.
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Diferenţierea socială, accelerată de acest proces, este oglindită în inventarul
urnelor.
Ca şi la Poieneşti, la Gabăra această discriminare se face sensibil simţită;
din cele 13 urne descoperite în necropolă, numai patru :m inventar. Urna din
M.l cumulează cele mai importante piese de inventar, singularizîndu,se prin,
tr,un adevărat lux postum. Sînt constatări care,şi aşteaptă confirmarea.
Deocamdată,
putem afirma însă cu certitudine că necropola de la
Gabăra - atît cît am putut face cunoştinţă cu ea - poartă adînca amprentă
a elementului carpo,dacic. Ţinînd seama de organica legătură dintre cele
patru necropole, considerăm aceasta ca un punct cîştigat în problema aparte,
nenţei lor comune.
IULIAN ANTONESCU

PACKOIIKI1

B

rAE3PE-IIOPllElllTI1

KPATKOE CO.IlEP)I{AHl1E
ropa ra63pa, OpHCHTHpOB3HH3H C CeBep0-33ll3)J.3 Ha IOrO-BOCTOK, npe)J.CT3BJIHeT C060IO qaCTb
cpeJJ.Heii Teppacbi peKH CepeT H HaxOJJ.HTCH Ha noJIOBHHe nyTH Me:>«JJ.Y ceJiaMH XLipJieiiiTH H IIopqeliJTH

PoMaHci<oro

paiioHa

EaK3YCKCH

o6Jiacrn.

llaCTbie H3XO)J.KH MCCTHbiMH >I<HTCJIHMH H pe3yJibT3Tbl pHJ].a llOBepXHOCTHbiX pa3BC)J.OK npHBJICKJIH BHHMaHHC I< C6HJIHIO I<CpaMHqeCI<OrO MaTepHaJia,

H3XOJJ.Hil.ICrOCH Ha BCCH llOBepXHOCTH

ropbi. EaK3YCI<Hii c6JiaCTHOH My3eii B COTPYJJ.HHqecTBe c PoMaHCKHM paiioHHhiM My3eeM, c pa3peIIIeHHH ApxeoJicrHqeci<cro HHCTHlYTa AI<a)J.eMHH FHP, CTI<Cll\aHJJ.HpoBaBIIIero )J.JIH pyKOBOJJ.CTBa
pa6oTaMH

BJia)J.HMHpa ,UyMHTpeci<y, npcH3BeJI oceHbiO

1957

r.

pa3BCJJ.KH

B QeJIHX BbiHCHCHHH

QCJIOro pHJ].a DOllpCCOB B CBH3H C npHpCJJ.CH, llJICII~a)J.blO H 3HaqHTeJibHCCTUO llCCt'.'leHHH.
EbiJIO 3a.JIO>I<CHO
3ana)J.y, B

3

IIIyp<l:>a B BepxHeii qaCTH ropbl ra63pa, a 4-ii npHMepHO

700

M K ceBepo-

TOM MCCTe, r)J.e O)J.HH MeCTHbiH >I<HTCJib H3IIICJI norpe6aJibHyiO ypey. IJpOH3BC)J.CHHaH

pa3BCJJ.Ka no3BOJIHJia c)J.eJiaTb BhiBOJJ., qTo noceJieHHe HCCHT cnopaJJ.Hqeci<Hii xapai<Tep. KepaMHI<a
BCTpeqaeTCH JJ.BYX THllOB:

(III

IV

H

cepaH KepaMHI<a BbiCOKOH TCXHHI<H nepHO)J.a nepeceJieHHH

BB.) H nopHcraH,

pHMCKHX aM<l:>op

III

cpa6oTaHHaH

apyqHyiO JJ.ai<HHCI<oro

THna.

HapOJJ.OB

HecKOJibKO ropnhiiiieK

B., HaiiJJ.eHHbiX BMecre c npoqHMH <l:>parMeHTaMH, MoryT CJI}'>HHTh

oTnpaaHoii

TOqi<OH )J.JIH J].aTHpOBI<H.

IV

B TpaHrnee

6bma OTI<pbiTa rpynna B

13

norpe6aJibHhiX ypH Ha rJiy6HHe

0,76--0,80

M, no

COCC)J.CTBY C I<OTOJCbiMH 6biJIH EbiHBJieEbl norpe6eHHH C TpynonOJIO>HeHHCM, KOTOpbie, BCJIC)J.CTBHe
HC6JiaronpHHTHCH norO)J.bi, e11.1e He MOrJIH 6biTb HCCJIC)J.OBaHbl.
Tai< KaK MOrHJlhHHK, no-BHJJ.HMOMy, JJ.OBOJibHO KpynHbiX pa3Mepon, CJieJJ.yeT noi<a B03JJ.ep>HaTbCH OT c6c611.1eHHH. IIorpe6eHHH c Tpynocc>HmeHHeM no noxopoHHOMY o6pHJJ.Y H HHBeHTapiO
BJfJJIOqaiOTCH B

III-lV

KaTeropHIO OTI<fbnhiX B IJoeHCIIITH, BbipTHIIIKOIO H Il3)J.ypeHH H OTHOCHTCH 1\

BB. H.3.

HziiJJ.eHEbie ypEbi npHHa)J.Jie>HaT JJ.BYM pa3JIHtJ:EhiM THnaM.

IIepBbiH HBJIHCTCH c611.111M JJ.JIH acex qeJbipex H3BCCTHbiX JJ.O CHX nop Me>HJJ.Y KapnaTaMH
H IlpyTOM MOrHJihHHKOB

III-lV

BB. c TpyncccmmeHHeM B IIoeHeiiiTH, BbipTHIIIKCHIO, Il3JJ.ypeHH

H ra63pe. Peqb H)J.CT 06 ypHax EbiCOKCH TCXHHI<II 113 cepCH JIH60 I<paCHOH MaCCbi, pa3JIHqHbiX llO
<i:>OpMe B 3aBHCHMOCTH OT MOrHJlbHHI<a H )J.a>He B npe)J.eJlaX OJJ.HOrO H TOrO >He MOrHJlbHHI<a. HeKOT0PbiC H3 HHX HMCIOT Kţblllll<H B <i:>OpMe MHCOI< H3 T3KCH me MaCCbl H TOH >He Bbipa60TKH,

Kai<

li ypEbl.

BTopoiî THn, HaiiJ].eHHbiH B norpe6eHHH

I

B IIoeHeiiiTH B CJJ.HHCTBeHHOM 3K3eMnJIHpe, npeJJ.-

craaJieH B ra63pe ypHaMH H3 rpy6oii MaCCbl pyqnoii Bhipa60TI<H J].ai<Hiki<OrO THna. 0HH HMeiOT
<i:>OpMy

(<

lh
Hhie

3-

MCIIII<U )) H yi<paiiiCHbl llOHCKOM C HJilOqEbiM OpHal\leHTCM.
HaHJ].eHHbiX B ra63pe

13

norpe6a.JihHbiX ypH,

10

OTHOCHTCH K nepBOH I<aTeropHH, a OCTa.Jib-

KO BTOpCH.

IlpH HaCTOHil.ICM llOJIO)l{eHHH HCCJie)J.OB3HHH llOllhiTI<a ycraHOBHTb XpOHOJIOrHqeci<yiO H OpraHHqeCI<yiO CBH3b MC>I<JJ.Y MOrUJibHHKOM H llOCCJieHHeM B ra63pe 6hiJia 6bl pUCKOBaHHOH, HO BCe >I<C
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HBJIHeTCH 6e3yCJIOBHbiM, qTO I<ai< MOrHJibHHI<, Tai< H noceJieHHe HOCHT I<aTeropHqeCI<HH OTneqaTOI<
I<apnO-Aai<HHCI<OrO :meMeHTa. lf3 yqeTa opraHHqeCI<OH CBH3H Meil<AY nepeqHcJieHHbiMH qeTblpbMH
MOrHJibHHI<aMH BbiTei<aeT B03MOii<HOCTb HCflOJib30BaHHH MeCTHbiX pe3yJibTaTOB AIIH pa3peweHHH
pH.[(a 06II..1HX BOllpOCOB, qTO HBJIHeTCH warOM Bnepe.[( B npo6JieMe HX 061l.(eH npHHa,[(Jieil<HOCTH.
OE'h51CHEHI1E PI1CYHKOB
PHc. 1.- TpaHweH II, nJJaH H npoqmJJL.
PHc. 2.- TpaHweH IV, norpe6eHHII c TpynocommeHHeM, OTI<pbiTbJe B 1957 r.
PHc. 3. - YpHa reTci<oro THna H3 M. 4.
PHc. 4.- 1, I<pblWI<a ypHbl H3 M. 1; 2, I<pblWI<a ypHbl H3 M. 3; 3, ypHa H3 M. 1; 4-5, .r:~se ypHbl H3
M. 3 (.r:IBOHHoro); 6, ypHa H3 M. 10.
PHc. 5.- 4aCTb HHBeHTapH H3 M. 1.
PHc. 6.- 1-7, npe,J:~MeTbl HHBeHTapH H3 M. 1; 8, 6yJJaB!<a meJle3HOH qm6yJJbl c HaJJenJJeHHbiM Ha HeM
OTTHCI<OM TI<aHH H3 M. 8 (1, 3, 4, 7, HaTypaJlbHOH BeJlH'IHHbl; 2 H 5, yBeJlHqeHbl 8 ,[IBa pa3a; 6, yseJJHqeH B
TpH pa3a; 8, yaeJJH'leH noqTH B TpH pa3a).

LES FOUILLES DE GABĂRA- PORCEŞTI
RESUME

La colline de Gabăra, orientee du Nord-Ouest au Sud-Est, fait partie de la terrasse moyenne
du Siret et se trouve a mi-chemin entre les villages de Hîrleşti et de Porceşti (district de Roman,
region de Bacău).
Les frequentes decouvertes faites par les habitants, ainsi que les resultats d'investigations
repetees, or;t attire l'attention des specialistes en raison de la richesse du materiei ceramique epars
sur toute la surface de cette colline. Le Musee regional de Bacău, en collaboration avec le Musee
du district de Roman, a entrepris- avec l'approbation de }'Institut d'Archeologie de }'Academie
de la Republique Populaire Roumaine, qui a charge le professeur Vladimir Dumitrescu de donner
des instructions pour les travaux- pendant l'automne de l'annee 1957, des sondages destines
a eclaircir toute une serie de problemes se rattachant a la nature, a l'etendue et a l'importance
de la station.
On a trace trois tranchees sur le sommet de la colline, et une quatrieme a environ 700 m
de distance en direction du Nord-Ouest, egalement sur la colline de Gabăra, la ou un
habitant de l'endroit avait decouvert une urne funeraire. Les sondages ont permis de conclure que
la station presentait, tout au moins dans la porticn examinee, des vestiges d'habitation sporadique.
Le materiei ceramique est de deux types: une c eramique grisâtre, d'une technique superieure,
appartenant a la periode des migrations (Ilie- IV" siecles), qci apparaît a cete de la ceramique
poreuse, executee a la main, de tradition dace. Quelques cols d'amphores romaines du Ille
siecle, trouves avec les autres fragments ceramiques, peuvent constituer un element de datation.
La tranchee IV recelait, a une profondeur de 0,76- 0,80 m, t:n groupe de treize urnes funeraires et, a prmdmite de celles-ci, deux tombes a inhumation, que le temps defavorable n'a
pas permis d 'examiner.
Etant donne que la necropole semble etendue, l'auteur se garde bien de generaliser. L~i!s
tombes a incineration appartiennent, par leur rite funeraire comme par leur inventaire, a la categorie de celles decouvertes a Poieneşti, a Vîrtişcoiu et a P[dureni et qui datent des III"- IVe siecles
de notre ere. Les urnes sant de deux types differents.
Le premier est commun aux quatre necropoles a incineration des Ilie- IVe siecles, connues
jusqu'a present entre les Carpates et le Pruth: a Poieneşti, Vîrtişcoiu, Pădureni et Gabăra. Il
s'agit d'urnes d'une technique d'execution superieure, a pâte grisâtre ou rouge, et qui varient comme
forme aussi bien d'une necropole a l'autre que dans le cadre de la meme necropole. Quelquesunes ont des couvercles en forme d'ecuelle, similaire~, par leur technique et leur pâte, aux urnes.
Le second type, similaire a l'urne trouvee dans la tombe no 1 de Poieneşti, est represente
par les urnes en pâte primitive, fac;onnees a la main, de tradition dace; en forme de «sac», elles
portent, comme motif ornemental, la ceinture alveolee appliquee.
Des treize urnes funeraires decouvertes a Gabăra, dix appartiennent a la premiere categorie,
et les trois autres a la seconde.
Au stade actuel des recherches, il serait hasardeux d'essayer d'etablir un rapport chronologique et organique entre la necropole et la station de Gabăra. Mais une chose peut etre affirmee
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avec certitude: c'est que l'une comme l'autre portent la puissante empreinte de }'element carpodace et, compte tenu de la relation organique existant entre les quatre necropoles - relation
qui permet d'utiliser des resultats locaux pour resoudre l'ensemble des problemes a caractere
commun - , l'auteur considere cela comme un point acquis pour le probleme de leur appartenance
commune.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. l. - Tranchee Il, plan et profil.
Fig. 2.- Tranchee IV, avec les tombes a incineration decouvertes en 1957.
Fig. 3. - Urne de tradition getique de la tombe M. 4.
F,g. 4.- 1, couvercle de !'urne de la to nbe M. 1; 2, couvercle de !'urne de la tombe M. 3; 3, urne
de la tombe M. 1; 4-5, les deux urnes de la tombe M. 3 (double); 6, urne de la tombe M. 10.
Fig. 5. - Une partie de l'inventaire de la tombe M. l.
Fig. 6.- 1-7, pieces de l'inventaire de la tombe M. 1; 8, aiguille de fibule en fer, avec l'impression du
tissu sur l'aiguille, provenant de la tombe M. 8 (1, 3, 4 et 7, grandeur nature; 2 et 5, agrandie deux fois; 6,
agrandie pres de trois fois).
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SĂPĂTURILE DE LA PĂDURENI
(r. Panciu, reg.

Galaţi)

ÎNCEPUTUL lunii septembrie
1957, gospodăria agricolă colectivă din
comuna Pădureni a efectuat pe teritoriul comunei arături adînci pentru
plantarea unei vii. În arăturile făcute cu acest prilej în dreapta şoselei
naţionale Focşani -Adjud, în dreptul pietrei kilometrice 209, în spaţiul cuprins
între şosea şi marginea terasei Siretului, fierul plugului a scos la suprafaţă fragmente
de vase, lucrate la roată, de culoare cenuşie sau roşie, oase calcinate şi diverse
obiecte. Fiind sezisată de aceste descoperiri, conducerea Muzeului de istorie Focşani a ridicat o parte din materiale şi a cerut Institutului de arheologie al Aca,
demiei R.P.R. efectuarea unor săpături de salvare. Institutul de arheologie a
aprobat aceste lucrări, care au fost făcute între 30 septembrie şi 12 noiembrie 1957 1 .
Avînd în vedere caracterul de salvare al lucrărilor, acestea s'au executat
aproape exclusiv în suprafaţa arată, unde numai o sumară cercetare a terenului
indica prezenţa a numeroase morminte de incineraţie distruse de plug. Săpăturile
n'au putut cuprinde întreaga suprafaţă, de circa 4 hectare în care se găseau res,
turi de morminte distruse, deoarece fondurile nu au permis. În consecinţă au
fost săpate casete în punctele unde urmele erau vizibile la suprafaţă. S,au săpat
90 de casete dreptunghi ula re cu dimensiunile variind între 3 x 4 m şi 5 x 6 m. Aproape
în toate cazurile s'a precizat cîte un mormînt, total sau parţial deranjat, si s'a recuperat
materialul arheologic. Într,un singur caz întreg inventarul mormintului a fost
cules de la suprafaţă. În speranţa descoperirii cîtorva morminte in situ şi a delimi,
tării necropolei, au fost săpate în imediata vecinătate a suprafeţei desfundate
pentru vie, către nord şi sud, cîte un şanţ: şanţul I spre nord şi şanţul II spre
sud. Şanţul I, lung de 40 m şi lat de 2 m, a atins adîncimea de 0,80 m, fără a da
vreun material. În şanţul II, lung de 4 7,50 m şi lat de 2 m, nu s'a găsit nici un
mormînt, dar s'a precizat existenţa unui strat de cultură gros de 0,30 m, conţinînd
aproape exclusiv material ceramic (fragmente de amfore romane si ceramică
locală lucrată la roată sau cu mîna). În general resturile arheologice 'sînt rare şi
nu s'au găsit fragmente de chirpici. Cioburile erau răspîndite oarecum uniform
pe toată suprafaţa săpăturii şi nicăieri în cuprinsul şanţului nu s'a observat o
aglomerare mai mare de materiale, aşa cum se întîlneşte în mod obişnuit în
aşezări. Observaţiile făcute în şanţul II nu ne permit să precizăm dacă avem de,a
face cu o locuire de scurtă durată sau dacă ne aflăm la marginea unei aşezări ce
se întindea mai spre sud. Această problemă va putea fi lămurită prin noi săpături.
Materialele descoperite în şanţul II datează foarte probabil din sec. III e.n.

L

A

1
Săpăturile au fost făcute de Sebastian Morintz
Gh. Bichir sub conducerea prof. Vladimir Dumitrescu. Lucrările s-au făcut în prima etapă (30 sept. -

şi

20 oct.) cu fondurile Muzeului de istorie din Focşani,
iar în a doua etapă (21 oct.- 12 nov.) cu fondurile
Institutului de arheologie.
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Pentru a verifica dacă în spaţiul dintre casete nu mai există şi alte morminte,
s,a săpat suprafaţa A de 19 x 16 m. În această săpătură s'au găsit resturile deran,
jate a încă trei morminte.
La cîteva zeci de metri spre nord de suprafaţa în care au fost efectuate lucră,
riie menţionate, se află o fîşie de teren cruţată pentru moment, dincolo de care
urmează o altă porţiune de teren de asemenea desfundată pentru vie. Pe această
ultimă suprafaţă, s'au observat fragmente de vase hallstattiene şi de aceea s'au
săpat şapte casete, identificîndu-se tot atîtea morminte de incineraţie din prima
epocă a fierului. Deşi ne aflăm la o distanţă relativ mică de suprafaţa cu morminte
cu vase lucrate la roată, aici acestea lipsesc.
Săpăturile de salvare executate în toamna anului 1957 la Pădureni au precizat
existenţa a trei cimitire de incineraţie. Cel mai întins datează de la începutul
epocii migraţiilor. Printre mormintele acestui cimitir s'au găsit cîteva morminte
din epoca bronzului şi din prima epocă a fierului. Cimitirul din epoca
bronzului depăşeşte spre est limita celui din epoca migraţiilor, iar majoritatea
mormintelor hallstattiene se află la nord de aria aceluiaşi cimitir.
Au fost descoperite în total 101 morminte, dintre care 10 aparţin culturii
Monteoru (din această grupă două morminte sînt probabile, fiind identificate
numai pe baza cîtorva fragmente de vase de tip .Monteoru); 14 morminte datează
din prima epocă a fierului (două din acestea fiind probabile); 77 aparţin începutului epocii migraţiilor, complexul cultural Vîrtişcoi,Poieneşti (dintre acestea
patru sînt probabile).
Mormintele din epoca bronzului au fost identificate prin cioburi şi oase cal,
cinate scoase la suprafaţă de fierul plugului. Numai două morminte au fost găsite
parţial in situ. Inventarul lor este format aproape exclusiv din ceramică, rău
conservată, astfel că reconstituirea formelor este anevoioasă. În funcţie de
pastă şi ardere, ceramica poate fi împărţită în două categorii: prima cuprinde
vase de culoare neagră,cenuşie, bine arse, iar a doua, vase arse neuniform,
de culoare neagră,cenuşie în spărtură şi gălbui,roşiatică la suprafaţă. Au putut fi
reconstituite următoarele forme : 1) strachină tronconică de dimensiuni mici,
cu buza răsfrîntă în afară; 2) strachină tronconică adîncă, Cl.l buza puţin răsfrîntă
în afară, avînd două proeminenţe,apucători; 3) ceaşcă cu toarta supraînălţată
şi buza uşor răsfrîntă în afară ; 4) vas mare cu corpul piriform, şi gura în
formă de pîlnie. Formele descrise mai sus sînt lipsite de ornament. Pe alte
resturi de vase, ale căror forme încă nu pot fi precizate, s'au observat urmă,
toarele ornamente : bandă formată din trei linii orizontale, incise, însoţite uneori
de un şir paralel de împunsături (fragmentul provine probabil dintr'o ceaşcă);
mici proeminenţe conice aşezate sub buza vasului; brîu alveolar în relief şi nervuri
în relief. După grosimea lor, fragmentele ceramice cu ornamente provin din vase
mici. În afară de ceramică, într,unul din morminte s'au găsit trei inele de buclă
din bronz rău conservate şi două calote sferice de bronz cu diametru! de 0,03 m,
complet sfărîmate. Ţinînd seama de caracteristicile ceramicii (tehnică, forme,
decor) şi de restul inventarului, mormintele aparţin culturii Monteoru.
Mormintele din prima epocă a fierului au fost identificate numai prin vase
şi fragmente de vase răvăşi te. Nu s,a găsit nimic in situ. Inventarul este foarte
sărac. Fragmentele ceramice descoperite provin de la vase de următoarele forme:
1) strachină cu marginea arcuită spre interior, avînd exteriorul decorat cu cane,
luri oblice, formă caracteristică culturii primei epoci a fierului ; 2) strachină cu
profil arcuit în afară, apare mai rar decît forma precedentă (prin formă şi tehnică
îşi găseşte analogii în necropola tumulară de la Bîrseşti, r. Vrancea, reg. Galaţi);
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3) ceaşcă cu o toartă, formă comună în prima epocă a fierului. Într,unul din mor,
mintele datînd din această vreme s'a găsit lama de bronz a unui cuţit. Ceramica
din mormintele acestui grup documentează un aspect hallstattian tîrziu.
Mormintele de la începutul epocii migraţiilor descoperite la Pădureni se corn,
pun din cîte o urnă din pastă fină lucrată la roată. Urna a fost acoperită cu un
capac şi mai rar cu un fragment de vas. În cele mai multe cazuri am găsit in situ
numai fundul urnelor, restul fiind tăiat şi deranjat de fierul plugului, care a pătruns
la o adîncime de circa 0,50 m. Pe fundul urnelor păstrate in situ sau în pămîntul

Fig. l. - Pădureni. Ceramică cenuşie lucrată la roată găsită în morminte de
incineraţie de la începutul epocii migraţiilor (sec. III e.n.): 1, urnă; 2, pahar;

3-4,

străchini-capace.

deplasat de plug, s'au găsit oase calcinate. Unele urne conţineau pe lîngă oase,
obiecte de podoabă şi de toaletă.
Ceramica prezintă următoarele forme :
1) Urne din pastă fină de culoare cenuşie sau roşie, lucrate la roată, cu
pereţii bombaţi şi cu marginea lată, răsfrîntă în afară (fig. 1/1). Pe gît au în
mod obişnuit o dungă orizontală în relief. Marea majoritate a urnelor găsite în
mormintele de la Pădureni aparţin acestei forme, cunoscută şi în cimitirele
de la Vîrtişcoi 1 şi Poieneşti 2 •
2) Urne de culoare cenuşie, lucrate în aceeaşi tehnică, asemănîndu,se în
ceea ce priveşte corpul bombat şi profilul buzei cu urnele precedente; se deose,
besc însă de acestea prin gîtul larg şi scund. Tipul este întîlnit de asemenea la
Vîrtiscoi 3 si Poienesti 4 •
'

'

'

Grigore Aniţescu, Noui achiziţiuni ale Muzeului
din Iaşi, în AArh, Il, 3, 1929, fig. 20.
2
R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949,
in Materiale, I, p. 449-45 1 şi 453.
1

de

antichităţi

3

I. L. Neagu, Noi achiziţii ale Muzeului de ant•·
din Iaşi, în AArh, III, 5-6, '1930, fig. 3/3-4.
R. Vulpe, op. cit., p. 450, fig. 357/4.

c hităţi
4
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3) Urne în formă de amforă, de culoare cenuşie, lucrate în tehnică asemănă,
toare. Au gîtul mai scund decît cele de tipul ilustrat la figura 1/1, buza îngroşată
şi două torţi aplicate vertical pe gît şi pe umăr (fig. 2/1). În cimitirul de la
Pădureni apar numai cîteva exemplare. Şi această formă este cunoscută în cimi,
tirul de la Poieneşti, precum şi în alte necropole 1 •
4) Oală de formă aproape cilindrică, cu buza uşor arcuită spre exterior, de
culoare gălbuie,roşiatică, lucrată cu mîna din pastă poroasă. Este documentată
printr,un singur exemplar.

!
_________ j

-

1

---, 3
1

~

1

1
1
1

1

1

t_- ---

--- .J

Fig. 2. - Ceramică lucrată la roată găsită în morminte de incinera~ie din cimitirul de la începutul
epocii migra~iilor (sec. III e.n.): !, amforă-urnă (cenuşie); 2, capac (cărămiziu); 3, picior de cupă
(cenuşie); 4, strachină-capac (cenuşie).

5) Capace, sau vase care au servit drept capace, din pastă fină cenuşie sau
roşie, lucrate la roată. Ca şi în celelalte cimitire aparţinînd aceleiaşi culturi, capa,
cele de la Pădureni au următoarele forme: a) capac cu buza verticală ce intră în
gura urnei, marginea fiind orizontală, spre a se fixa pe marginea urnei (fig. 2/2);
la rîndul său şi această formă prezintă mai multe variante; b) strachină,capac de
formă tronconică cu fund îngust şi marginea mult îngroşată (fig. 2/4) ; c) strachină,
1
O urnă de acest tip cu oase calcinate s-a găsit
în Transilvania pe malul stîng al Tîrnavei, la punctul
«Baia de nisip)), din r. Mediaş:
vezi
Din

activitatea ştiinţifică a
1955-1956, p. 40-41
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capac din pastă cenuşie cu marginea simplă şi înaltă, asemănătoare cu străchinile
actuale (fig. 1/3); d) strachină,capac cu marginea scundă, puţin înclinată spre inte,
rior, asemănătoare şi ea cu străchinile actuale (fig. 1/4); e) cupă de formă
relativ tronconică cu picior, tip fructieră, avînd marginea lată răsfrîntă în afară
orizontal. Această formă este documentată numai prin prezenţa piciorului
rupt din vechime şi folosit drept capac (fig. 2/3).
6) Într,un singur exemplar a apărut o mică ceaşcă dacică fragmentară.
Ceramica cimitirului din perioada migraţiilor de la Pădureni îşi găseşte foarte
bune analogii în cimitirele de la Vîrtişcoi şi Poieneşti.
Restul inventarului mormintelor este destul de variat fiind compus din :
fibule, oglinzi, pandantive, inele, mărgele, catarămi, « pudriere » şi resturi de
ţesătură de aur.
Fi bulele găsite la Pădureni pot fi împărţite în trei tipuri: a) Fi bule provinciale
romane lucrate din bronz sau fier, cu arcul semicircular şi resortul bilateral, avînd
piciorul terminat cu un buton, iar placa de oprire lată şi înaltă. Unele fibule de
acest tip au cîte un nod la punctul de întîlnire al arcului cu piciorul (fig. 3/1, 3).
Se găsesc frecvent în provinciile romane de la Dunăre, începînd din sec. II e.n. 1 .
b) Fibule provinciale de bronz, cu arcul semicircular, uşor înălţat, avînd resortul
bilateral şi piciorul în formă de teacă (fig. 3/2). Acest tip de fibulă este cunoscut
de asemenea în secolele II-III 2 • c) Fibulă cu balama (tipul charniere), avînd
corpul drept, piciorul în formă de secure, ornamentat pe margine cu o linie în
zig,zag, iar portagrafa îngustă şi înaltă. Spre deosebire de resortul fibulei, care este
din bronz, arcul este de fier. Şi acest tip de fi bulă datează tot din sec. II -III e.n.
Cataramele sînt lucrate din bronz. Ele variază în ceea ce priveşte forma şi
dimensiunile; toate se deosebesc de singurul exemplar găsit la Poieneşti 3 •
În mai multe urne s'a observat un praf de culoare roză 4 , care a servit pro,
babil pentru fard. În două urne s,a găsit cîte o cutie cilindrică lucrată din tablă
de aramă. Una din cutii conţinea praf roz, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că
aceste cutii au putut servi drept pudriere.
În cîteva urne, total sau parţial deranjate de plug, au apărut oglinzi de metal
alb 5 • Trei sînt întregi, a patra aproape întreagă. În afară de acestea s'au mai găsit
o serie de fragmente ce provin din oglinzi distruse, ridicate în timpul arăturilor
şi predate Muzeului de istorie din Focşani. Toate sînt de tipul oglindă,pandantiv,
avînd pe revers o siglă ce reprezintă mai mult un semn simbolic decît un ornament
(fig. 3 /5). Aceste oglinzi, cunoscute sub denumirile de pontice sau sarmatice, au
avut o larg~ întrebuinţare la populaţiile sarmatice din sudul părţii europene a
U.R.S.S. 6 • In secolele III-IV ele sînt răspîndite pe teritoriul ţării noastre şi mai
departe spre vest, unde apar în complexe arheologice atribuite sarmaţilor dar şi
altor populaţii. Foarte asemănătoare sînt oglinzile găsite la Vîrtişcoi în morminte
cu inventar identic celui de la Pădureni.
Pandantivele găsite la Pădureni sînt de două categorii: 1) Pandantive mici
de fier, de formă cilindrică, cu o tortiţă semicirculară (fig. 3/6). 2) Pandantive

a

1
O. Almgren, Studien iiber nordeuropăische Fibelformen der ersten nachchristlichen }ahrhunderte, mit
Beriicksichtigung der provinzial-riimischen und siidrussischen Formen, 2, Leipzig, 1923, p. 90-98;
R. Vulpe, op. cit., p. 436-437.
2
Der Obergermanisch-Raetische Limes, II, Heidelberg, 1895, pl. Vl/15, p. 28 şi 34.
3
R. Vulpe, op. cit., p. 436, fig. 277/3.
4
Ibidem, p. 435; 1. Ţigăra, Un cimitir de incineraţie din sec. Ili-lV e.n. de la Soporul de Cîmpie,

in Din activitatea muzeelor noastre, Cluj, 1955, p. 108.
5
În urma analizei făcute în laboratorul de mineralogie al facultăţii de ştiinţe din laşi, s-a constatat
că oglinzile conţin: cupru, plumb, staniu, stibiu,
arsen şi zinc (ultimele trei aflîndu-se in mari proporţii);
cf. AArh, II, 3, p. 16.
6
Acest tip de oglindă este cunoscut incepind
din sec. Il e.n.; cf. M. 1. Viazmitina, CapMamcKue
nozpe6e~tuR y c. HoBo-€J>UJIUnnoBKa, în Bonpocw cKurjocapMamcKou apxeo11ozuu, !954, p. 220 şi urm.
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de argint lucrate în filigran, decorate minuţios cu proeminenţe conice şi cu gra~
nulaţiuni; au formă de coşuleţe cu fundul conic, corpul cilindric şi toartă semi~
circulară (fig. 3/7). Dln acelaşi material şi în aceeaşi tehnică au fost lucraţi cerceii
(fig. 3/4) şi perlele în formă de butoiaş, goale în interior (fig. 3/8). Obiectele lucrate
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Fig. 3. -Obiecte de îmbrăcăminte, podoabă şi toaletă găsite în morminte de incide la. începutul epocii migraţiilor (sec. III e.n.): 1-3, fibule de bronz;
4, cercei, 7, pandantiv, 8, perlă, toate lucrate din argint în filigran; 5, oglindă de
metal alb; 6, pandantiv de fier.
neraţie

în filigran de argint, găsite în mormintele de la Pădureni, sînt în cea mai mare parte
fragmentare sau deformate de foc. Exemplare asemănătoare se cunosc la Poieneşti 1
(pandantive, cercei şi perle), Vîrtişcoi 2 (cercei), Gabăra 3 (cercei), Butnăreşti 4
(cercei şi perle) şi în mormintele de incineraţie cu urne oarecum deosebite de
1 R.
Vulpe, op. cit.,
138/1-2; fig. 145/1-3.
2
Gr. Aniţescu, op. cit.,
3
În să păturile făcute
la Gabăra (corn. Porceşti,

p. 439, 441,

446,

fig.

de lulian Antonescu, directorul Muzeului regional
(raportul preliminar tot în acest volum, p.
473-48j),
~ R. Vulpe, hvoare, Bucureşti, 1957, p . .ll4,
nota 3.

Bacău

fig. 16 şi 17.
în toamna anului 195 7
r. Roman, reg. Bacău)
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cele din Moldova, de la Soporul de Cîmpie 1 (r. Turda, reg. Cluj) (cercei şi pan~
dantive).
Alte obiecte de podoabă sînt numeroasele perle de forme şi culori diferite.
S,au găsit foarte multe perle mari sferice de culoare albă (fig. 4 ). Exemplare ase,
mănătoare sînt cunoscute în mormintele de incineraţie de la Vîrtişcoi, Poieneşti,
Gabăra şi Ţifeşti. Cele de la Ţifeşti provin, împreună cu cîteva fragmente ceramice,
dintr'o descoperire întîmplătoare 2 • Se pare că acolo există un cimitir aparţinînd
aceluiaşi complex cultural. Mărgele mari, albe, sferoidale s~au mai găsit în mormin,
tele sarmatice de la Largu 3 , precum şi în cele
din Ungaria. Mai puţin numeroase sînt la
Pădureni mărgelele pohedrice de culoare rosie
mată. În număr redus apar mărgelele de sti~lă
transparentă sau albă opacă. În număr apre~
ciabil sînt perlele de coral. Şi acestea sînt
cunoscute în mormintele de la Vîrtişcoi, Poie,
neşti, precum şi în mormintele sarmatice de
la Largu şi din Ungaria. Într,un singur mor,
mînt au apărut fire de aur. Din nefericire
mormîntul a fost distrus de plug ; inventarul
a fost cules totuşi cu multă migală dintr,un
amestec de cioburi, oase şi pămînt. Desigur
firele de aur constituie resturlle unei ţesături.
Fig. 4. - Mărgele sferice găsite în morminte
Descoperiri asemănătoare au mai fost făcute
de incineraţie din sec. III.
în mormintele sarmatice de lîngă satele Novo,
Filippovka şi Dolinovka (reg. Azov), unde s,au găsit fire de aur în morminte de
femei. Grupul mormintelor sarmatice amintite datează din secolele I -III e.n. 4 •
Conţinutul mormintelor de la începutul epocii migraţiilor cercetat la Pădu,
reni este identic cu acela din mormintele de la Vîrtişcoi şi cu o parte din mor,
mintele de la Poieneşti. Ţinînd seama de materialul descoperit, credem că necropola
de la Pădureni se plasează cronologic în secolul III. Această datare se sprijină,
pe lîngă alte observaţii, pe lipsa fibulei cu picior întors pe dedesubt, frecventă în
secolul IV, şi pe prezenţa celorlalte fibule întîlnite în secolele II - III şi nu în secolul IV.
Descoperirile de la Pădureni îmbogăţesc informaţiile arheologice referitoare
la cultura populaţiei din Moldova cunoscută anterior prin săpăturile de la Vîr,
tişcoi şi Poieneşti. Considerăm că atribuirea etnică a acestei culturi populaţiei
carpilor 5 este foarte probabilă. Ea constituie o variantă specifică a culturii dacice
pe care s-au grefat elemente de cultură sarmatică şi romană.
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PACKOIIKM B II3.UYPEHM
KPATKOE COJJ:EP)l(AHME
OceHblO 1957 r. Ea TeppMTOpMM cena ll3)J;ypeHM (paHOHa IIaHqy ranaQr<OH o6naCTM) 6b!J1
C)J;enaH rn; 60I<HH nepeBan )J;JJH noca)J;r<M Bl1Horpa)J;a. IInyroM 6bmo EhiBopoqeHo 6onnwoe r<OJ111qecTBO apxeonoruqeci<oro MaTepMana. Apxeonor11qeci<I1H MHCTMTYT pewun cpoqHo npoM3BeCTM
1

2

din

Ion Ţigăra, op. cit., p . 108.
Materialele se află expuse în Muzeul de istorie

Focşanî.

3
Informaţie primită de la Ion T. Dragomir. care
a întreprins săpăturile.
4
M . l. Vîazmitina, op. cit., p. 241.
6
R . Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti, p. 50!-502.
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OXpaHHbie paCHOIIHH Ha TeppHTOpHH, r.n;e BeCHOIO ]958 r. )J;OJDHHa 6biJia 6biTh IIpOH3Be,n;eHa IIOCa,n;Ha
BHnorpa.n;a. PacHOIIHaMH 6biJIO c6napy»<eHo JOI rrorpe6enne c TpyrroccmmeHHCM, HO Tpex pa3JIHlJHbiX :mox.J.f3 HHX ]Q OTHOCHTCH }( 6pOH:O:OBOMy BeHy (HYJihTypa MoHTeopy), ]4- }( rrepBOMY rrepHO;::J;y
mene3a, a 77 - H naqany 3IIOXH rrepecenennll:. Bce rrorpe6eHHH 6biJIH Hapywenbi rrnyroM.
HecHOJihHO coxpaHHJIOCh llaCTHlJHO in situ.
TipHHa.n;ne»<HOCTh rrcrpe6em;ll: H 6poH30BOMY BeHy 6bma ycTaHosnena 6naro.n;apn <l:>parMeHTaM, xapaHTepHbiM ;::J;JIH HepaMHHH HYJihTYţbi MoHTeopy H o6ommemibillt HOCTHM. B o,n;HOM H3 rrorpe6eHHH 3TOrO DpeMeHH 6biJIH HaH)J;CHbi 6pOH30Bble BZCDlJHbie HOJII:.Ql H )];Ba 6pOH30BblX IIOJiyiiia[Hfl.
B MCrnnax rrepsoro rrepno.n;a mene3a CLIJIH Hall:.n;eHbi rrnoxo coxpaHHBWHccn <l:>parMeHTbi
cocy.n;os H o6ommeHHble HOCTH.
Tiorpe6eHHH Hallana 3IIOXH rrepecenemfii: co.n;epmaT ypHbi, Bbipa6oTaHHbie Ha Hpyry H3 TOHHOH
cepoll:, pe»<e HpaCHOH, MaCCbl, pa3JIHlJHbiX <i:>OpM: BbiCOHHe H 6onee HH3HHe, H B BH)J;e aM<i:>Op. XDTH
H He HaWJIOCh HH O)J;HOrO He HapyrneHHOrO IIJIYrOM norpe6eHHH, BCe »<e IlO Hall:,n;eHHbiM <i:>parMeHTaM HepaMHHH MO»<HO YTOlJHHTh, lJTO ypHbl 6biJIH IIOHţbiTbl CIIeQHaJILHO C)J;eJiaHHblMH HpbllliKaMH
JIH6o MHCHaMH, rro.n;cTaBHaMHOT <l>PYHTOBbiX Ba3 u .uame qeperrHaMH. KepaMHHa u.n;eHTHlJHa nall:.n;eHnoll:
B MOrHJihHHHe BbipTHWHoll:, aTai<»<e H o,n;HCHH3 HaTeropniî: I<epaMHHH MOrHJihHHHa B TioenernTH. YpHbi
co.n;epmanH o6ommeHHbre HOCTH. B HeHOTopbiX 6Lmu Haii:.n;enbi pa3JIHlJHbie rrpe.n;MeTbi: <l:>H6yJILI,
rrpnmHH, Me)J;Hbie Hopc6HH ;::J;JIH pyMHH, 3epHana H3 6eJmro MeTanna, rro.n;secHH-cephrH H srrpasneHHbie B <PnnnrpaHHOe cepe6po »<CMliY»<HHbi, 6ycbi pa3Horo THrra, cpe.n;H HOTOţbiX rrpeo6na.n;ann
60JihlliH:e 6eJibie, c<PepOH)J;aJihHbie, H OCTaTHH THaHH H3 30JIOTOH HHTH.
YliHTbiBaH HHBeHTaph B QeJIOM H B lJaCTHOCTH <Pn6yJibi, 3TOT MOrHJihHHH MO)I{HO ,n;aTHpOBaTL
III B. n.3. H, c 6onhrnoii: sepoHTHOCThiO, OTHCCTH ero H HaprraM.

OB'MICHEHHE PI1CYHKOB
PHc. 1. -lbAypeuH. Cpa6oTauuau Ha Kpyry cepau KepaMHKa, uaii.[{enuau B norpe6eHliHX c TpynoCO}){)l{CHIIeM Ha'laJJa 3ll0Xll nepeCCJICHlll'î: (III B. H.3.). J, ypHa; 2, CTaJ<aH; 3-4, MHCI<H-I<pb!IIII<ll.
Plic. 2. - Cpa6oTanuau Ha Kpyry KepaMliKa, uaii.[leuuau B norpe6eHliHX c TpynoCO}){H<CHlleM B MOrliJJbHliKe
Ha'laJJa 3ll0Xll nepeceJJCHliH (III B. 11.3.). J, aM<!JOpa-ypna (cepaH); 2, Kpblli!Ka (Kllpllli'IHOrO 1..\BCTa); 3, HO>HI<a
'laiiill (cepaH); 4, MliCKa-Kpbiiiii<a (cepau).
Plic. 3. - HocliJJbHbie BCII..\ll, yKpaiiieHll.fl li TyaJJeTHhie npliHa.QJJen<HOCTll, uaii.[{eHHbie B norpe6eHliHX c
TpynoCO>J<}){CHliCM HaqaJJa 3ll0Xll nepeCCJICHlliÎ (III B. H.3.). J-3, 6pOH30BbiC qm6yJJhi; 4, CCpbra, 7, llO.[{BCCI<a;
8, 6yca, (Bce cpa6oTaHHbie ll3 <!JliJJllrpauuoro cepe6pa); 5, 3epi<aJJo 6eJJoro MeTaJJJJa; 6, }){eJJe3HaH no.[{BecKa.
Plic. 4.- IllapliKOBli.LIHbie 6ycbi, uaii.[{eHHhie B norpe6eHliHX c TpynocO}){}){CHliCM III B.

LES FOUILLES DE PĂDURENI
RESUME

Des labourages profonds, executes pendant l'automne de l'annee 1957 sur le territoire du
village de Pădureni (district de Panciu, region de Galaţi), ont fait surgir de nombreux materiaux archeologiques. Ayant ete informe, l'Institut d'Archeologie decida d'executer d'urgence
des fouilles de sauvegarde sur ce territoire ou des vignes devaient etre plantees au printemps de
1958. Les fouilles aboutirent la decouverte de 101 tombes, toutes incineration et datant de trois
epoques differentes. Dix de ces tombes datent de l'âge du bronze (civilisation de Monteoru),
quatorze, de la premiere periode de l'âge du fer, et soixante-dix-sept, du debut de l'epoque des
migrations. Toutes les tombes ont ete derangees par le fer de la charrue. Quelques-unes ont subsiste partiellement in situ.
Les tombes de l'âge du bronze ont ete identifiees par des fragments ceramiques typiques
de la civilisation de Monteoru et par des ossements calcines. Des anneaux de boucle en bronze
et deux calottes spheriques, du meme metal, ont ete trouves dans une tombe de cette epoque.
Les tombes de la premiere periode de l'âge du fer renfermaient des fragments de vases, en
tres mauvais etat de conservation, et des ossements calcines.
Les tombes du debut de l'epoque des migrations contiennent des urnes, fa~onnees au taur
dans une fine pâte grisâtre, plus rarement rouge; elles affectent plusieurs formes: il y a des urnes
de forme haute, des urnes moins elancees et des urnes en forme d'amphore. Bien qu'on n'ait
pas trouve de tombe que la charrue n'eut pas touchee, les fragments trouves permettent de pn!ciser
que chaque urne etait pourvue soit d'un couvercle fait dans ce but, soit d'un plat ou du pied
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d'une fruitiere ou meme d'un fragment de vase. La ceramique est identique a celle de la
necropole de Vîrtişcoi, et a l'une des categories ceramiques de la necropole de Poieneşti. Les
urnes contenaient des ossements calcines. Certaines renfermaient aussi differents objets: fibules,
boucles, boîtes a fard en cuivre, miroir de metal blanc, pendentifs-boucles d'oreilles et perles
en filigrane d'argent, perles de plusieurs types- parmi lesquelles pr.:dominent de grandes perles
blanches sphero"idales- et restes de tissu en fil d'or.
Tenant compte de l'ensemble de l'inventaire et, plus particulierement, des fibules, les auteurs
datent cette necropole du III" siecle de notre ere. Ils estiment qu'on peut l'attribuer avec la plus
grande probabilite aux Carpes.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Pădureni. Ceramique grisâtre, fa~onnee au tour, trouvee dans des tombes a incineration du
commencement de l'epoque des migrations (Ilie siecle de notre ere): 1, urne; 2, verre; 3-4, ecuelles servant
de couvercles.
Fig. 2.- Ceramique faite au tour, trouvee dans des tombes a incineration de la necropole du debut
de l'epoque des migrations (Ilie siecle de notre ere); 1, amphore-urne (grise); 2, couvercle (rouge-brique);
3, pied de coupe (grise); 4, ecuelle servant de couvercle (grise).
Fig. 3. - Objets d'habillement, de parure et de toilette trouves dans des tombes a incineration du debut
de l'epoqu\! des migrations (Ilie siecle de notre ere): 1-3, fibules en bronze; 4, boucle d'oreille; 7, pendentif;
8, perle, (tous en filigrane d'argent); 5, miroir en metal blanc; 6, pendentif en fer.
Fig. 4. - Perles rondes, trouvees dans des tombes It incineration du Ilie siecle.
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA LARGU
(r. Filimon Sîrbu, reg. Galaţi)

al }.11uzeului regional de istorie Galaţi a continuat
săpăturile arheologice de salvare de la Largu, între 23 septembrie şi 16
octombrie 1957, avînd în planul cercetărilor următoarele obiective:
I. Epuizarea săpăturilor din cimitirul sarmatic din duna nr. 1.
II. Continuarea săpăturilor pe terasa inferioară a Călmăţuiului, partea de
nord a dunelor (duna nr. 1 şi nr. 2), pentru descoperirea locuinţelor din aşezarea
contemporană cimitirului sarmatic (secolele III -IV e.n.), perioada de început
a migraţiei popoarelor.
III. Efectuarea unui sondaj documentar în popina gumelniţeană, situată în
partea de nord,est a comunei Largu.
IV. Executarea unui sondaj în comuna Bălteni, învecinată comunei Largu,
acelaşi raion, în locul depistat (o lutărie) cu ocazia perieghezei din anul 1956.

C

OLECTIVUL

ştiinţific

DESCRIEREA SĂPĂTURII

I. Avîndu,se în vedere importanţa istorică a cimitirului sarmatic, din duna
nr. 1 de la Largu, se impunea o cercetare minuţioasă în vederea salvării restului
de materiale.
Pentru îndeplinirea acestui plan, s,au trasat şase şanţuri (nr. 18 -23), în
jumătatea de est a dunei, orientate est,vest, dispuse la dreapta şi la stînga şan,
ţului transversal săpat în anul 1956. Şanţurile sînt lungi de 13,50 m -16 m, late
de 2 m, adînci de 1 -1,50 m, plasate la 2 m unul de celălalt.
Rezultatul săpăturilor ne,a confirmat faptul că mormintele au fost plasate
exclusiv în centrul dunei şi în partea dominantă a acesteia (pe culme). Este vorba
de opt morminte sarmatice, unice în ţară prin bogăţia inventarului lor, descoperite
în anul 1956 1 .
Cu lucrările din 1957 considerăm terminate săpăturile de salvare din duna
nr. 1, rămînînd pe viitor să se facă cercetări şi în duna nr. 2 din apropierea aces·
teia, unde de asemenea s'au găsit la suprafaţă oseminte omeneşti şi obiecte de
tip sarmatic (secolele III -IV e.n.).
IL În continuare s'au efectuat săpături pe terasa inferioară a Călmăţuiului,
la360mnord faţă de duna nr. 1, la 55 m de marginea terasei şi la 35,50 m est faţă
de sondajul din 1956 (vezi planul săpăturilor, fig. 2). Au fost secţionate două şan,
ţuri lungi de cîte 18 m, late de 2 m, la interval de doi metri unul de altul, făcîn,
du,se degajări între ele.
1

!. T. Dragomir, Raport asupra

săpăturilor

între-

prinse la Largu în toamna anului 1956, în Materiale,

V, p. 475.
H-c. 130
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Săpăturile au dat la iveală două straturi arheologice de locuire ce aparţin
unor culturi diferite :
Stratul de la suprafaţă (cel mai nou) corespunde perioadei de început a migra~
ţiei popoarelor (secolele III -IV e.n.). Acesta s~a descoperit la baza solului vegetal
negru nisipos, în pămîntul cafeniu nisipos, fiind la mică adîncime ( -0,25 -0,30 m),
şi de aceea arăturile cu tractorul au contribuit în mare măsură la distrugerea aşe~
zării prin dislocarea şi fărîmarea materialului arheologic.
Al doilea strat arheologic (mai vechi) se află la baza pămîntului cafeniu nisipos
şi cuprinde urme sporadice de locuire specifice culturii « Zolniki », grupul de tip
Noua, aparţinînd fazei de în~
ce put a primei epoci a fierului.
Fragmentele ceramice des~
o
20
___,JOKrn
coperite aparţin unor vase
~-

făcute dintr~o pastă impură
ce are în compoziţia sa multe

cioburi pisate. Ceramica este
arsă la cărămiziu~roşcat sau
cenuşiu~gălbui. După aspectul
cioburilor, acestea aparţin în~
deosebi vaselor cu pereţii
aproape drepţi (verticali) şi
buza uşor evazată. În privinţa
decorului primează brîul sim~
plu în relief sau alveolar,
aplicat în general pe umerii
vasului (fig. 3/15-17). Se întîi~
nesc şi vase cu buza alveolată.
Unele ci o buri au atît pe faţa ex ~
terioară cît şi pe cea interioară
Fig. 1. - Valea Călmăţuiului. Săpăturile de la Largu şi Bălteni.
un fel de striaţiuni neregulate.
Stratul migraţii. Pe traseul şanţului nr. 1, în partea de mijloc şi la capătul
de nord al acestuia, precum şi în intervalul dintre şanţuri (1 şi 2 ), au fost descoperite
urmele materiale a două locuinţe (fig. 2): una de suprafaţă, concretizată printr~o
masă de chirpici ars, iar a doua printr~o groapă de bordei. Ambele sînt de formă
rectangulară, cu laturile variind între 3 >< 4,50 m, orientate NNE~SSV, fiind
expuse cu faţa spre ESE, probabil pentru a primi cît mai multă lumină (fig. 2 ).
Acestea au sfîrşit prin incendiu.
Inventarul locuinţei de suprafaţă. Săpăturile au scos la iveală un număr însem~
nat de fragmente ceramice fără posibilitatea de a fi reconstituite ; pietre de rîu,
multe oase de animale domestice, de oi, capre, porci, vite mari (bovine şi cabaline),
un fragment de os cu vîrf, prevăzut cu o gîtuitură la cap pentru agăţat (acesta a
fost probabil un împungător), precum şi un fragment de cute.
Din punct de vedere al importanţei materialului, ceramica ocupă primul loc.
În general aceasta se poate împărţi în trei grupe :
a) Ceramică de bună calitate, lucrată la roata olarului, bine arsă, de culoare cenu~
şie şi cenuşiu~gălbuie (ca la Cavadineşti)l, variată ca forme şi dimensiuni (fig. 3/1·-7).
1
În vara anului 195 7 s-au efectuat săpături arheologice la Cavadineşti, raionul Bereşti, regiunea Galaţi,
unde a rezultat printre altele şi ceramică de acest fel

(secolele III-IV e.n.). Vezi raportul meu în acest
volum.
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b) Ceramică cu mult degresant, zgrunţuroasă la pipăit, bine arsă, de culoare
sau cărămizie, lucrată la roată, întrebuinţată exclusiv ca vase de bucătărie,
avînd urme de a fuma re, sau chiu puri pentru păstratul proviziilor (fig. 3/8 -10).
c) Din grupa a treia face parte eera mica de calitate inferioară din punct de
vedere al pastei, cu multe impurităţi, în special cioburi pisate în amestecul ei,
lucrată rudimentar cu mîna, fiind mult mai săracă în ceea ce priveşte formele
vaselor (fig. 3/11).
Printre cioburile descoperite, se numără şi fragmentele de amforete şi amfore
de factură romană (fig. 3/12 -13 ).
Atît pasta, tehnica prelucrării,
\1 a \ e a
C ă\măt,uiu\ui
decorul şi formele vaselor, cît şi
111111111\lllllllllllillllllllilillllllllltttjllllllllllllllll
restul materialului descoperit, sînt
llllll,lllu~a
elemente specifice fazei de început
a migraţiei popoarelor (secolele
III -IV e.n.).
Inventarul bordeiului. Materialul
arheologic rezultat din bordei este
similar cu acela al locuinţei de supra,
faţă, fapt ce ne confirmă contempo,
raneitatea lor, cu singura deosebire s;;p.;turt T!/56
că aici ceramica lucrată grosolan cu
mîna se află într'o proporţie ceva
mai mare. Dintre cioburile de eate,
goria aceasta face parte şi un frag,
~ardei sec.m-Ii
ment dintr,un capac cu butonul plat,
de formă circulară (fig. 3/14 ).
l!!llocuinţa sec.m-lll
Pe baza materialului rezultat în ~t:==,co=::;;;;;;;;jz.C::;o=""3...~ m
urma săpăturilor întreprinse în anii
S.ipiluri 1!157
1956-1957, se poate conclude că
aici, pe terasa inferioară a Călmăţu, Fig. 2. - Largu. Schiţa sondajelor de pe terasa inferioară
a Călmăţuiului (1956-1957).
iului, a existat o aşezare omenească
ce aparţine unei populaţii ce se
ocupa în egală măsură cu creştf"rea vitelor şi agricultura, dar avînd un caracter
temporar specific populaţiilor de ~rescători de vite.
În privinţa asemănărilor esenţiale ce există între inventarul acestei aşezări
şi acela al cimitirului sarmatic (din secolele III -IV e.n., descoperit în duna nr. 1)
din apropiere, reiese destul de clar în primul rînd că sînt contemporane, iar în al
doilea rînd că au şi unele trăsături comune, sau afinităţi, rezultate îndeosebi din
comparaţia materialului ceramic, precum şi al obiectelor de podoabă.
O situaţie similară cunoaştem de asemenea pe teritoriul R. S. S. :tvioldoveneşti
(raionul Floreşti), în împrejurimile satului Bocani, unde s'a des:operit o aşezare
şi un cimitir sarmatic, datate după fi bule în secolele II-IV e.n. 1 •
III. Cu ocazia cercetărilor de suprafaţă întreprinse de noi în vara anului
1953 2 , pe teritoriul comunei Largu, am descoperit urmele de locuire ale unei
aşezări de tip Gumelniţa, de la sfîrşitul epocii neolitice, situată pe o popină din
lunea Călmăţuiului, la 200 m nord,est de comună.
cenuşie

1 G. B. Fedorov, K sonpocy o capMamcKoit KYA6mype B MoAiJasuu, in HJsecmu!l MoAiJascKozo C/JuJJUaJJa AKaiJeMuu HayK CCCP, 4 (31), 1956, p. 65

J2.

(rezumatul In limba franceză).
2 1. T. Dragomir, Cercetdri arheologice pe 11alea
Cdlmdţuiului, in Materiale, III, 1957, p. 308-309.
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Popina este folosită de multe ori ca adăpost contra vînturilor de către cio~
banii care~şi instalează stînele sau bordeiele la poalele ei, cauzîndu~i stricăciuni
prin săparea gropilor.

Fig. 3 . -

1- 14, fragmente ceramice din lo c uinţa de s upr afaţ ă ş i bo rdei sec. Ill- IV e. n.
de la Largu ; 15 - 17 , fa za de început a primei epo ci a fierului.

Sondajul a fost efectuat cu dublu scop: unul documentar, pentru a se putea verifica
unele materiale culese cu cîţiva ani în urmă de pe această popină, şi în al doilea rînd pen~
tru a obţine materiale în vederea completării colecţiilor muzeale privind epoca neolitică.
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Sondajul a constat din săparea unui şanţ lung de 30 m, lat de 2 m, adînc
de 1-1,20 m, atingînd 2,10 m în regiunea gropilor. Este orientat NE,SV, trasat
transversal în capătul de nord,vest al popinei şi anume în punctul dominant al acesteia.
Faptul că sondajul de aici s,a limitat la un singur şanţ nu ne,a permis obser,
vaţii stratigrafice concludente, deoarece nu s,a putut determina dacă stratul gumel,
niţean se compune din unul sau două niveluri de locuire. Totuşi, pe baza unor
fragmente ceramice caracteristice (de calitate superioară), s,a dedus cu oarecare
rezervă că cele mai vechi urme de locuire de pe această popină ar aparţine culturii
de tip Boian (probabil o fază tîrzie).
Spre extremităţile şanţului au ieşit la iveală multe bucăţi de chirpici ars, pe
alocurea puţin masat, resturi de la dărîmăturile locuinţelor, care desigur au sfîrşit
prin incendiu.
În profilul şanţului s,a putut delimita conturul a patru gropi : două moderne
umplute cu pămînt negru, chirpici şi cioburi, şi două gumelniţene; prima de
dimensiuni mari, de forma unui clopot, era umplută cu cenuşă, cărbuni şi cio,
buri de tip Gumelniţa. Cealaltă, fiind redusă ca proporţii, după aspectul ei părea
a fi servit drept groapă pentru furca unei locuinţe.
Unelte. Dintre uneltele descoperite putem enumera numai cîteva şi anume:
o rîşniţă primitivă de mînă, din piatră, puternic alveolată din cauza unei folosiri
intense; cinci lame de silex; trei toporaşe plate de piatră; două de marnă şi unul
de silex, de formă dreptunghiular,trapezoidală, puternic degradate. Amintim de
asemenea şi un colăcel de silex, care după formă şi dimensiuni seamănă cu o
fusaiolă, precum şi un fragment de greutate de plasă pentru pescuit sau, probabil,
de război de ţesut etc.
Ceramico. Ceramica rezultată din popina gumelniţeană de la Largu este dintr'o
pastă de calitate relativ bună, conţinînd mai mult sau mai puţin degresant, ameste,
cat într,un procent direct proporţional cu dimensiunile şi felul de întrebuinţare
al vaselor. Ceramica este lucrată în mod artistic cu mîna, bine arsă, de culoare
cărămizie,gălbuie, cenuşie sau brun,cenuşie, sgrunţuroasă în spărtură. Vasele de
proporţii mici cu pereţii subţiri sînt sonore la lovire (e vorba de ceramică de cali,
tate superioară).
Printre fragmentele ceramice descoperite se numără şi unele deosebite oare,
cum de cultura gumelniţeană, probabil de tradiţie mai veche, aparţinînd culturii
de tip Boian. Cîteva fragmente ceramice provin de la cutii suport, de formă para,
lelipipedică, ornamentate prin decor incizat, cu urme evidente de pictură crudă
(fig. 4/1-2).
În ceea ce priveşte ceramica gumelniţeană, după consistenţa pastei, tehnica
prelucrării, varietatea formelor şi decorul vaselor, se poate împărţi în trei grupe:
a) ceramică grosolană, b) ceramică bună şi c) ceramică de calitate fină (superioară).
a) Din prima grupă fac parte de o bieei vasele de proporţii mari şi mijlocii,
de uz comun, foarte frecvente în cultura Gumelniţa, precum şi în alte culturi neo,
litice, fiind ornamentate prin brîuri alveolare si barbotină.
b) Din grupa a doua fac parte în general 'vase de proporţii diferite, avînd
întîietate oarecum cele mijlocii. O mare parte din repertoriu îl ocupă castroanele
şi străchinile cu buza îngroşată întoarsă către interior. Forme asemănătoare sînt
hine cunoscute în straturile A şi B de la Gumelniţa 1 , precum şi în aşezarea de tip
Gumelniţa,Ariuşd de la Stoicani 2 etc.
1

Vladimir Dumitrescu, Fouilles de Qumelniţa, in

Dacia, II, 1925, p. 59, fig. 27/l--4.

2

M. Petrescu-Dimboviţa, Cetdţuia de la Stoicani,
16/22 şi p. 83,

in Materiale, I, 1953, p. 45, fig.
fig. 32/3-6.
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c) Ceramica grupei a treia este net superioară sub toate aspectele. Aceste
vase au de obicei dimensiuni mici şi pereţii subţiri. Din punct de vedere tipologie,
repertoriul este bogat şi variat, identificîndu,se deocamdată cele caracteristice,
de pildă: paharele bitronconice, pictate cu alb pe fond roşu, cunoscute ca « pahare
protocucuteniene », care,şi găsesc analogii într'o serie de forme întîlnite în aşe,

Fig. 4. -

Fragmente ceramice din popina de la Largu : l-2, cultura Boian, restul
cultura Gumelniţa.

zările

protocucuteniene şi de tip Ariuşd, dar mai ales în cultura Gumelniţa,Ariuşd
(Aldeni şi Stoicani ; fig. 4/3 -4 ).
De asemenea, s'au mai putut identifica vasele cu umăr, ornamentate prin
alveole adîncite (fig. 4/5 -6), vasele bitronconice cu umăr unghiular (carenate),
similare celor de la Stoicani din nivelurile 4-6 (fig. 4/7 -8); vasele piriforme
(fig. 4/9); urnele cu picior, cupele şi altele.
În ceea ce priveşte decorul, vasele din grupele b şi c se bucură de o atenţie
deosebită, decorul fiind redat prin incizii de linii subţiri şi adînci (fig. 4/11 - 12),
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sau linii întretăiate în mod neregulat (fig. 4/13 -15); prin caneluri adînci
(fig. 4/8) şi pliseuri fine, şi într'o mai mare măsură prin pictură (fig. 4/3 ---4).
Analiza materialelor arheologice şi în special a celor ceramice ne arată că
avem aci două grupe culturale : în prima grupă se încadrează cele cîteva fragmente
ceramice ce aparţin culturii Boian şi anume unei faze de sfîrşit. Restul materialului
ceramic îşi găseşte analogii pe de o parte în cultura Gumelniţa, iar pe de altă parte
în cultura Ariuşd,Protocucuteni.
Ţinînd seama de faptul că întîlnim elemente din aceste două culturi, cît şi
de faptul că ne aflăm în nord,estul Munteniei, în zona de interferenţă a culturilor
Gumelniţa şi a ceramicii pictate, credem că sîntem îndreptăţiţi să atribuim acest
complex culturii Gumelniţa,Ariuşd. Materiale asemănătoare au fost descoperite
în aşezările de la Băieşti -Aldeni 1 şi Stoicani, fapt care a determinat pe unii cer,
cetători să numească această cultură Aldeni sau Stoicani, corespunzînd din punct
de vedere cronologic cu faza Gumelniţa A 1 •
Plastica. Reprezentările plastice descoperite se reduc exclusiv la două frag,
mente de picioruşe de lut ars, ce aparţin unor figurine antropomorfe de dimensiuni
diferite.
Ocupaţiile. Populaţia aşezării neolitice de pe popina de la Largu avînd un
caracter sedentar, fireşte că ocupaţia lor principală era cultivarea primitivă a
plantelor, documentată atît prin rîşniţa de piatră sus,amintită, cît şi prin impre,
siunile de pleavă şi paie de cereale, vizibile în spărturile bucăţilor de chirpici ars,
resturi de la dărîmăturile locuinţelor, ş.a.
Pe de altă parte, descoperirea unui însemnat număr de oase de animale domes,
tice ne indică o altă ocupaţie tot atît de însemnată şi anume creşterea vitelor.
Pe lîngă acestea, putem enumera şi unele îndeletniciri cum ar fi: vînatul, pescuitul,
ţesutul, olăritul ş.a., dovedite prin descoperirea altor materiale arheologice cores,
punzătoare lor.
Întregul material arheologic al aşezării neolitice de la Largu, situată pe
popina din lunea Călmăţuiului, ne determină s'o atribuim complexului de cultură
Gumelniţa-Ariuşd, caracterizîndu,se printr,un pronunţat aspect regional (din
nord,estul Munteniei). Aşezarea corespunde din punct de vedere cronologic cu
Gumelniţa A 1 •
IV. Ultima parte a campaniei de săpături arheologice întreprinse de noi
în anul 1957 s'a încheiat cu un mic sondaj, făcut într'o aşezare din perioada de
început a migraţiei popoarelor (secolele III -IV e.n.) de pe teritoriul comunei
Bălteni, la 3 km nord de comuna Largu (fig. 1).
Punctul arheologic se află situat în partea de sud,est a comunei Bălteni, în
perimetrul G.A.C. « 1 Mai », din imediata apropiere a iazului de peşte amenajat
în talvegul gîrlei Strîmbu.
Cea mai mare parte din aşezare este distrusă de o serie de gropi, făcute pentru
scoaterea lutului. Sondajul a avut ca scop edificarea noastră asupra aşezării, pre,
cum şi salvarea unor importante materiale arheologice existente în malurile gropilor.
s,a trasat un şanţ lung de 15 m, lat de 2 m, adînc de 0,50-1 m (terenul fiind
în pantă), orientat nord,sud. Acesta a scos la lumină urme materiale de locuire
ce fac parte din inventarul unui bordei de formă rectangulară, săpat la baza
1
Gheorghe Ştefan, Raport asupra săpăturilor de pe
Jealul << Balaurul », corn. Aldeni, jud. Buzău şi Raport
asupra săpăturilor şi cercetărilor arheologice de la

Bdieşti-Aldeni, jud. Butdu, în Raport asupra activităţii
ştiinţifice a Muzeului naţional de antichitdţi în anii 1942
şi 1943, Bucureşti, 1944. p. 31-34 şi p. 74-76.
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pămîntului negru cenuşos la -0,50 m faţă de nivelul solului actual. Fundul gropii
1
bordeiului pătrunde pînă în pămîntul galben (fig. 5)~
.
.
.
Groapa a fost umplută cu multă cenuşă amestecata c_u ctobun, _oa~e de am,
male si cărbuni, găsite către fundul gropii, probabil restunle de la grmztle bord~,
iului ~are a sfîrşit prin incendiu. În interiorul bordeiului, pe podin~, s'a descopen5
0 gropiţă umplută cu cenuşă şi cărbuni. Aceasta a s~rvit prob~btl_la vreo furca
interioară, care susţinea grinda centrală de la acopenşul bordemlm.
.
Stratul arheologic fiind foarte frămîntat, presupunem că aici a fost o locmre
intensă.
.
Inventarul acestui bordei este foarte sărăcăcios, reducîndu,se aproape exclustv
la ceramică si oase de animale domestice. Dintre obiecte nu putem aminti decît
un singur f;agment de suport de frigare din lut ars. Majoritatea materialului
Bordel

~

~~~~~~r
.-.-c;,rburuf'"'ur.i
o li. C1obur'
o'h Chtl"piC

Fig.

5. -Profil

prin

bordeiul

de

la

Bălteni

(sec. III-IV e.n.).

ceramic se află în stare fragmentară. Puţin din el se poate reconstitui. Printre
cioburi se află şi unele de provenienţă romană (fig. 6/8).
Din punct de vedere al prelucrării, eera mica se poate grupa în două: a) eera,
mică lucrată la roata olarului şi b) ceramică lucrată grosolan cu mîna.
a) După calitatea pastei, ceramica din grupa aceasta se poate subîmpărţi
în: 1) ceramică fină (fără impurităţi) şi 2) ceramică inferioară (cu mult degresant:
pietricele şi nisip în compoziţia pastei).
1. Ceramică de calitate fină, bine arsă, sonoră la lovire, avînd muchiile tăioase
în spărtură. Este de culoare cenuşie sau cenuşie,albicioasă şi mai rar gălbuie.
După profilurile cioburilor se pot deduce numai cîteva tipuri de vase şi anume:
borcanele (fig. 6/1-2), străchinile şi castroanele cu umărul unghiular, în diferite
variante (fig. 6/3--4), cănile mari şi mici cu torţi (fig. 6/6-7) ş.a.
Decorul acestei categorii ceramice constă în primul rînd dintr'o lustruire
perfectă a vaselor (fig. 6/4 ), din incizii de linii fine sau uşoare caneluri, din mici
brîuri în relief sau dungi lucioase cu reflexe plumburii, toate aplicate orizontal
şi deobicei pe umerii vaselor (fig. 6/1 -7).
2. Cealaltă ceramică, prelucrată din pastă inferioară, este de asemenea bine
arsă, zgrunţuroasă în spărtură, de culoare cenuşie, gălbuie sau gălbui,cărămizie.
Repertoriul tipologie cuprinde cunoscutele oale fără torţi (fig. 6/9); străchinile
mari şi castroanele bitronconice cu fundurile inelare, şi îndeosebi chiupurile
pentru păstratul proviziilor etc. Ornamentul este redat obişnuit prin fascicole
de linii în valuri sau în zig,zag, orizontale, incizate puternic (fig. 6/10, 12).
Ceramica din grupa a 1 şi a 2 se găseşte răspîndită într'o mare arie de cultură, ale cărei limite se extind începînd din R. S. S. Ucraina 2 (Cerneahov) şi
1
În profilul şanţului nr. l (fig. 5), pe lîngă
bordeiul descris se poate observa, ceva mai la supra·
faţă, profilarea unui alt bordei identic, care n-a putut

fi.

săpat şi

studiat.

A. A. Spiţin, Jlo,tH nolpe6a.tbllblX yp11, în SA. X.
1948, p. 57 şi urm.
2
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Fig. 6. -

Fragmente ceraroice din bordeiul sec. III -
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pînă departe în
ţiei popoarelor

Cîmpia Ungară, fiind caracteristică perioadei de început a migra~
(secolele III -IV e.n.).
b) Ultima categorie de ceramică, lucrată grosolan cu mîna, s~a descoperit
într~o proporţie aproape egală cu cealaltă descrisă. Este făcută dintr~o pastă impură
cu multe cioburi pisate şi nisip în compoziţia sa, arsă incomplet, friabilă, de culoare
cenuşie~gălbuie. Majoritatea cioburilor au puternice urme de arsură sau afumare.
Cu toate că acest material ceramic se află într~o stare foarte fragmentară,
totuşi s~au putut deduce unele forme şi anume: oale fără torţi cu umerii uşor
proeminenţi (fig. 6/11 ), apoi vase tronconice cu pereţii uşor arcui ţi; de asemenea
o tigaie a cărei coadă este prevăzută cu un orificiu longitudinal, probabil pentru
a fi luată de pe foc_ (de la distanţă) cu ajutorul unui băţ ce se introducea în acest
orificţu (fig. 6/15). In sfîrşit o ceaşcă a cărei toartă lipseşte, de formă tronconică
cu gura larg deschisă, de tipul afumătoare, opaiţ sau căţuie dacică (fig. 6/17).
Decorul este cît se poate de simplu şi neîndemînatic executat (fig. 6/13-14, 16).
Inventarul ceramic al acestui bordei descoperit la Bălteni pune o problemă
deosebit de importantă din punct de vedere al elementului autohton. Ne referim
în general la repertoriul tipologie al ceramicii de factură grosolană (b ), şi îndeosebi
la afumătoarea dacică tîrzie (secolele III -IV e.n.). Pe teritoriul patriei noastre
se află numeroase staţiuni arheologice unde s~au descoperit astfel de afumători
dacice 1 •
Ţinînd seama atît de inventarul acestui bordei, cît şi de materialul ceramic
cules din malurile gropilor din imediata apropiere, s~a putut deduce că la Bălteni
se află o aşezare cu un pronunţat caracter autohton geto~dacic, alcătuită din nume~
roase bordeie sărăcăcioase, a cărei populaţie se îndeletnicea mai mult cu creşterea
vitelor. Argumentaţia se bazează pe descoperirea unei apreciabile cantităţi de
oase de animale domestice.
Pentru o documentare mai amplă asupra acestei aşezări omeneşti, din secolele
III -IV e.n., colectivul ştiinţific al Muzeului regional de istorie Galaţi şi~a propus
să întreprindă la Bălteni cercetări arheologice pe o scară ceva mai largă, deoarece
pe teritoriul aceleiaşi comune au fost depistate şi alte puncte arheologice.
IOAN T. DRAGOMIR

APXEOJIOrJ-IqECKHE PACKOIIKH B JIAPrY
KPATKOE CO.UEP)I(AHHE
KOJIJieKTHB ranaQKOrO o6JiaCTHOI'O HCTOpHtieCKOrO My3eH Me~y 23 ceHTH6pH H 16 OKTH6pH
npo~onman oxpaHHbie apxeonorHtiecKHe pacKonKH B Jiapry, HMeH B. csoeM nnaHe tieTbipe

19 57 r.

3a~aHHH.

J. 0KOHtiaHHe paCKODKH capMaTCKOrO MOI'HJlbHHKa Ha

~IOHe

1.

II. Ilpo~onmeHHe pacKonoK Ha HH»<Heii Teppace peKH K3JIM3Qyii cesepHoii qacrH ~IOH
(~IOHbl 1 H 2) ~JlH BCKpbiTHH »<HJIHil( B llOCeJieHHH, COBpeMeHHOM capMaTCKOMY MOrHJlbHHKY
(III-IV BB. H.3.) Haqana nepeceneHHH Hapo~OB.
III. Pa3Be~Ka Ha ryMeJlbHHQKOH B03BbiWeHHOCTH, Haxo~Hil(eiicH s cesepo-socroqHoii qacTH
cena Jliipry.

IV. Pa3ne~Ka a cene E3nTeHH, coce~HeM c cenoM Jlapry Toro me paiioHa, Ha BCKpbiTOM e1ue
npH nosepXHOCTHOH pa3Be~Ke 1956 r. MeCTe (rJIHHHHblH Kapbep).
1 Pentru aria de răspîndire şi pentru comparaţiile
materialului dacic de la Bălteni, vezi raportul meu

săpăturilor de la Cavadineşti (punctul
locuinţa migraţii), în acest volum, p. 453.
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ture. Cette station avait des affinites avec la necropole sarmate des III• -· IVc siecles de notre ere,
dant les restes se trouvent dans les dunes avoisinantes.
III. Le materiei archeologique decouvert ainsi que !'aspect geomorphologique de la station
neolithique de la zone non inondable des forets inondables du Călmăţui, a Largu, ont determine
l'auteur a attribuer cette station, c·aracterisee par un aspect regional tres marque (du Nord-Est
de la Valachie), au complexe de la civilisation de Gumelniţa-Ariuşd. Au point de vue chronologique, cette station correspond a la phase Gumelniţa A 1 .
IV. Si l'on tient compte de l'inventaire de ce fond de cabane, d't:me part, et du materiei
ceramique recueilli sur les bords des fosses, sises dans le voisinage immediat, de l'autre, on peut
affirmer qu'il y a a Bălteni une station des Ilie- IV" siecles de notre ere, a caractere geto-dace
tres prononce, formee de nombreux fonds de cabanes des plus pauvres, dant la population s'adonnait a l'elevage plutât qu'a l'agriculture.

EXPLICAT!ON DES FIGURES
Fig. l. -- Vallee du Călmăţui. Fouilles de Largu et de Bălteni.
Fig. 2. -- Largu. Croquis des sondages executes sur la terrasse inferieure du Călmăţui (1956-1957).
Fig. 3.- 1-14, fragments ceramiques de l'habitation de surface et du fond de cabane, Ilie- IV"
siecles de notre ere, de Largu; 15-17, phase initiale de la premiere periode de l'âge du fer.
Fig. 4.- Fragments ceramiques recueillis dans la zone non inondable (« popina ») de Largu: 1-2, civilisation de Boian; le reste appartient a la civilisation de Gumelniţa.
Fig. 5. -- Coupe a travers le fond de cabane de Bălteni (!!le- !Ve siecles de notre ere).
Fig. 6. . .. Fragments ceramiques trouves dans le fond de cabane de Bălteni (III'"- lVe siecles de notre ere).
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asupra căreia se relatează, s~au făcut săpături numa1 m cimitirul
slav din secolul VII, continuîndu~se astfel lucrările din anii precedenţi.
Regiunea cercetată este marginea de nord şi de sud~est a platoului pe care
se află situat cimitirul de incineraţie. Deoarece lucrările sînt pe sfîrşite în
acest mare complex de caracter funerar (în campania arheologică viitoare ele
vor fi încheiate), cercetările noastre au intrat în faza de încheiere, în sensul că
se verifică totalitatea faptelor î.nregistrate pînă acum în legătură cu planul de
ansamblu al cimitirului, cu grupările şi cu ritualul mormintelor, unele din aceste
fapte căpătînd astfel caracterul unor date definitive. Putem repeta şi în acest
raport preliminar că cimitirul de incineraţie de la Săra ta- Monteoru îşi păstrează
caracterul unitar din punct de vedere cronologic şi al ritului, cu grupări de mor~
minte în cadrul cărora existenţa sau predominarea unui anumit fel de gropi per~
mite împărţirea cimitirului pe cartiere mari.
ln raportul de faţă ne vom referi numai la acele observaţii de ordin general,
despre care am amintit mai sus şi vom pomeni numai situaţiile noi întîlnite
şi unele cazuri care s~au repetat, dar care prin felul mai clar în care s~au prezentat
pot avea valoarea unor observaţii definitive.
Tn regiunea de nord şi nord~est a platoului mormintele sînt prezente pînă
în marginea rîpei, fapt care ne face să socotim că cimitirul se întindea mai mult
în această parte distrusă de formarea unei rîpe şi de tăierea drumului.
Regiunea de nord a cimitirului se caracterizează prin prezenţa a numeroase
gropi cu foarte puţină cenuşă, cu cărbuni mărunţi şi fără oase; gropile acestea
sînt mari, cu diametru! între 0,80 şi 1,00 m, dar puţin adînci, de maximum 0,20 m.
Asemenea «morminte » s~au mai întîlnit în cuprinsul cimitirului, dar nu atît de
numeroase si grupate ca în această parte.
Mormî~t cu două urne (M. 1251). Într~o groapă ovală orientată NV -SE
au fost aşezate două urne, pe direcţia aproximativ NE -SV şi în marginea gropii;
una din urne a fost găsită culcată pe pîntec cu gura spre interiorul gropii, iar
cealaltă stînd pe fund. Din amîndouă vasele a rămas in situ numai partea pe care
au zăcut, restul găsindu~se prăbuşit şi răvăşit chiar mai departe de groapă. Acest
deranjament se datoreşte terenului în pantă. Oasele din amîndouă urnele sînt
de individ matur. Din această cauză nu putem afirma cu siguranţă dacă oasele
aparţin la doi indivizi, sau aceluiaşi. Totuşi, deoarece există un caz de înmor~
mîntare dublă, în urnă şi în groapă, a unui matur şi a unui copil (amănunte au
fost date în raportul nostru din 1956), putem presupune că existenţa a două
urne într~o groapă înseamnă o dublă înmormîntare.
Mormînt în groapă înconjurat de bucăţi de chirpici. Groapa a fost rotundă
şi mărginită în jurul gurii cu bucăţi de chirpici luate probabil dintr'o locuinţă

I

N CAMPANIA

www.cimec.ro

510

ION NESTOR

şi

EUGENIA ZAHARIA

din epoca bronzului (stratul de cultură din epoca bronzului este aproape regulat
deranjat de gropile mormintelor din secolul VII, mai ales de cele adînci). Este
pînă acum singurul mormînt de acest fel întîlnit în cimitirul nostru. În grupa
mormintelor slave din secolele VI-VII sînt cunoscute astfel de înmormîntări,
folosind însă pietre.
În patru morminte de incineraţie în groapă s'au găsit fragmente ceramice
lucrate la roată, din pastă cenuşie. Fragmentele aparţin unor vase de mici dimen,
siuni şi cu pereţii subţiri; unele au fost găsite în partea de sus, spre gura gropii,
iar altele mai adînc în groapă şi amestecate cu cioburi de vase lucrate cu mîna,
din categoria obişnuită în cimitirul de la Săra ta- Monteoru. Aceste fragmente
ceramice, care se adaugă la altele de acest fel descoperite în săpăturile precedente,
constituie una din problemele de seamă ale cimitirului de incineraţie de caracter
slav, deoarece prezenţa acestor elemente, cu totul străine de ceramica de factură
slavă şi care nu se găsesc în cuprinsul altor complexe asemănătoare de pe teri,
toriile învecinate, presupune legături foarte apropiate cu un alt grup omenesc
păstrător şi purtător al unei ceramici de tradiţie Latene - secolul VI e.n.
Un mormînt de incineraţie în groapă şi în urnă, formă de îngropare a oaselor
incinerate care a fost deseori întîlnită în acest cimitir, prezintă o trăsătură cu
totul deosebită de rest, prin faptul că urna a fost aşezată cu gura în jos. În
vas a fost pusă întîi cenuşă curată cu cîteva aşchii de os şi cu fire de cărbuni,
apoi o grămăjoară de oase printre care au fost si cîteva fragmente mici de căr,
buni, iar gura astupată cu pămînt galben scos ia săpatul gropii. În groapă, în
afară de cenuşă, oase şi cărbuni, a mai fost şi o măsea de animal. După oase
mormîntul a aparţinut unui copil.
În numeroase morminte s,a observat prezenţa unor dinţi de animal (de
bou sau de cal), uneori chiar bucăţi de falcă, dar a căror legătură cu mormîntul
nu a fost niciodată asigurată, pe de o parte din cauză că gropile au fost săpate
în stratul de cultură din epoca bronzului, iar pe de alta pentru că aceste resturi
nu erau arse. În anul acesta s'au întîlnit trei morminte în groapă, în care astfel de
resturi de dinţi şi de fălci de animal au fost ars_e puternic împreună cu oasele
umane şi puse în groapă laolaltă cu cărbunii. In mormîntul 1230, cu groapa
ovală, s,a găsit în partea de sud a gropii o falcă întreagă de animal, aşezată în
grămada de oase şi cărbuni. Aceste fapte de observaţie, asigurînd de data aceasta
apartenenţa oaselor de animale la mormintele în care s'au găsit, determină şi
alte asemenea descoperiri, pînă acuma cu neputinţă de a fi. atribuite cu precizie :
în marginea de sud,vest a cimitirului, în afara liniei mormintelor, au fost găsite
cinci fălci de animal cu dinţi cu tot (bou sau cal) 1 depuse în lutul galben. Acestea
nefiind nici arse şi nici găsite împreună cu obiecte care să le poată lega de cimi,
tirul din secolul VII, dar nici de epoca bronzului, rămăseseră pînă acum într'o
situaţie nesigură. Singurul element care sugera o încadrare a a'cestora în complexul
cimitirului era nivelul lor de zacere. În' lumina ultimelor descoperiri de la
Sărata - Monteoru, prezenţa resturilor de fălci de animale în gropile mormin,
telor de incineraţie reprezintă fără îndoială un anumit ritual, de care se leagă cu
siguranţă şi cele cinci fălci găsite întregi în marginea de sud,vest a cimitirului.
Un alt grup de morminte asupra cărora s'au putut verifica observaţii mai
vechi sînt acelea cu gropile căpăcuite cu lut. Aceste gropi sînt săpate adînc sub
depunerea cenuşoasă, în stratul de lut galben sau de pămînt galben,nisipos care
ca depunere arheologică aparţine epocii bronzului. După aşezarea oaselor, împre·
1
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ună cu cenuşă şi cu cărbuni, şi a ofrandelor, groapa era «sigilată» cu un strat
gros de pămînt galben scos la să patul gropii; operaţia este atît de bine făcută
încît adeseori descoperirea mormîntului se datoreşte insistenţei noastre în locuri
unde acestea lipseau din plan.
În numărul descoperirilor din ultima campanie de la Sărata-Monteoru
merită a fi menţionate şi două morminte în groapă, dar a căror «organizare »
le deosebeşte de tot restul mormintelor în groapă: unul dintre acestea, cu nr. 1252,
se prezintă sub forma unei gropi ovale, orientate NV -SE, adîncă de 0,45 -0,50 m,
de la fundul _căreia, în partea de est şi sud, au fost săpate alte două gropi ca
nişte pungi. In aceste două pungi au fost depuse oase incinerate şi cărbuni,
iar în groapa mare cenuşă aproape curată în care s~au găsit extrem de rare oase
şi cărbuni. Al doilea mormînt, care poartă numărul 1111, constii din trei gropi
ovale săpate succesiv şi care se taie una pe alta: prima, care este şi cea mai
mare, are orientarea aproximativ NV --SE, a doua este orientată aproximativ
NNE -SSV şi are în partea de NNE, parte care se taie cu prima gre apă, o pungă
adîncită cu 0,25 m mai jos ·de nivelul fundului gropii; în această pungă a fost
pusă cenuşă foarte multă, iar mai sus, în groapă, o grămadă de oase dintr~un
craniu, foarte puţin calcinate. O a treia groapă care o taie pe u doua este orien~
tată aproximativ est~vest şi în capătul ei dinspre est, care se taie cu groapa nr. 2,
au fost găsite numeroase alte bucăţi din oasele unui craniu, probabil căzute din
groapa nr. 2. În jurul şi deasupra gropilor nr. 2 şi nr. 3 au fost cinci gropi
mici cu cenuşă. Deşi aparent pare că este vorba de o simplă întretăiere a trei
gropi, totuşi felul cum au fost organizate acestea, ca şi documentarea pe care
ne~o oferă cele 1300 de morminte descoperite pînă acum în acest cimitir, ne dă
posibilitatea unei alte interpretări pe care o vom schiţa numai, deoarece cerce~
tarea ambelor morminte nu este încă terminată. Faţă de numeroasele cazuri
ale grupărilor de gropi pe care le întîlnim, sîntem înclinaţi a socoti în primul caz
(M. 1252) o înmormîntare simultană a mai multor indivizi, iar· în al doilea caz
o înmormîntare succesivă a trei indivizi, probabil membri ai aceleeaşi familii. lnter~
pretarea aceasta este întărită şi de prezenţa celor două morminte duble, unul cu
două urne, menţionat în raportul de faţă, iar celălalt mormînt, în urnă şi în
groapă, pomenit în raportul pe 1956. După terminarea cercetării celor două mor~
minte va fi necesară o analiză foarte atentă a resturilor de oase pentru verificarea
ipotezei noastre.
Marginea dinspre ESE a platoului a fost cercetată prin săpături şi s~a constatat
lipsa totală a mormintelor pe o întindere de 20 m din margine spre
interior.
Observaţii noi în legătură cu depunerea ofrandelor în groapă: se constatase
aproape cu regularitate că obiectele întregi şi mai preţioase erau depuse în partea
de sus a gropii, oarecum aşezate deasupra resturilor incinerate; cu prilejul acestor
ultime cercetări s~a constatat că uneori asemenea obiecte erau aşezate şi spre fundul
gropii, dar tot mereu în grămada de oase şi cărbuni. ·
Obiectele de inventar (fig. 1) descoperite în ultima campanie de săpături
repetă de cele mai multe ori piese care se găsesc obişnuit în gropile mormin~
telor. De aceea vom menţiona numai obiectele mai importante fie pentru nou~
tatea lor, fie doar pentru raritatea lor. Din metal nobil s~au găsit două obiecte:
o mică aplică (lungimea: 4 cm, iar lăţimea: 1,5 cm) din foaie de aur lucrată
«au repousse », în forma unei benzi cu capetele rotunjite. Plăcuţa este decorată,
pe margine şi în cîmpul din mijloc, cu două şiruri de perle în relief; a doua
piesă este un fragment dintr~un cercei de argint, fragment care constă dintr,un
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cerc dublu în interiorul şi la exteriorul căruia sînt mici muguri realizaţi din cîte
trei sau şase granulaţii. Acesta este al doilea fragment dintr,un cercei de acest
tip găsit în cimitirul nostru.
s,au găsit trei fibule, două întregi şi una fragmentată j toate sînt din bronz.
Una din fibulele întregi are cinci butoni şi este ornamentată cu decor excizat;
cealaltă este nedecorată, placa superioară are trei butoni, iar placa piciorului cinci.
Armele continuă să lipsească din acest cimitir ; de aceea pomenim ca un lucru
de seamă descoperirea celei de,a doua săgeţi de tip avarie, acestea fiind singurele
obiecte de acest fel descoperite pînă acum în cimitirul de la Sărata- Monteoru.
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PACKOIIKI1 B C3PATE-MOHTEOPY
KPATKOE CO.UEP)I{AHHE

PacKonKaMH 19 57 r. 6biJIO npo,nom«eHo BCKpbiTHe norpe6eHHH c TpynoccmmeHHeM B CJiammCKOM MOrH.TILHHKe VII B. TaK KaK pacKonKH 3aKaHqHsaiOTCH, HccJie,nosaHHH scrynHJIH B 3aKJIIOqHTeJILHyiO <lJa3y B TOM CMbiCJie, qTO BCe c_neJiaHHbie Ha6JIIO,neHHH TenepL nposepHIOTCH AJIH OKOHqaTeJILHOrO no,nTsep»<.neHHH ycraHOBJieHEhiX ,naHEhiX. B HaCToH~eM coo6111eHHH OTMeqeHbi JIIUIIL
HOBbie Ha6JIIO,neHHH HJIH »<e TaKHe, KOTOpbie B pe3yJILTaTe BCTpeqeHHbiX HOBbiX llOJIO>KeHHH CTaJIH
BllOJIHe AOCTOBepHbiMH. TaK, 6hiJIH BbiHBJieHbl CJie_nyiOiliHe norpe6eHHH, OTJIHqaiOiliHeCH OT npeAhiAY~HX OTKp biTHH: norpe6eHHe C ABYMH ypHaMH; norpe6eHHe B HMe, 06JIHQOBaHHOH KYCKaMH
CaMaHa; norpe6eHHH C BJIO>KeHHbiMH B HHX 60JILIIIYIMH KyCKaMH HJIH QeJIOH qeJIIOCTLIO C 3y6aMH
KpynHOrO il<HBOTHOrO (BOJia HJIH JIOIIIaAH), KOTOpoe C>KHraJIOCL BMeCTe C TpynoM; norpe6eHHH B
HMe, o6Ma3aHHOH rJIHHOH; norpe6eHHH B HMe C ypHOH, llOCTaBJieHHOH BBepx AHOM. HaH60J!ee 3HaqHTeJILHYIO rpynny npe,ncraBJIHIOT co6o10 norpe6eHHH B HMax, r.ne 6biJIH Haii:,neHbi <lJparMeHThi cepoii:
KepaMHKH, cpa6oTaHHOH Ha I<pyry. I1x HaJIHqHe (B BeCLMa pe,nKHX CJiyqaHX) BMeCTe C KepaMHKOH
THna Ilpara craBHT Bonpoc o HX CBH3H c ,npyrcii qeJioBe'IeCKOH rpynnoii: VI B. H.3., xpaHHTeJILHHQeii: H HOCHTeJILHHQeH I<epaMHKH Tpa,nHQHH JlaTeH.
,Uo HaCTOH~ero BpeMeHH 6biJIO BCKpbiTO 1300 norpe6eHHH, HO AJIH 3aBepiiieHHH pa60T B
3TOJ\l HOBOM MOrHJILHIIKe, He06XOAHMa e~e O_nHa HayqHO-HCCJie,noBaTeJILCKaH 3KCne,nHQHH.

OE'b.HCHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1.- CocyAbi H MeTarumqecKHe H3Aemm H3 norpe6eHHli c Tpynocmfo«eHHeM o C3paTe-MoHTeopy.

LES FOUILLES DE SĂRATA,MONTEORU
RESUME

La campagne de fouilles de 1957 a continue a degager les tombes a incineration de la necro,
pole slave, datee du VII" siecle. Les fouilles tirant sur leur fin, les recherches des auteurs sant
en voie d'achevement. On verifie toutes les observations faites jusqu'a present, afin d'en retenir
les donnees pouvant avoir un caractere definitif. C'est pourquoi, le present rapport ne mentionne
que les observations nouvelles ou celles qui, grâce a la decouverte de situations nouvelles, ont
acquis un caractere de certitude. C'est ainsi qu'on a decele les situations suivantes, qui different
des decouvertes precedentes : une tombe ·a deux urnes; une tombe dans une fosse entouree de
morceaux de bousillage; des tombes dans lesquelles on avait depose des morceaux d'un grand
animal (bceuf ou cheval) ou toute une mâchoire avec ses molaires, qui avaient ete incineres
avec le cadavre; des tombes a fosse recouvertes d'argile; une tombe dans une fosse contenant
JJ -c. 130
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une urne retournee vers le bas. Le groupe le plus important est constitue de tombes dont les
fosses contenaient des fragments ceramiques grisâtres provenant de vases fac;onnes au tour. La
presence de ces derniers (tres rares du reste, par rapport aux autres) a cote de la ceramique
du type Prague, pose le probleme des relations avec un autre groupement humain qui conservait et utilisait une ceramique de tradition La Tene (VI• siecle de notre ere).
On a decouvert jusqu'ici 1300 tombes et toute une campagne de fouilles est encore necessaire pour achever les recherches dans cette necropole.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. -- Vases et objets en metal provenant des tombes it incineration Je
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SOMEŞENI-CLUJ.

cu morminte tumulare de la Someşeni a fost cercetată mai
întîi în 1956, cînd s'au săpat doi tumuli 1 • Unul din ei (t. I) a fost găsit
intact şi în foarte bună stare de conservare. Pe baza observaţiilor făcute
şi a materialului arheologic descoperit în acest turnul, s'a putut stabili că necro,
pola aparţine slavilor şi că ea datează din jurul anului 800 e.n. Al doilea turnul
săpat în 1956 a fost găsit jefuit.
În 1957 cercetările au avut ca scop dezvelirea în continuare a celorlalţi tumuli
din necropolă, pentru completarea observaţiilor, a documentării şi a materialului
arheologic.
În prealabil s'a ridicat planul topografic al necropolei (fig. 1). În afară de
cei opt tumuli trecuţi în acest plan, dintre care unul e nesigur, mai există alţi
tumuli prin curţile şi grădinile locuitorilor din satul Someşeni. Alţii au fost
nimiciţi probabil în trecut cu prilejul diferitelor lucrări de construcţie. Alte movile
se văd între Someşeni şi Cluj, dar caracterul lor funerar e nesigur. Unele sînt
cert ridicături naturale, din care se scoate pietriş. Astfel iniţial se pare că numărul
total al tumulilor din necropola de la Someseni nu a fost prea mare.
În 1957 s'au cercetat alţi cinci tumuli, astfel că numărul tumulilor săpaţi
pînă acum este de şapte. Rezultatele obţinute confirmă pe cele la care s'a ajuns
în anul trecut, aducînd şi cîteva observaţii noi, care ajută la o mai bună cunoaştere
a necropolei.
În doi tumuli -spre a începe cu cei care au dat mai puţine rezultate -nu
s'a găsit nici o urmă de mormînt. În t. III, la mijlocul movilei, s'a constatat
un strat gros de 0,40 m de lut cenuşiu, care după aspect şi compoziţie pare să
fi fost adus din mlaştina din apropiere. Acest lut cenuşiu era întins pe solul antic,
acoperind o suprafaţă cu diametru! de 7 x 9 m. În acest strat s'au identificat
într,un loc urmele unui stîlp de lemn, iar în alt loc s'a găsit un bolovan de gresie
cu urme de foc si cîţiva cărbuni în jurul lui. Alte urme de cultură nu s'au găsit.
În t. VI, săpat n~mai pe jumătate, nu s'a găsit nimic, în afară de infime urme
de chirpici. E greu de precizat dacă avem de,a face cu nişte cenotafe, cu tumuli
pregătiţi pentru înmormîntări care nu au mai avut loc sau cu tumuli jefuiţi
cu totul.
În schimb rezultate mai bune s'au obţinut în tumulii IV, V, VII. În toţi
aceşti trei tumuli, aproximativ la mijlocul lor, s'a constatat existenţa cîte unei
gropi de formă patrulateră, avînd dimensiunile de 1,80 x 1,40 m, 1,80 x 1,80 m

N
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• Cercetările de la Someşeni s-au desfăşurat între
10 şi 31 octombrie 1957 şi la ele au participat: M. Ma·
crea (responsabil), E. Chirilă, L. David, D. Protase,

:l3"

M. Rusu (membri).
1
Vezi raportul preliminar pe 1956 în Materiale,
V, 1959, p. 519.
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şi 3,20 x 1,50 m. Ele pornesc de la nivelul antic, au adîncimea de 0,35, 0,50
şi 0,40 m şi străbătînd solul antic pătrund pînă la stratul aluvionar. Deasupra
fiecăreia din aceste gropi a existat cîte un podiu de lemn, construit şi el la nivelul
solului antic. Aceste urme ale podiului de lemn s'au păstrat mai bine în t. IV
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Fig.!. ·- Planul necropolei de la Someşeni.

~i V. În aceşti doi tumuli s,a putut observa că podiul de lemn era spn]lmt la
colţuri

pe stîlpi asezaţi vertical. Pe acest podiu erau depuse rămăsiţele incinerării
~i ofrandele. În to,ţi tumulii însă, lemnul putrezind, podiul s,a prăbuşit în groapă,
unde a căzut si inventarul funerar ce se găsea depus pe el.
Inventar~! funerar în tumulii cercetaţi anul acesta a fost foarte sărac. În t. IV
(fig. 2), în afară de oasele calcinate dispuse în două grupe (fig. 3), un cui şi cîteva
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Planui tumulului IV.
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Fig. 3.- T. IV. Groapa cu urmele
podiului de lemn şi cu inventarul
funerar.

Fig. 4. - T. IV. Vasul de la fundul gropii,
in situ.
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bucăţele de fier, s,a mai găsit doar un singur vas întreg, răsturnat pe o parte
(fig. 4). Era plin cu pămînt şi nu conţinea oase calcinate. Oala a căzut pe fundul

Fig. 7. -

T.V. Vedere a gro pii funerare de la mijlocul tum ulului .

gropii de pe podiu, după prăbuşirea acestuia. E posibil ca în timpul căderii
sau chiar mai înainte conţinutul vasului să se fi. scurs din el.
În t. V (fi.g. 5 - 7), în afară de oase calcinate răspîndite pe o suprafaţă circu,
Iară cu diametru! de 0,50 m, nu s,a
găsit nici un obiect de inventar. În
N
schimb, la oarecare distanţă de groapă ,
la 0,40 m adîncime, pe solul antic,
s,au găsit resturile unei căldăruşe de
lemn cu cercurile de fier. Tot în
acest tun·ml, la extremitatea de est,
la 0,45 m adîncime, s'a găsit un al
doilea vas, căruia îi lipseşte gura, plin
cu oase calcinate şi cenuşă. Ceva mai
pre est, în afara perimetrului tumu,
lului s'au găsit resturile unei vetre de
foc. Această vatră este probabil con,
4
5m
temporană cu mormîntul din turnul
ş i a fost folosită poate cu prilejul
ospăţului funebru. Mai puţin clar este
deocamdată rostul vasului, care ar
putea să conţină resturile unei înmor,
o.....__ _.1_ _..._
2 _ _ ,3 m
rnîntări ulterioare sau să fie în legă,
D+-----r---------:..::;..5
tură tot cu banchetul funebru. Răs,
punsul va putea să,l dea poate ana, Fig. 8. - T.VII.
' Planul general şi planul de detaliu
!iza oaselor din vas.
al gropii funerare .

1
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În groapa t. VII, (fig. 8) în afară de oasele calcinate, împrăştiate şi slabele resturi
de lemn putrezit, s'au găsit fragmentele unui vas de lut. Intr,un punct situat la
marginea dinspre est a tumulului, la 0,40 m adîncime, deci deasupra nivelului antic,
în pămîntul mantalei s'a găsit un mic obiect de bronz şi cîteva oase calcinate.
O altă constatare, făcută în t. IV şi V, priveşte existenţa mai multor urme
de stîlpi de lemn, care, fără o regularitate prea riguroasă, sînt dispuşi în cerc
în jurul mormîntului de la centru. Circumferinţa descrisă de aceste urme de stîlpi
e mai mică decît circumferinţa actuală a tumulului. Presupunem că aceşti stîlpi

2

Fig. 9. -

Ceramică

din necropola

slavă

de la

Someşeni.

susţineau un gard de lemn care delimita « domeniul » sau « casa » mortului,
ceea ce nu ar fi fără analogie în arheologia slavilor de răsărit mai ales.
În sfîrşit, sărăcia inventarului funerar, mergînd pînă la lipsa lui totală, ar
putea fi explicată prin faptul că în tumulii săpaţi anul acesta s'au înmormîntat
persoane mai puţin avute. Credem totuşi că nu trebuie să pierdem din vedere
nici probabilitatea că unii din aceşti tumuli, cel puţin, să fi fost jefuiţi în vechime.
Jefuirea este foarte probabilă pentru t. V, deoarece prezenţa căldăruşei presupune
că şi pe podiu au fost depuse resturile incineraţiei şi ofrande. La fel, este foarte
probabilă şi jefuirea t. VII, după cum ar indica sărăcia inventarului funerar,
spargerea vasului din groapă în numeroase fragmente şi obiectul de bronz găsit
spre marginea tumulului.
Prin forma, decorul, pasta şi tehnica de confecţionare, vasele scoase la iveală
prin săpăturile din anul acesta (fig.9) sînt identice cu cele din t. I, cercetat în 1956.
De asemenea, ritul de înmormîntare se dovedeşte a fi acelaşi în toţi tumulii.
Ceea ce s'a constatat nou anul acesta priveşte existenţa cu regularitate a gropii
sub podiul de lemn, pe care se depuneau resturile incineraţiei şi ofrandele, şi
gardul cu stîlpi de lemn care delimita mormîntul.
M. MACREA
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APXEOJIOrl1qECKI1E PACKODKI1 B COMEIIIEHI1-KJIY)J(
KPATKOE CO.UEP)I(AHI1E
llpH npo,n:oJI>«eHHH HCCJie,n:osamm 1957 r. cJiaBHHCKoro MOrHJibHHKa B CoMerneHH ObiJIO pacKonaHo e~e nHTb KypraHOB. lloJiyt.IeHHbie pe3yJibTaTbi no.n;rsepm,n:aiOT paHee c,n:eJiaHHbie BbiBO.U:bi
OTHOCHTeJibHO CJiaBHHCKOrO xapaKrepa MOrHJibHHKa H ero ,n:aTHpOBaHHH npHOJI. 800 r. H.3. ObiJIH
c,n:eJiaHbl HOBbie HaOJIIO,n:eHHH H KOHCTaTHpOBaHHH, Jl:OllOJIHHIO~He H3BeCTHbie paHee.
B pacKonaHHbiX B 3TOM ro.n:y KypraHax ObiJIO ycraHOBJieHo nocTOHHHOe HaJIHt.IHe HMbi nocepe,n:HHe KypraHa, nosepx Koropoii ObiJia HaCTJiaHa .n;epeBHHHaH nJiar<f>opMa Ha croJI6ax. J.lMbi scer.n;a
tieTblpexyroJibHbie H yrJiyOJIHIOTCH Ha 0,50 MOT p;peBHfH llOBepXHOCTH, Jl:OXO.U:H Jl:O HaHOCHOrO CJIOH.
OcraTKH or cc>«»<eHHH H npHHoweHHH ycraHaBJIHBa.TIHCb Ha nJiar<f>opMe.
B ,n:Byx KypraHax ObiJIH o6Hapy>«eHbi cJie,n:bi .n;epeBHHHbiX KOJibeB, BOHTbiX sepTHKa.TibHO B
3eMJIIO H paCTIOJICH<eHHbiX KpyroM BOKpyr norpeoeHHH B cepe,n:HHe KypraHa. CTOJ.Obl 3TH, BepOHTHO,
no,n:,n:ep»<HBaJIH 3aoop H3 Jl:OCOK HJIH npyTbeB, OKpy>«aBWHH (( BJia,n:eHHH )) HJIH (( Jl:OM )) llOKOHHHKa.
llorpeOa.TibHbiH HHBeHTapb BeCbMa CKy,n:eH H COCTOHT npe>«,n:e BCero H3 HeCKOJibKHX COCYJl:OB,
cpe,n:H KOTO[:biX JIHWb OJl:HH, Haii,n:eHHbiH Ha ,n:He HMbl, QfJI, ,n:pyroii H<e, Haii.n;eHHbiH TO:»<e Ha ,n:He
HMbl, pa30HT; llOCJie paCKOllOK OH ObiJI BOCCTaHOBJieH; rpeTHH, y KOTOpOrO OTCYTCTByeT BepXHHH
1.1acrb c BfHt.IHKOM, ObiJI Haiip;eH Ha KpaiO KypraHa V, BOJIH3H ot.Iara; HM, BepoHTHO, noJib30Ba.TIHCb
Bo BpeMH norpeoaJibHoro nHpa. K 3THM rpeM cocy,n:aM MO>«HO .n;o6aBHTb HeCKOJibKO :»<eJie3HbiX
rB03.U:t:H, Ma.TieHbKHH OpOH30EbiH OpHaMeHT H OCTaTKH ,n:epeBHHHOrO Be,n:pa C :»<eJie3HbiMH OOpyt.IaMH,
HaH,n:eHHOrO B KypraHe V, HO BHe norpeOa.TibHOH HMbl. llOt.ITH HeCOMHeHHbiM HBJIHeTCH, t.ITO HeKOTO[:bie H3 pacKonaHHbiX KypraHOB ObiJIH B .n;peBHOCTH orpa6JieHbi. B Kyprauax III H VI HHKaKHX
cJie,n:os norpe6eHHH o6Hapy:»<eHo He ObiJIO. Tpy,n:Ho ycraHOBHTb, ObiJIH JIH 3TO 3aOt.IHbie norpe6eHHH
llJIH KypraHbl, llOJl:rOTOBJieHHbie K 3aXOpOHeHHIO, llOt.IeMy-JIHOO He COCTOHBIIIeM)iCH, HJIH I<ypraHbi,
noJIHOCTbiO orpa6JieHHbie B .n;peBHOCTH HJIH B 6oJiee no3,n:Hee speMH.
OB'bHCHEHI1E Pl1CYHKOB
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
P11c.

J.- IlJiaH MOrHJibHHI<a B CoMemeHH.
2.- TIJiaH I<ypraHa IV.
3.- T IV. HMa co cJie):laMH ,LiepeBHHHoro H3CTHJia H norpe6aJibHbiM HHBeHTapeM.
4.- T IV. Cocy):l co ):IHa HMbi in situ.
5.- TIJiaH I<ypraHa V.
6. - T V. HMa co cJie):laMH ,LiepeBHHHOro H2CTHJia H norpe6aJibHbiM HHBCHTapeM.
7.- T V. BH.LI norpe6aJibHOH HMbi B cepe.LIHHe I<ypraHa.
8.- T VII. 06tUHH H ):leTaJibHbiH nJiaH norpe6aJibHOH HMbi.
9. - KepaMHI<a H3 cJiaBHHCI<oro MorHJibHHI<a B CoMemeHH.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE SOMEŞENI-CLUJ
RESUME

L'auteur a poursuivi, en 1957, les fouilles de la necropole slave de Someşeni, ou il a etudie
cinq autres tumulus. Les resultats obtenus confirment les conclusions anterieures, ayant trait au
caractere slave de la necropole et permettent de la dater approximativement de l'an 800 de notre
ere. De nouvelles observations et constatations completent ce qu'on savait deja.
Dans les tumulus fouilles cette annee, on a vu apparaître, presque avec regularite, une fosse
creusee au milieu de chaque tumulus, au-dessus de laquelle on construisait la plate-forme en bois
soutenue, aux angles, par des poteaux. Les fosses ont toujours une forme rectangulaire et s'enfon..:ent jusqu'a 0,50 m au-dessous du niveau du sol antique, penetrant jusqu'a la couche alluvionnaire. Les offrandes et les restes d'incineration etaient deposes sur la plate-forme.
On a decouvert, dar.s deux tumulus, les traces de pieux en bois, fiches verticalement dans
la terre et disposes en cercle autour de la tombe, situee au milieu du tumulus. Ces poteaux soutenaient probablement une clâture en planches ou de branchages qui delimitait le « domaine »
ou la « maison » du defunt.
Le mobilier funeraire etait tres pauvre, compose, en premier lieu, de quelques vases, dant
un seul a ete decouvert entier, depose au fond de la fosse. Un autre y a encore ete trouve, mais
hrise. Un troisieme, dont le bord manque, a ete recueilli au bord du tumulus V, pres d'un âtre
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qui fut probablement utilise a l'occasion d'un banquet funebre. On peut encore ajouter a
ces trois vases, quelques clous en fer, un petit ornement en bronze et les restes d'un seau
de bois, cercle de fer, trouve dans le tumulus V, mais a l'exterieur de la fosse. 11 est presque
sur que certains des tumulus examines cette annee ont ete pilles dans l'antiquite. Les tumulus
III et VI ne renfermaient pas la moindre trace de tombe. 11 est difficile de preciser s'il s'agit de
cenotaphes, de tumulus prepares pour des enterrements qui n'ont pas eu lieu ou de tumulu~
depouilles de tout Ieur contenu dans l'antiquite ou a une date plus rapprochee.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. - Plan de la necropole de Someşeni.
2. - Plan du tumulus IV.
3. - Tumulus IV. Fosse renfermant les vestiges du podium en bois et le mobilier funeraire.
4. - Tumulus IV. Vase trouve au fond de la tombe, in situ.
5.- Plan du tumulus V.
6.- Tumulus V. Fosse renfermant les traces du podium en bois et le mobilier funeraire.
7.- Tumulus V. Vue de la fosse funeraire au milieu du tumulus.
8. - Tumulus VII. Plan general et plan detaille de la fosse funerairc.
9. - Ceramiquc de la necropole slave de Someşeni.
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA PORUMBENII MICI·
(r. Cristurul Secuiesc)

ORTIFICA ~LE

de pe v~~ful. «. Galath », ~itu~t în. valea Tîrnavei Mari, deasupra
comunei PorUJ:p.benn M1c1, au atras mea ma1 de mult atenţia arheologilor
şi istoricilor. I? anul 1938, A. Ferenczi a executat o secţiune prin valul
din mijlocul platoului de pe « Galath » \ iar în 1954, în urma descoperirii întîmplătoare a unor fragmente ceramice datînd din epoca bronzului, Muzeul raional

F

Fig. 1. - Vederea vîrfului« Galath » dinspre nord -est.

din Cristurul Secuiesc a făcut un mic sondaj de verificare. În 1956, în colaborare
cu Muzeul regional din Sf. Gheorghe, aceste sondaje au fost reluate 2 • Ţinînd
seamă de rezultatele interesante şi promiţătoare obţinute în 1956, săpăturile au
fost continuate şi în anul1957 în cadrul planului de lucru al Institutului de arheologie al Academiei Republicii Populare Romîne, împreună cu cele două muzee
amintite, între 26 august şi 7 septembrie 1957.
*

Lucrările

au fost conduse de un colectiv compus

Jin K. Horedt, responsabil, St. Molmir şi Z. Szekely.
1 C. Daicoviciu, în Dacia, VIT- VIIT, 19)7- 1940,
p. 319.

" Raportul preliminar asupra sondajelor executate
de Muzeul regional din Sf. Gheorghe în anul 1956
:o apărut în Mat eriale , V, 1959, p . 231 .
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abrupte, avînd
1). El se leagă
de şirul dea,

Legenda

CJ
Vl!lllllliJj

f856

-

1957

executate.
1 a) Val!:_!l şi şanţul din mijlocul
platoului. Intre cele două secţiuni
executate în 1938 si 1956 s'a trasat
secţiunea 1/1957, iungă de 45 m,
pentru a verifica observaţiile făcute
în privinţa fortificaţiilor în anul
anterior (fig. 3). Sub stratul de
humus urmează, între 0,50 şi 2,50 m,
pămînt negru de umplutură supra,
punînd
un strat de pămînt galben
20
GO
eom
închis care se adînceşte ca umplutură
a şanţului pînă la 4,60 m, pătrun,
zînd şi în straturile de argilă nemiş,
eate. Rambleul valului se corn,
Fig. 2. - Plan .de situaţie a virfului << Galac h >>.
pune din bucăţi de argilă scoase
cu ocazia săpării şanţului, amestecate cu pămînt galben. Între metrii 7 şi 8, la
adîncime de 1,10 rn, s,a secţionat sub umplutura valului, la nivelul humusului
antic, o groapă puţin adîncă, conţinînd cărbune şi fragmente ceramice, dintre care
'tî)
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unele au fost pictate, aparţinînd pro,
babil ceramicii neolitice pictate vest,
romîneşti 1 (sau central,transilvănene).
Pe panta interioară a şanţului s'au
găsit în pămîntul negru, la adîncime
de 1 m, urmele unor bîrne carbonizate,
urme ce reapar la adîncimea de 3 m.
Se poate presupune că aceste urme
reprezintă resturile unei construcţii de
lemn care sprijinise panta interioară a
şanţului. Şanţul, adînc de 4,60 m, are
la gură lăţimea de circa 15 m, iar valul
măsoară la bază 11,50 m, avînd iniţial
o înălţime corespunzînd aproximativ
adîncimii şanţului. Este vădită marea
asemănare a dimensiunilor si formei
acestor fortificaţii cu profilui şi pro,
porţiile întăriturilor de la More şti 2 •
În pămîntul negru de umplutură,
cam pînă la 1 m adîncime, s'au observat
în două locuri pietre, arsură şi frag,
mente ceramice -locuri de vetre tempo,
rare. Culoarea cioburilor este cenuşie
sau neagră, pasta este amestecată cu
pietricele, iar vasele sînt lucrate la
roată (fig. 5/9 şi 12). Fundurile sînt
plate şi retezate. Un fragment de culoare
roşiatică,negricioasă are buza crestată
prin împunsături, care apare deja în
primele secole ale erei noastre, dar se
întîlneşte încă pe vasele din cimitirele
ava re din secolele VII-VIII. Piese
asemănătoare au fost găsite şi la
Moresti 3 si la lernut - cătunul Sf.
Gheo~ghe ( Aceste urme indică, prin
poziţia lor stratigrafică, o fază de locuire
ulterioară săpării şi folosirii şanţului.
Timpul necesar pentru nivelarea şan,
ţului nu trebuie evaluat în mod exa,
gerat, deoarece din cauza pantelor
abrupte şi în urma prăbuşirii valului,
şanţul putea să se umple într,un răs,
timp relativ scurt.

....;

. . .,
~
-~

ti·
~

1 Un fragment ceramic de acest lip S·a găsit şi
pe << Budvar >> de lîngă Odorhei (în Muzeul Cristurul
Secuiesc), atestînd prezenţa acestei culturi în împre·
iurimi.
2 K. Horedt, in SCIV, V, 1954, p. 224, pl. IV.
3
Ibidem, lll, 1952, p. 337, fig. 17/1-2.
• Ibidem, VI, 1955, p. 662 şi 646, fig. 3/11.
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1 b) Şanţul înconjurător al platoului. La marginea de sud~est a platoului
a fost secţionată panta dealului pe distanţă de 35 m. Sub stratul de humus urma
pămînt negru, între 0,40 şi 0,80 m, sub care era un strat de nisip amestecat cu
pietriş, apoi unul de pămînt galben deschis (fig. 3 ). Pe marginea platoului secţi~
unea trece peste o suprafaţă de pietre de rîu de mărime mijlocie, identică cu
aceea descoperită în secţiunea III. La adîncimea de 0,45 m, sub pietre, a fost
găsit un cuţit de fier. Adîncimea şanţului este de 1 m. În umplutura şanţului,

Suprafata:

2/8 Pietf'e de riu
=~ Chirpic/

o

1.

Fig. 4. ····

2.

Suprafa~a

~m

cu pietre ,lin seqiunea lll/1.

pe panta şi pe suprafaţa de pietre s~au găsit puţine fragmente ceramice, care
aparţin însă exclusiv ceramicii cenuşii prefeudale.
2. Secţiunile din interiorul cetăţii principale. De~a lungul şanţului săpat în
1954 s~a trasat, pe panta estică a platoului, o secţiune de 45 m lungime, secţiunea
Ill/1957, deschizîndu~se în două locuri casete.
În caseta 1 au fost descoperite fragmente ceramice de tip Wietenberg. Acestei
culturi îi pot fi atribuite un fragment de buză din pastă grosolană de culoare
cărămizie, ornamentat cu un brîu ah·eolar (fig. 5/4 ), precum şi un alt fragment
de culoare cenuşie închisă, decorat cu o bandă umplută cu triunghi uri (fig. 5/2 ).
Un fragment de vas cu peretele gros, prevăzut iniţial cu două torţi (fig. 5/1), are
o analogie în aşezarea din prima epocă a fierului din satul Sîncrăeni, r. Ciuc ·
(Muzeul raional Miercurea Ciuc).
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Pe tot traseul secţiunii, sub pămîntul vegetal, au fost găsite, la adîncimea
de 0,30 -0,60 m, fragmente ceramice de factură romană. Acestea sînt de culoare
cărămizie sau cenuşie şi lucrate din pastă fină (fig. 5/8 şi 14 ). În caseta 2 a fost
descoperită o suprafaţă compusă din pietre de rîu (fig. 4 ), iar dedesubtul ei au

(.

7

-r
9

Fig. 5.-

Ceramică

din

aşezarea

{

de pe << Galath ».

fost constatate urmele unei locuinţe cu pereţii din nuiele şi din lut, care s'au
păstrat în formă de chirpici ars, delimitînd conturul casei. Din traseul acestei
fîşii de chirpici s'au putut constata dimensiunile aproximative ale unei locuinţe
dreptunghiulare, măsurînd 5 x 4 m, cu axa principală orientată est,vest. În
interiorul locuinţei au fost găsite fragmentele unui vas roman de culoare cără,
mizie cu profilul caracteristic aşa,numitelor « Krausengefasse » şi buza unui vas
roman de frecat (fig. 5/6), precum şi un cuţit de fier. Suprafaţa de pietre trebuie
să fie deci ulterioară locuinţei romane.

www.cimec.ro

528

SZE K E LY ZOLTAN

6

O altă categorie ceramică o formează fragmentele de culoare cenuşie (fig. 5 13,
5, 7 şi 9-12). Ele sînt lucrate la roată, avînd o pastă zgrunţuroasă sau mai fină,
iar culoarea lor variază între cenuşiu şi negru. Fragmentele aparţin unor vase
cu corp sferic prelungit în jos, cu fundurile retezate şi plate şi purtînd în inte,
rior adîncituri concentrice, puternic reliefate, rezultate din confecţionarea vaselor
la roată. Tot acestei categorii trebuie să i se atribuie şi buza unui vas, îngroşată
la margine pe amîndouă laturile şi ornamentată cu cinci benzi compuse din linii
ondulate (fig. 5 /13). Această formă derivă din vasele de tip« Krause »din perioada
romană şi reprezintă o formă tîrzie, care se menţine aproximativ pînă în secolul
VI si se reîntîlneste si la Moresti.
'în afară de c~ţit~le de fier clin secţiunile II şi III, s'a găsit la capătul vestic
al secţiunii III, la adîncime de 0,30 m, un inel de argint cu o piatră de culoare
galbenă, care poate fi atribuit probabil
perioadei romane sau epocii mai tîrzii
(fig. 6/1).
Paralel cu secţiunea III, la o distanţă
de 15 m spre nord, s'a trasat secţiunea
IV / 1957 avînd lungimea de 10 m. Aici
2
1
s'a găsit o vatră circulară din pietre, dar
fără incluziuni ceramice care ar putea să
Fig. 6. - 1, inel de argint din sec. III; 2, inel
de aur din sec. IV.
precizeze epoca din care datează. Deschi,
zîndu,se o mică casetă, vatra a fost ridicată
şi transportată la Cristurul Secuiesc pentru a fi expusă în muzeul raional. Alături
de vatră, la o adîncime de 0,50 m, a fost găsit un inel de aur, avînd ca decor două
triunghiuri granulate; piatra nu s'a păstrat (fig. 6/2). Lipsind în afară de granu,
laţie criterii precise de datare, inelul poate fi atribuit fazei de locuire prefeudale.
CONCLUZII
Cercetările executate pe «
privinţa succesiunii diferitelor

Galath » în anul 1957 au adus multe prectzan m
faze, a planului aşezării şi a formei întăriturilor,
dar au ridicat şi o serie de probleme de ordin cultural şi cronologic, legate de această
asezare fortificată din valea Tîrnavei Mari.
' Prima aşezare de 'pe acest platou aparţine culturii neolitice a ceramicii pictate
vest,romîneşti. După materialul descoperit, sărăcăcios, această fază a fost de
scurtă durată şi ocupa un teren redus.
În epoca bronzului s'au aşezat pe « Galath » purtătorii culturii Wietenberg.
Resturile culturii materiale ale acestora sînt mai bogate. Aşezarea culturii Wieten,
berg se pare că a durat pînă la începutul primei epoci a fierului. După aceea pla,
toul a rămas - în lumina descoperirilor făcute pînă în prezent - nelocuit un
timp îndelungat, lipsind şi urmele culturii materiale dacice. Nu poate deci fi vorba
pe « Galath » de o aşezare dacică, aşa cum se crezuse.
Resturile locuinţei descoperite în secţiunea III, cu ceramică romană, precum
şi alte fragmente de vase romane găsite împrăştiate în secţiunile celelalte, arată
că coloniştii romani sau populaţia băştinaşă din epoca romană aveau, în secolele
II - III, o aşezare pe platoul dealului. N,ar fi exclus ca această fază de locuire
să se :fi continuat şi după abandonarea provinciei, cu toate că lipsa ceramicii cu
decor lustruit ar constitui deocamdată un indiciu contrar în această privinţă.
O categorie a ceramicii cenuşii are analogii cu ceramica cenuşie de tip Moreşti.
Pentru datarea întăriturilor nu există dovezi directe şi concludente. Ţinînd seama
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însă de analogiile în ceea ce priveşte dimensiunile, adîncimea şi forma şanţului
de pe platoul cu conturul şanţurilor de la Moreşti, datarea lor în faza de locuire
prefeudală pare cea mai probabilă. La Porumbenii Mici întîlnim, ca la Moreşti,
fortificarea unei suprafeţe întinse, subîmpărţirea terenului fortificat prin linii
intermediare şi folosirea unor şanţuri ascuţite, adînci pînă la 5 m, cu pante abrupte
(asupra amănuntelor construirii valurilor nu dispunem de date mai precise),
care indică aplicarea aceleiaşi concepţii strategice şi a aceloraşi mijloace de apărare
în amîndouă aşezările fortificate. Este foarte probabil că şanţul înconjurător a
fost contemporan cu fortificaţia despărţitoare de pe platou. Dacă cele două întă~
rituri n~ar fi fost săpate în aceeaşi perioadă, şanţul înconjurător ar putea să dateze
eventual din perioada feudală; ipoteza aceasta este însă puţin probabilă, căci
lipsesc deocamdată indicii în acest sens.
La o distanţă de numai 20 km spre nord de « Galath » se află, într~o poziţie
asemănătoare, dar de dimensiuni mai mari, platoul Firtoşului, unde s~a îngropat,
către mijlocul secolului VII marele tezaur cunoscut, cu mii de monede bizantine
de aur. Nu încape îndoială că evenimentele care au dus la îngroparea tezaurului
de pe Firtoş trebuie să fi avut repercusiuni şi asupra aşezării aproximativ contem~
porane apropiate de pe « Galath ».
Observaţiile din secţiunea I, unde se constată o fază de locuire chiar deasupra
şanţului umplut, arată că aşezarea de pe « Galath » a fost locuită şi într~o fază ulterioară celei cunoscute la Moreşti. La Moreşti nu se cunosc în perioada ceramicii
prefeudale cenuşii suprafeţele cu pietre constatate la Porumbenii Mici. Mate~
rialul ceramic de pe « Galath » corespunzător acestor suprafeţe nu contrazice,
ba în unele cazuri (fragmentul cu buza crestată cu împunsături) ar putea chiar
să sprijine, această datare. Aceste elemente indică probabil şi o schimbare în
compoziţia etnică a locuitorilor aşezării. Importanţa aşezării de la Porumbenii
Mici rezidă, se pare, tocmai în faptul că permite sezisarea unei faze de locuire
ulterioare celei de la Moreşti şi a unui complex cultural care pînă în prezent în
Transilvania a fost abia întrezărit, la Moreşti şi la Iernut - cătunul Sf. Gheorghe.
Materialul furnizat de săpăturile executate nu permite încă afirmaţii mai
sigure şi concluzii mai ample. Deocamdată se poate preciza pe « Galath » doar
existenţa etapelor de locuire menţionate mai sus şi succesiunea lor aproximativă
din punct de vedere cronologic.
Faptul că aşezarea fortificată de la Porumbenii Mici este, după Moreşti,
a doua cetate prefeudală dintre secolele IV -X identificată pînă acum pe teritoriul
R.P.R., justifică pe deplin interesul acordat acestei săpături şi subliniază necesitatea continuării lucrărilor, în vederea lămuririi multiplelor probleme cronologice
culturale şi etnice pe care le ridică aşezarea de pe « Galath ».
SZEKEL Y ZOL T .AN

APXEOJIOHit.IECKHE PACKOI1KH B I10PYMBEHH-MHt.IH
KPATKOE CO.IJ:EP)I(AHHE
Ha,11; cenoM IlopyM6eHH-MHqH paiioHa KpHcrypyn Cei<yecK BhiCHTCH Ha nesoM 6epery peKH
TblpHasa-Mape o6umpHoe nJiaTO «ra.naTO» (BbiCOTHaH OTMeTKa 764 M) ,JJ;JIHHOH B 400 M H WHpHHOH
B 50-150 M. 0HO OKpy>KeHO pBOM ,IJ;JIHH.OIO B 1250 M H nepeceqeHO ,!l;pyrHM pBOM H BaJIOM.
IloceJieHHe 6biJIO 06HTaeMO B CJie,JJ;yiO~He nepHO,!l;hl: B :moxy HeOJIHTa -

HOCHTeJIHMH KyJIL-

Typhl pacnHcHoii 3ana,JJ;Ho-pyMhiHCKOii KepaMHKH, B :moxy 6poH3bi, HOCHTeJUIMH KYJILTYPbl BHTeH6epr, B pHMCKYIO :moxy H B ,!l;O<t>eo,JJ;aJILHbiH nepHO,!l;. YKpeiiJieHHH OTHOCHTCH, sepOHTHO, 1<
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nocJie,o;Heii q,aae, a c,o;eJiaHHbiH t~epea BaJI H BHyTpeHHHii pos paapea BbUIBJIHeT no q,opMe H paaMepaM 6om,rnoe CXO,IJ;CTBO 3THX yKpenJieHJtii C yKpenJieHHHMH B MopelllTH. 3TOH <1Ja3e COOTBeTCTBYeT cepa.R ,o;oq,eo,o;aJILHaH KepaMHKa, H3BeCTHaH H B MopernTH. Ho HMeeTcH H 6oJiee no3,o;HHH
q,aaa 06HTaHH.R, TaK KaK B CJIOe Ha,IJ; pBOM 6biJIH BCKpblTbl OtJarH H cepaH ,o;oq,eo,o;aJILHaH KepaMHKa.
IJoceJieHHe Ha «raJiaTe» B IlopyM6eHH-MHtJH HBJI.fleTCH BTOpOH llOCJie MopelllTH ,o;oq,eo,o;aJibHOH
KpenocrLro Me~y IV-X BB., o6HapymeHHoii .o;o Hacro.RI..Qero speMeHH Ha TeppHTOpHH PHP, lJTO
npH,IJ;aeT 3TOMY OTKpblTHIO Oco6eHHOe 3HatJeHHe.

0Eo.RCHEH11E PI1CYHKOB
PHc. 1.- BH.o; c ceaepo-aocToKa Ha aepwHHY << raJiaT >>.
Plic. 2.- TinaH BCpWHHbl (( ranaT ».
P11c. 3.- Tipo!l>HJill pa3pe30B I H Il.
PHc. 4.- TioaepxHOCTb c KaMHJIMH a pa3pe3e III/1.
PHC. 5. - KepaMHKa H3 DOCCJICHliJI Ha (( raJlaTC )) .
l'uc. 6. - 1, cepe6pnHoe KOJibJ..to II 1 B.; 2, 30JioToe KOJILUO

IV a.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE PORUMBENII MICI
RESUME

Au-dessus du village de Porumbenii-Mici (district de Cristurul Secuiesc), s'eleve, sur la
rive gauche de la Tîrnava Mare, un vaste plateau denomme « Galath >> (cote 760), de 400 m
de long sur 50 a 150 m de large. Il est entoure d'un fosse, long de 1 250 m, et est divise par un
autre fosse et un vallum intermediaire.
La station qui s'y trouve a ete habitee pendant les periodes suivantes: a l'epoque neolithique,
(civilisation de la ceramique peinte de l'Ouest de la Roumanie); pendant l'âge du bronze
(civilisation de Wietenberg); puis, a l'epoque romaine et pendant la periode prefeodale. Les
fortifications datent tres probablement de cette derniere phase, et la section pratiquee a travers
le vallum et le fosse intermediaire revele la grande analogie de ces fortifications - au point de
vue forme et dimensions- avec celles de Moreşti. C'est a cette phase qu'appartient la categorie
de la ceramique grise, prefeodale, qui correspond a celle de Moreşti. Mais il existe une phase
d'habitation ulterieure, car des âtres - associes encore a la ceramique prefeodale grise - ont
ete ohserves au-dessus du fosse.
La station du plateau de Galath, au village de Porumbenii Mici, est, apres Moreşti, la seconde
forteresse prefeodale des !Ve- X·· siecles identifiee jusqu'a ce jour, sur l'ensemble du territoire
roumain, ce qui confere aux decouvertes qui y ont ete faites une importance particuliere.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

l. - La colline de << Galath », vue du Nord-Esr.
2. - Plan de situation de la colline de << Galath ».
3. - Profils des secrions 1 et Il.
4. -- Surface empierree de la section Il li 1.
5. · Ceramique de la station de << Galath ».
6. - 1, anneau d'argent du III 0 siecle; 2, bague d'or du
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SONDAJUL DIN 1957 DE LA SPINOASA-ERBICENI
(r. Tg. Frumos, reg.

Iaşi)

A

planului Institutului de arheologie, s,a programat în cursul anului
1957 un al doilea sondaj în aşezarea prefeudală de la Spinoasa, a cărei cercetare
a fost propusă de Comisia pentru studiul formării limbii şi poporului romîn.
Aşezarea se află la sud de sat, în marginea opusă a şesului Bahluiului, pe un
con de dejecţie înălţat deasupra albiei majore mlăştinoase în unghiul dintre dealurile Catargul la est şi Sîrca la vest. Cea mai mare parte a acestei aşezări a suferit
în ultimii ani din cauza lucrărilor unui şantier de interes general (fig. 1).
În sondajul din 1956 s,a determinat existenţa unui nivel de locuire din seco,
lele VIII -IX, reprezentat prin locuinţe construite la suprafaţa solului şi pre,
văzute cu vetre simple. Complexul ergologic, uneltele de os şi fier şi ceramica,
se încadrează într,un grup de descoperiri din cuprinsul Moldovei, determinat
atît prin săpăturile de la Hlincea, cît şi prin cercetări de suprafaţă la Dorobanţul,
Bîrnova,Poiana cu cetate etc. Acest grup de descoperiri se integrează unui corn,
plex cultural cu o vastă 1 ăspîndire în bazinul Niprului, unde este definit sub denu,
mirea de cultura Romen-Borşevo 1 . În raportul asupra sondajului din 1956,
am subliniat trăsăturile care caracterizau aşezarea prefeudală de la Spinoasa atît
în cadrul descoperirilor similare din Moldova, cît şi în cadrul larg al culturii
Romen-Borşevo. Ceea ce diferenţia aşezarea de la Spinoasa era în primul rînd
tipul de locuinţe şi vetre construite exclusiv la suprafaţa solului.
De asemenea, în sondajul precedent s,au descoperit fragmente ceramice de
factură superioară, ca tehnică şi decor, aparţinînd unui nivel suprapus, datînd
din secolul X e.n., dar care n,a putut fi determinat în complexele lui de locuire.
Sondajul din 1957 (fig. 1) a avut ca scop, pe de o parte, completarea elementelor
constitutive ale complexului de locuire din sec. VIII -IX, iar pe de altă parte deter,
minarea complexului de locuire din secolul X. De aceea, în partea rămasă intactă
a staţiunii, s,a sondat atît pe conul de dejecţie de sub dealul Catargul, ca în 1956,
cît şi pe mica terasă de la poalele dealului Sîrca. Complexele determinate prin
aceste sondaje aparţin tot nivelului de locuire din secolele VIII -IX, în timp ce
din nivelul superior din secolul X n,au apărut decît fragmente ceramice. Deci,
în această parte a staţiunii, care reprezintă de fapt spatele ei, s,a extins numai aşe,
zarea din secolele VIII -IX, în timp ce aşezarea din secolul X se întindea pe poalele
con ului de dejecţie, în marginea luncii Bahluiului. Tocmai această porţiune a
staţiunii a fost în cea mai mare parte distrusă de lucrările de interes public, din
marginea conului de dejecţie rămînînd intactă numai o porţiune sub dealul Catar,
gul. Astfel s,a început sondarea în acest punct, fără a se descoperi încă vreun
complex din nivelul din secolul X.

I

N

CADRUL

1

I.

Leapuşkin,

în BecTHHK

.:leHimrpa;~cKoro

yHHBepcHTeTa, 20, 1956, p. 45
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In partea opusă a şesului Bahluiului, la capătul de NV al comunei Erbiceni,
marginea Podişului Nucuşorului care constituie terasa inferioară stîngă a Bahluiului
este distrusă prin gropile de scos lut ale localnicilor. Terenul, formînd un ţăpşan
uşor înclinat numit « Pe Podiş» sau «Dealul Standoalei », este însă ocupat de
un cimitir de inhumaţie din epoca migraţiilor, ameninţat cu distrugerea. Deoarece

•
~=~=-..=.

VI

SPINOASA
(T9.- FRUMOS)
Fig. 1. -

Legenda
-

Sond.y !956
Sonda; 1957

=

\

c

\

o

Planul sondajelor din

aşezarea prefeudală

Teren dtstrus
20

•o

60m

de la Spinoasa.

într-unul din morminte a apărut o cataramă din epoca prefeudală tîrzie, indicînd
posibilitatea existenţei unui cimitir din epoca aşezărilor de la Spinoasa, s-a făcut
un sondaj redus şi în această necropolă.

*
În sectorul dealului Catargul, pe conul de dejecţie, s-a săpat şanţul IV de
60 x 1,50 m, în spaţiul dintre şanţurile II şi III din 1956. La capătul de nordvest, la adîncimea de 0,94 m s-a determinat net fundul unui bordei răvăşit, adîncit
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in medie pînă la 1,26 m de la suprafaţa solului negru actual şi la 0,50 m de la
baza solului brun care corespunde nivelului de locuire al aşezării din secolele
VIII -IX (fig. 2). Bordeiul, cu dimensiunile de 2,80 x 2,54 m, are forma patru,
lateră, cu unghiurile arcuite si cu laturile orientate după punctele cardinale. In,
trarea nu a putut fi determinată. În colţul de nord,est s,a cruţat o platformă joasă,
prelungită pe latura de nord. Deasupra platformei s,a construit o vatră dintr'o
simplă lipitură de lut făţuită,
iar în dreptul ungherului s,a
cotlonit în peretele natural
un cuptor mic de formă ro,
tundă, căptuşit cu piatră. Pe
fundul bordeiului s'au găsit
numai fragmente de ceramică
lucrată cu mina, caracteristică
secolelor VIII -IX (fig. 4/1),
-a
şi trei împungătoare de os, de
tipul celor cunoscute la Hlin,
cea sau pe Nipru.
Cuptorul cu vatră (fig. 3/2)
din bordei era prăbuşit. Res,
turile rămase in situ prezintă
însă elemente suficiente pen,
tru a putea întrevedea struc,
tura lui. Pereţii au fost căp,
tuşiţi cu mici lespezi de gresie
aşezate pe cant, acum căzute
spre interiorul cuptorului.
-h
Unele pietre sînt ajustate prin
ciopliri marginale în formă
de faţete. În contact imediat
cu pietrele zac şase piramide
de lut, răsturnate în poziţie
radiară, cu vîrful spre interior
şi cu baza spre peretele cupto,
rului. Pirarnidele (fig. 4/10-13)
au o înălţime medie de O, 15 m
EZJ Sol ntBrtJ ru dtpu,,.,.; ~,.
IID Sit/ ""''r"
drpu''~i dl' CY~Jr",
şi o formă asimetrică, suge,
d
~ SD/ bl'ftn ru rlrd lui d~ rulftlr8
rînd profilul unui contrafort.
Modelarea lor prezintă de
Fig_ Z. ---Spinoasa: bordeiul din sec. VIII- IX, e.n. descoperit
in şanţul IV sectorul Catargul. Plan şi secţiuni.
asemenea deformări, masa
de lut este presată şi uneori
pe feţe este întipărit conturul unei pietre. Aceste detalii arată că pirami,
dele au avut un rol structural în construirea cuptorului: ele erau înfipte, înainte
de a se usca complet, lîngă paramentul de pietre al pereţilor pentru susţinerea lui.
Printre pietre şi piramide s'au găsit fragmente de lipitură groasă de lut. Este posibil
ca această lipitură să fi servit la consolidarea paramentului, fiind aplicată atît
ca mortar între pietre, cît şi la exterior pentru fixarea piramidelor. În mijlocul
cuptorului se afla răsturnată o piramidă mai mare, înaltă de 0,22 m (fig. 4/7),
al cărei rol nu poate fi precizat. Sub dărîmăturile cuptorului apare lipitura vetrei
rotunde, acoperită cu un strat de cenuşă şi cărbune.
C8IC41
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Spinoasa: 1, planul cuptorului de piatră din şanţul II , sectorul Sîrca; 2, planul şi seqiu nea cu ptorului
de piatră din bordeiul din şanţul lV, sectorul Catargul.

Fig. 4.- Spinoasa : 1-3 , ceramică lucrată cu mîna din sec. VIII-IX e.n.; 7, 10-13,
piramide de lut de la cuptorul bordeiului; 8, vatră portativă; 8, tub de os; 4-6, ceramică lucrată cu roata din sec. X e.n. (1, 3, 7, şi 10- 13. secto rul Catargul; 2, 4-6
şi 8- 9, sectorul Sîrca).
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Pe traseul şanţurilor IV şi V, la nivelul stratului de cultură din secolele
găsit o cute de gresie mică cu un şanţ pe una din feţele
şi un cuţit de fier de aceeaşi formă cu cele din locuinţele
descoperite în 1956, dar de dimensiuni mai mari (şanţul V). În categoria eera,
micii lucrată cu mîna, pe şanţul IV, apare şi un fragment cu decor imprimat
(fig. 4/3).
Pe marginea intactă a conului de dejecţie, spre capătul de nord al dealului
Catargul, s'au trasat şanţurile VI -VIII, fără a se descoperi vreun complex de
locuire, ci numai urme risipite şi amestecate, aparţinînd unor culturi diferite.
Este o zonă de interferenţă cu spaţiul de răspîndire al aşezării cucute,
niene menţionate în raportul din 1956. Au apărut resturi ceramice de tip
Lunea Ciurei I, indicînd şi o locuire firavă din perioada La Tlme II în cotul
dealului Catargul. Alături de ceramica poroasă cu brîuri alveolare şi proemi,
nenţe, s'au găsit două vase fragmentare de tipul numit « bastarnic » 2 • Pentru
perioada prefeudală, n'au apărut decît fragmente ceramice, cu deosebire din
secolele VIII -IX.
În sectorul dealului Sîrca s'au sondat cele două extremităţi ale tăpşanului
plat de la poale. La capătul de est, s'au descoperit fragmente izolate din categoria
ceramicii cu pastă grosolană lucrată cu mîna, între care o jumătate dintr'o tipsie
cu fundul gros şi buza joasă, decorată cu alveole rari şi neregulate. Şanţul II a
secţionat un cuptor de piatră, de dimensiuni mici, construit din mici lespezi de
gresie şi prăbuşit în formă de potcoavă (fig. 3/1 ). În arcul potcoavei se afla jumă,
tatea unui borcan lucrat cu mîna în pastă grosieră, de formă înaltă şi îngustă, cu
buza decorată prin alveole mai mult crestate. Nivelul de bază al cuptorului cores,
punde adîncimii medii de O, 70 m, la care zac şi resturile ceramice din şanţurile
acestui sector. Prin urmare este vorba de un cuptor în aer liber, construit
la suprafaţa solului în spaţiul dintre locuinţe. Acest lucru îl indică şi faptul
că în timpul săpării lui n,a apărut solul natural înroşit de foc în afara pereţilor
de piatră.
La extremitatea de vest, în capătul de sud al sanţului V, s'a dat peste complexul
unei locuinţe care n,a putut fi dezvelit în înt~egime. În lărgirea începută prin
caseta de la vest s'au descoperit fragmente importante de la o vatră portativă,
de forma unei tăvi patrulatere, cu unghiurile rotunjite, fundul plat şi pereţii ver,
ticali (fig. 4/8). S,a putut reconstitui un colţ al piesei, cu laturile lungi de 0,55 m
şi 0,47 m şi cu gardina înaltă de 0,13 m. Un exemplar reconstituit în întregime,
atingînd dimensiunile de circa 1 m, s'a găsit în horodiştea slavă de la Klucov
(Cehoslovacia), fiind datat în secolele VIII -IX şi servind la prăjitul sau uscarea
grînelor 3 • Ceramica din spaţiul acestei locuinţe aparţine categoriei lucrate cu
mîna. Trei fragmente mari aparţin unui borcan cu buza mai răsfrîntă şi teşită,
decorat pe buză şi pe toată partea lui superioară cu linii în val grupate cîte două
la intervale mai mari, zona decorată fiind limitată numai în partea inferioară prin,
tr,o linie orizontală (fig. 4/2). Dintre obiectele acestei locuinţe, menţionăm jumă,
tatea unui tub de os cu peretele subţire şi cu şanţ sub buză pentru suspendare
(fig. 4/9).
În toate şanţurile săpate în sectoarele Catargul şi Sîrca au apărut fragmente
sporadice de ceramică lucrată cu roata, din secolul X. În genere pasta are încă

VIII- IX, s'au
late (şanţul IV)

in SCIV, VI, 1- 2, 1955, p. 183 şi urm.
şi urm., p. 492
urm., fig. 95 şi urm.
3
J. Kudrnac in AR, VI. 1, 1954, p. SB, 112,
1

A.

Ni~u,

' R. Vulpe, in Materiale, I, p. 428

şi

fig. 24. Autorul, cu ocazia vizitării Muzeului din Iaşi
in 195 7, a identificat piesa de la Spinoasa şi a precizat
că in Cehoslovacia vetrele portabile şi tipsiile sînt
limitate la secolele VIII IX.
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un aspect poros, însă este mai densă şi mai dură. Arderea apare cenuşie sau neagră
în grosimea pastei şi cărămizie pe ambele feţe, pe care se văd clar striurile fine
ale tehnicii cu roata. Formele reprezintă borcane cu buza profilată, subţiată sau
teşită, niciodată îngroşată. Decorul se reduce la motivul liniilor în val (fig. 4/4 -5).
Un singur fragment prezintă o pastă nisipoasă şi dură (fig. 4/6), frecventă în aşe~
zarea din secolul X de la Dridu în cîmpia munteană. Fragmentele de borcane
descoperite în sondajul din 1956 prezentau şi buze îngroşate, iar decorul comporta
şi crestături oblice asociate cu liniile
vălurite. Prin totalitatea caracte~
1
1
risticilor sale, ceramica din seco~
1
1
lul X de la Spinoasa poate fi
1
omologată cu aceea de la Dridu.
1
1
Ceramica de la Dridu prezint2 însă
1
categorii variate şi alături de eera,
~
<::::,
<:::)
mica prefeudală tipică din secolul
1
1
apare şi ceramica cenuşie de
X
r
1
tradiţie provincial,romană 1 • Şi la
1
Spinoasa au apărut sporadic frag,
1
1
mente informe de ceramică cenusie.
1
1
L--------~~~~~~~~
Deoarece în partea distrusă a ~ta,
ţiunii s'au colectat fragmente eera,
mice care indică o aşezare de la
începutul epocii migraţiilor (seco,
lele III -IV), este imposibil în sta,
diul actual al cercetării să atribuim
fragmentele cenuşii descoperite în
sondaj perioadei prefeudale tîrzii,
cum este cazul la Dridu.
Mormintele de inhumaţie dez,
velite în sondajul din necropola
de la Erbiceni au scheletele orien~
2
tate nord,sud, dar variază prin
adîncimea gropilor (0,65- 1,35 m)
şi inventarul obiectelor. Unele
Fig. 5.- 1, vas din necropola de la Erbiceni (sec. III-IV
morminte au scheletul complet,
e.n.); 2, fragment ceramic din aşezarea de la Erbiceni
(sec. III-IV e.n.).
cu braţele întinse de,a lungul coap,
selor, şi sînt înzestrate cu un grup
de vase indigene şi de import, cu catarame ovale şi fibule cu piciorul înfăşurat, ca
în necropolele de la Sîntana de Mureş şi Izvoare (Neamţ), caracteristice perioadei
timpurii a epocii migraţiilor (secolele III- IV) 2 • Alte morminte au scheletul incom,
plet şi un inventar foarte sărac, redus la un singur _vas cenuşiu închis (fig. 5/1) sau un
singur cuţit de fier curb (fig. 6/1-3). Mormîntul prefeudal tîrziu prezintă o cata,
ramă de bronz cu urma limbii de fier (fig. 6/4). ~orpul cataramei era compus
din două bucle, cea posterioară fiind ruptă. Tipul complet se întîlneşte
în necropola bulgară de la Loveci, datată prin monede bizantine în secolele
X-XIII 3 .
r-----~~--------~==

1

Fragmente ceramice de la Dridu aduse la Muzeul
laşi.

din
1

I. Kovacs, în Do!gCluj,

şi

urm. R. Vulpe, h:t~oare, 1957, p. 43 şi urm., p. 276
urm.
8
S. Gheorghieva şi R. Peşeva, în h:t•estiia·lnstitut,
XX. 1955, p. 555, 557, fig. 43/5.
şi

III, 2, 1912, p. 250
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Necropola străpunge depunerile a două aşezări, una din prima epocă a fierului, de tip Noua, şi alta de la începutul epocii migraţiilor (secolele III -IV),
cu ceramică cenuşie cu decor fin imprimat (fig. 5/2) şi fi bule cu piciorul
înfăsurat.

'În concluzie, prin sondajul din 1957 s,a putut stabili că în aşezarea prefeudală
din secolele VIII -IX de la Spinoasa, alături de tipul de locuinţe construite la
suprafaţa solului şi prevăzute cu vetre simple, există şi tipul bordeielor adîncite
în subsol şi prevăzute cu cuptoare căptuşite cu piatră. Acest tip de locuinţă caracterizează aşezările de tip Hlincea din Moldova \ ca şi acelea de tip RomenBorşevo din regiunea Niprului 2 •
Cea mai mare parte a sta,
ţiunii a fost distrusă prin lucră,
riie de interes public, fără a se
fi putut face la timp salvarea ei
arheologică. În partea rămasă
intactă se întind cu exclusivitate
numai complexele de locuire ale
asezării din secolele VIII- IX.
Î~ celelalte asezări din Moldova,
de pildă 1~ Hlincea, nivelul
corespunzător acestei perioade
este suprapus de resturi din
epocile următoare, fără a se ~
putea totdeauna separa net corn, ~
plexul arheologic al acestui nivel.
Cu tot caracterul extensiv al
săpăturii arheologice, datorit
suprafeţei încă destul de mari
a părţii neatinse şi a interva,
lelor mari dintre complexele
de locuire, săparea integrală a
acestei staţiuni devine impe,
4
rioasă atît pentru salvarea ei
t__'
înainte de distrugerea completă,
cît şi pentru caracterul ei de Fig. 6. - Erbiceni: 1 - 3, cuţite de fier de la începutul epocii
obiectiv limitat la o perioadă
migraţiilor; 4, cataramă de bronz din sec. X e.n.
determinată.

În necropola de la Erbiceni, amforele de import de la începutul epocii migraţiilor par a fi de tipuri mai tîrzii decît secolul IV e.n. De asemenea, forma cuţitelor
curbate de fier se deosebeşte de aceea a cuţitelor drepte găsite în necropolele din
secolele III -IV de la Sîntana de Mureş, Izvoare sau Cerneahov pe Nipru, atribuite în genere goţilor 3 • Catarama din secolul X arată că necropola din perioada
prefeudală timpurie a fost suprapusă de alta în perioada prefeudală tîrzie. Problema
apartenenţei etnice şi a duratei necropolei de la Erbiceni rămîne complet deschisă
pînă la cercetarea ei sistematică.
ANTON

1
M. Petrescu-Dîmboviţa, în SCN, V,
1954, p. 236, fig. 2; VI, 3-4, p. 690, fig. 2.

NIŢU,

1-2,

EMILIA ZAHARIA

3

3

şi

DAN G. TEODORU

1. Leapuşkin, în SA, XVI, 1952, p. 22, fig. 11.
R. Vulpe, Tttloare, p. 313 şi 315.
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PA3BEJ.lKA B CTIHHOACE- EPiil1qEHI1
KPATKOE CO.UEP)I(AHHE

B paMI<ax I<OJIJlei<Tima no H3yqemno npoHcxom.ueHHH pyMbiHCI<oro Hapo.ua s 1957 r. 6biJia
npOH3Be)l.eHa sTopaH pa3se.u.oqHaH paci<oni<a s .u.ocpeo.u.anhHOM nocenemm VIII-IX ss. s
CnHHoace (pHc. 1).
Pa3se.u.I<a 6bma npoH3se.u.eHa BHYTPH 3eMJIHHI<H (pHc. 2), r.ue 6biJia sci<pbrTa ne% (pHc. 3/2)
c I<aMeHHbiM no.u.oM Ha rnHHHHbiX nHpa:\\H)l.Kax (pHc. 4/7, 10-13). Ebma HaH:.u.eHa neqh H Ha
OTKpbiTOM B03)l.yxe (pHc. 3/1). KepaMHI<a 1::13 rpy6oH: nacrbr pyqHoH: Bbrpa6oTI<H y~<pawena BOJIHHCTbiM
JIH6o neqaTHbiM opHaMeHTOM (pHc. 4/3). Cpe)l.H npoqHx Haxo.uoi< OTMeqaeTCH I<OCTHHaH rpy6oqKa
(pHC. 4/9).
Tiosepx mHJioro enoH VIII-IX ss. 6bma HaH:.u.eHa Bbrpa6oTaHHaH Ha Kpyry I<epaMHI<a X n.
(pHC. 4/4-6).
He6om:.woH: wypcp 6biJl npoH3Be)l.eH H s MOrHJihHHI<e c rpynononomeHHeM s Ep6HqeHH.
Hei<OTOpbre norpe6eHHH c cepbiMH cocy.u.aMH (pHc. 5/1) H I<pHBbiMH >I<eJie3HbiMH HomaMH (pHc. 6/1-3)
OTHOCHTCH l< paHHeMy nepHo)l.y 3llOXH nepeceneHHH. B O)l.HOM H3 norpe6eHHH HaH)l.eHa 6pOH30BaH
npHH<l<a X B. (pHc. 6/4), qTo yi<a3biBaeT Ha cospeMeHHOCTh 3THX :~axoponeHHH c noceneHHeM H3
CnHHoacbi.

OI>'MICHEHHE PHCYHKOR
Puc. 1. - llJJaH pa3ne~KH H o~-10clJeo~a.m.HOM noceJJeHHH H CnnHoaca.
Pnc. 2.- CnnHoaca. 3eMJJ11HI<a VIII-IX nn. H.3., OTI<pbiTaR R TpaHmee IV, cei<Top KaTapry,,. IlJJaH H
pa3pe3bi.
Pnc. 3.- CnHHoaca. l, nJJaH KaMCHHOH ne'IH n Tpanmee Il, cei<Top Cbipi<a: 2, nJJaH u pa3pe3 HaMCHHoii
ne'IH R 3CMJJHHKe H3 TpaHWCH IV, ceKTop KaTapryJJ.
Pnc. 4. - CnHHoaca. 1-3, HepaMHKa py'IHOH Bbipa6oTI<H VIII-IX BB. H.3.; 7, 10-13, rJJHIIHHhiC
nHpaMH~I<H H3 flC'IH B 3CMJIHHI<C; 8, nepeHOCHOH O'lar; 9, I<OCTHHaH Tpy6I<a; 4--6, Bl>Ipa6oTaHHaH na l<pyry
KepaMHKa X H. H.3. (J, 3, 7 H 10-13, ceKTop KuapryJJ; 2, 4--6 H 8-9, ccKTOp CbipKa).
Puc. 5.- 1, cocy~ H3 MOrHJJbHHKa n Ep6H'ICHH III-IV RB. H.3.; 2, !f>parMcHT KcpaMHKH u:J noceJJeHHR
ll Ep6H'ICHH III-IV BB. H.3.
Pnc. 6. - Ep6H'Ienn. 1-3, ;«eJJc3Hbie HOli<H naqaJJa 3noxn nepeceJI~:mR; 4, 6pmf3onan npH)KI<3 X 11. 11. :1.

LE SONDAGE DE SPINOASA -

ERBICENI

RESUME

En 1957, les auteurs ont pratique, dans le cadre du collectif pour l'etude de !'origine du
peuple roumain, un second sondage dans la station prefeodale des VII1c-IXe siecles de
Spinoasa (fig. 1).
Ils ont explore un fond de cabane (fig. 2) pourvu d'un faur (fig. 3/2) et d'un parement
en pietre, soutenu par des pyramides en terre cuite (fig. 4/7, 10 -13). Ils ont egalement decouvert un faur en pierre situe en plein air (fig. 3/1). La ceramique, caracteristique, est faite a la main avec une pâte grossiere, etant decoree de motifs sinusoldaux
(fig. 4/1-2) ou imprimes (fig. 4/3). Parmi les objets ramenes au jour, ils mentionnent un tube
en os (fig. 4/9).
Au-dessus du niveau d'habitation des VIII"- IX" siecles, on a trouve des fragments de ceramique du X" siecle, faite au taur (fig. 4/4-- 6).
Un sondage reduit a ete egalement pratique dans la necropole d'inhumation d'Erbiceni.
Certaines tombes, renfermant des vases grisâtres (fig. 5/1) ou des couteaux de fer courbes
(fig. 6/1-3), appartiennent a la premiere periode de l'epoque des migrations. Une tombe conte·
nait aussi une boucle en bronze, du
siecle (fig. 6/4), ce qui indique une phase a inhumation
contemporaine a la station de Spinoasa.

xc
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EXPL!CATION DES FIGURES
Fig. 1. - Plan Jes sondages de la station prefeodale de Spinoasa.
Fig. 2.- Spinoasa: fond de cabane des VIII•-- IX< siecles, decouvert dans la tranchee IV du secteur de
Catargul. Plan et sections.
Fig. 3.- Spinoasa: 1, plan du four en pierre de la tranchee II du secteur de Sirca; 2, plan et section du
four en pierre du fond de cabane de la tranchee IV, secteur de Catargul.
Fig. 4. -Spinoasa: 1-3, ceramique des Vlli 0 -IX• siecles de notre ere, faite a la ma in; 7, 10-13, pyra·
mi des en argile du four du fond de cabane; 8, âtre portatif; 9, tube en os; 4-6, ceramique du X• siecle de notre
ere, faite au tour (1, 3, 7 et 10-13, secteur de Catargul; 2, 4-6 et 8-9, secteur de Sirca).
Fig. 5.- 1, vase de la necropole d'Erbiceni (III•- IV" siecles de notre ere); 2, fragment ceramique de
la station d'Erbiceni (III•-rvc siecles de notre ere).
Fig. 6. - Erbiceni: 1-3, couteaux en fer du debut de l'epoque des migrations; 4, boucle en bronze du X•
siecle de notre ere.
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ARHEOLOGIC BASARAB!·
(reg.

Constanţa)

suo,vEsT de comuna Basarabi (fostă Murfatlar) se înalţă dealul Tibişirul,
unde există o carieră de cretă, în exploatarea Întreprinderii miniere
« Dobrogea » - Constanţa (fig. 1). Pe versantul de nord al dealului, la înăl,
ţi mea de aproximativ 20 m, cu prilejul lucrărilor de înlăturare a stratului gros de

Fig. 1. -Planul de

situaţie

al carierei de cretă de la Basarabi (Murfatlar),
reg. Constanţa.

depuneri de deasupra stîncii bune de exploatat, muncitorii carierei au descoperit,
în după amiaza zilei de 11 iunie 1957, o intrare ce da într'o mică încăpere, comuni,
cînd cu alte două încăperi, săpate în masivul alb şi uşor de cioplit al dealului de
cretă (fig. 2 şi 3).
Cercetările arheologice întreprinse la faţa locului de către Institutul de arheo,
logie, în colaborare cu Muzeul regiunii Constanţa şi cu fondurile puse la dispoziţie
* Colectivul şantierului a fost alcătuit din: 1. Barnea
(responsabil), arhit. Virg. Bilciurescu, P. Diaconu,

Adrian Rădulescu, Radu Florescu {membri).
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de Sfatul popular al regiunii Constanţa, au stabilit că este vorba de o bisericuţă,
în jurul căreia s'au identificat deocamdată resturile mai multor încăperi şi cîteva
galerii, asemănătoare cu nişte catacombe, toate săpate în acelaşi masiv de cretă.
Pentru o mai uşoară orientare, întregul complex a fost împărţit în cinci sectoare,
începînd de la est spre vest, marcate cu primele litere ale alfabetului.
SECTORUL A: RESTURI DE INCAPERI DISTRUSE

La circa 15 m est de intrarea bisericuţei şi la un nivel puţin mai înalt decît
aceasta, în masivul de cretă se observă resturile unor încăperi distruse în timpul
lucrărilor mai vechi ale carierei, ori prăbuşite de la sine împreună cu întreaga
platformă pe care se aflau. Ele apar_ astăzi ca nişte trepte ce arată că încăperile
fuseseră săpate la diferite niveluri. In cîteva locuri, deasupra cîte unui rest de
platformă, se mai păstrează încă începuturile de boltire ale încăperilor dispărute.
Sondajul executat de noi în acest loc n,a mai descoperit nici o încăpere în stînca
acoperită de depunerile prăbuşite de mai sus, ceea ce nu exclude existenţa vreuneia
către baza masivului de cretă sau în partea superioară a acestuia.
SECTORUL B: BISERICUTA
(fig. 3 -7)

Pe o lăţime de circa 10 m, faţa de nord a dealului se înalţă ca un perete aproape
\·ertical, rezultat în urma despicării pe o mai mare înălţime a masivului de cretă.
Două blocuri mari, rămase în picioare, stau alipite către extremităţile peretelui.
În stînga blocului ci~ vest se află intrarea în bisericuţă - o deschidere înaltă de
1,45 m si largă sus de 0,60 m, iar jos de O, 70 m, cu latura superioară usor arcuită.
În part~a dreaptă a intrării, sus, e săpată în peretele de cretă o cruce ~u capetele
braţelor lăţite. Imediat deasupra intrării e incizat un mic grafit, alcătuit numai
din trei semne. Alt grafit cu litere chirilice mari şi mai puţin regulate, şi două
cruci sînt zgîriate pe peretele din dreapta intrării. Grafitul arată anul cînd a fost
săpată bisericuţa: leat 6500 ( = 992). O cruce mică se observă la circa 1 m în stînga
intrării. Mai departe, către est, aproximativ în mijlocul peretelui de nord, se dis,
tinge o scobitură ca o firidă puţin adîncă, poate o ferestruică abia începută, la
care s,a renunţat (fig. 3).
Interiorul dreptunghiular neregulat şi cu tavanul uşor boltit al bisericuţei,
orientată cu altarul spre răsărit, are lungimea de 5,96 m, lăţimea de 1,75-1,95 m
şi înălţimea maximă de 1,99 m 1 • El e împărţit în pronaos, naos şi altar, cu ajutorul
a doi pereţi cruţaţi în masivul de cretă, groşi de 0,45 -0,55 m fiecare, avînd în
mijloc cîte o deschidere arcuită în partea de sus (fig. 4, 5 şi 7).
Peste tot, dar mai ales în altar si în naos, pereţii bisericuţei prezintă o serie
de fisuri existente mai dinainte în stinca de cretă. În perioada de folosire a bise,
ricuţei, fisurile mai mari au fost astupate cu lut galben, care în multe locuri a
căzut. Intr'o fisură de pe latura de sud a naosului a fost introdus şi un ciob din
buza unei oale, decorat pe umăr cu o linie în val. Slabele urme de afumare a
pereţilor, precum şi faptul că pavimentul şi pragurile de cretă, în ciuda faptului
că fuseseră cioplite într,un material foarte moale, erau prea puţin tocite în momentul
descoperirii monumentului, arată că acesta a fost folosit scurt timp.
1

Din cauza formelor

neregulate,

dimensiunile

tuturor încăperilor, galeriilor etc.
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încăpere ce comunică cu exteriorul prin deschiderea
Dimensiunile lui sînt: 2,10 m lungime, 1, 79 m lăţime şi 2,15 m înălţime,
în mijloc. Pe întreaga latură de vest a pronaosului se află o bancă cruţată în masi~
vul de cretă, înaltă de 0,15-0,20 m şi lată de 0,38 m. În colţurile de nord~est
si sud~est au fost de asemenea cruţate cîte un mic postament. Lîngă pragul intrării
În pronaos se afla o treaptă interioară, ruptă poate chiar de la început, deoarece din
ea nu s~a păstrat decît o mică bucată. Uşa se închidea cu ajutorul unui dispozitiv
special. Pe pereţii pronaosului se observă diferite semne (cruci variate ca formă
şi mărime, două pătrate concentrice, un răboj), figuri (un călăreţ, cai, iepuri) şi

Pronaosul este singura

menţionată.

7f

fig. 6. -

Bisericuta : figuri incizate pe peretele de sud (detaliu).

grafite cu caractere amestecate, chirilice şi runice, încă nedescifrate (fig. 4-6):
-- a se vedea anexa. Din dreapta intrării dintre pronaos şi naos, pe linia unei fisuri
s~a desprins un bloc, pe care se afla jumătatea inferioară a unei cruci în relief
(fig 5, E -F). Pe jumătatea rămasă în perete sînt incizate cîteva litere.
Pe paviment, în apropierea pragului dintre pronaos şi naos, spre stînga, s~a
găsit puţină cenuşă, arătînd urme de foc.
Naosul are lungimea de 1,96 m, lăţimea de 1,95 m şi înălţimea în mijloc de
1,99 m. Pavimentul lui e cu circa 0,05 m mai sus decît al pronaosului. În colţul
din stînga, lîngă peretele ce separă naosul de altar, a fost cruţată în stînca de cretă
o masă de 0,48 x 0,49 m, înaltă de 0,82 m (fig. 4, 5, 7). Aproximativ la mijloc,
peretele de nord e împodobit cu două cruci, dintre care una are capetele braţelor
lăţite şi este înscrisă într~un cerc (fig. 5). Alte două cruci asemănătoare şi aşezate
aproape simetric faţă de cele amintite, sînt săpate pe peretele de sud (fig. 4 ). Pe
peretele ce desparte naosul de altar, de o parte şi de alta a intrării, sînt sculptate
de asemenea cîteva cruci (fig. 5 0-H şi 7).
Altarul comunică cu naosul printr~o deschidere înaltă de 1,62 m şi largă
de 0,55 m. Pavimentul lui e cu cîţiva cm mai sus decît al naosului. Altarul e încă~
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perea cea mai m1ca a bisericuţei: 1,05 m lungime x 1,75 m lăţime. Peretele de
est are forma unei mici abside neregulate, terminată în partea de sus cu o boltire
care aminteşte o semicalotă sferică. Prestolul este un bloc cruţat în masivul de
cretă, înalt de 0,80 m, lat de 0,53 m şi lung de 0,42 m, lipit cu latura de est de
peretele semicircular al absidei (fig. 4, 7). În colţul din stînga al altarului e cruţată
în cretă o măsuţă de O, 18- 0,23 X 0,3 7 m şi înaltă de 0,85 m, iar în cel din dreapta
un mic postament, de 0,33 x 0,43 m, înalt de 0,45 m (fig. 4). ''Pe pereţii altarului
nu se află nici o cruce ori vreun
alt desen şi nici un grafit - foarte
probabil din cauză că era încăperea
cea mai întunecoasă. Este, în orice
caz, demn de observat, că pe pereţii
pronaosului, care este încăperea cea
mai luminată, se află cele mai multe
cruci, desene felurite şi grafite; în
naos, unde lumina pătrunde indi~
rect, a fost sculptat un număr mai
mic de cruci şi acestea, în general,
de dimensiuni mai mari şi mai
adînc săpate decît cele din pro~
naos; iar în altar, unde pătrunde
prea puţină lumină, pereţii n~au
primit nici un decor şi nici un
grafit, deşi existenţa aici a unor
cruci si a unor însemnări cu carac~
ter rehgios~liturgic era mai mult
aşteptată.

Pentru aflarea nivelului de căl~
care contemporan bisericuţei, în
faţa intrării acesteia, s~a executat
un sondaj în stratul de cretă sfă~
rîmată, prăvălită sau aruncată mai
de sus, în bună parte chiar de la
săparea bisericuţei şi amestecată cu
pietriş şi pămînt. Sondajul a ajuns
pînă la adîncimea de 7,50 m, fără
să se atingă nivelul inferior al stîncii
de cretă. În schimb, în stratul
compact de cretă sfărÎmată s~au
Fig. 7. - Intrarea din naos în altar.
găsit două blocuri mari, cu urme
de cioplituri pe partea inferioară, desprinse din acelaşi masiv de cretă în care a
fost cioplită bisericuţa. Faptul că blocurile zăceau îngropate în stratul compact
de cretă sfărîmată, provenită foarte probabil de la săparea bisericuţei, arată că
cioplirea şi prăvălirea lor au avut loc într~o perioadă de timp anterioară acesteia.
Pe toată lungimea peretelui de nord al bisericuţei, cu circa un metru mai jos
decît nivelul intrării, se află o scobitură adîncă de circa 0,50 m şi cioplită foarte
neregulat (fig. 3), poate resturile unei galerii continui, care de asemenea este mai
veche decît bisericuţa. Mai jos cu circa 3 m decît pragul intrării, de peretele de nord
al bisericuţei se leagă o platformă lată de 0,85 -0,90 m, în care sînt cioplite cîteva trepte
de scară, în partea de sus în sens invers (răsturnate), iar dedesubt în poziţie normală.
3S- c. 130
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După observaţiile de pînă acum, e de presupus că nivelul de călcare al închi,
nătorilor la bisericuţă se afla pe stratul gros de cretă sfărîmată, cu puţin mai jos
decît pragul intrării. Dedesubt, masivul de cretă prezintă urme de cioplire dintr'o
etapă anterioară, care urmează să fie cercetate mai amănunţit în campaniile de
săpături

viitoare.
SECTORUL C: DOUĂ CAMERE FUNERARE
(fig. 8-12)

La circa 6 m V de intrarea bisericuţei şi cu 3 -4 m mai jos decît nivelul aces,
teia, s,a dat peste o intrare înaltă de 1,43 m, arcuită în partea de sus şi largă la bază
de 0,80 m. Intrarea era zidită cu
calupuri neregulate de cretă, nele,
gate cu mortar. În chenarul intrării
se văd scobiturile pentru fixarea
unei uşi de lemn. Pe peretele din
afară, în stînga, sus, e crestată o
mică cruce. Pe faţa inferioară a
arcului intrării sînt incizate mai
multe cruci legate între ele. Peste
pragul înalt de 0,20 m se păşeşte
într'o încăpere neregulată (CI),
cu dimensiunile de aproximativ
3 x 1,50 m şi înaltă de 1, 70 m.
Pe pavimentul încăperii zăceau
alături, în poziţie creştină, două
schelete de bărbaţi maturi (M 1
şi M 2), în stare de conservare
relativ bună 1 • Ele erau puţin afun,
date într,un strat de mîl uscat şi
crăpat în bucăţi, gros de 0,04 m
- rezultatul depunerilor unor
inundaţii ale căror urme gălbui
se disting şi pe pereţii albi ai
încăperii, pe o înălţime de O, 70 m
(fig. 9 -10). În jurul celor două
schelete nu s,a găsit mc1 un
rest de sicriu şi nici un obiect
de inventar. Numai pe cîteva
Fig. 9.- Încăperea C 1: scheletele omeneşti M 1 şi M 2.
bucăţi de mîl uscat, dedesub,
tul scheletelor, s'au putut dis,
tinge clar amprentele unor ţesături de pînză.
În dreapta intrării, în peretele arcuit ce alcătuieşte latura de sud,vest a camerei
funerare, la înălţimea de 0,90 m de la paviment, se află o nişă lungă de 1,25 m,
înaltă de 0,65 m şi adîncă la bază de 0,33 m. În partea de sus, de o parte şi alta
a nişei, sînt două găuri ce ajutau, se pare, la fixarea unei vergele, de care se va fi.
1 Scheletele descoperite pînă acum la Basarabi
se află în studiul dr. Dardu Nicolaescu-Plopşor, de
la Centrul de cercetări antropologice al Academiei

R. P. Romîne, c ăruia îi datorăm determinările sumare
pe care le menţionăm în raportul de faţă.
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atîrnat o perdea. În colţul de est al încăperii a fost cruţat un mic postament a cărui
faţă superioară e scobită. Un alt postament din care s,a desprins un bloc avînd inci,
z ată o figură de balaur, se afla în dreapta intrării din încăperea CI în încăperea C2.
Pereţii poartă o serie întreagă
de ornamente şi grafi.te. Ceea ce
atrage în primul rînd atenţia este
o cruce în relief, sculptată pe
peretele de est, deasupra intrării
în a doua încăpere funerară (C2)
(fig. 10). Urmează după aceea o
serie întreagă de reprezentări sche,
matizate de animale (cai, cîini),
păsări, figuri fantastice (balauri)
etc. (fig. 8, 11 - 12 ), părţile mai bine
luminate ale pereţilor fiind împo,
dobite mai abundent.
Printr'o deschidere înaltă de
1,05 m şi largă de 0,60 m, uşor
arcuită în partea de sus (fig. 10),
încăperea descrisă comunica spre
răsărit cu a doua încăpere fune,
rară : C2. Intrarea acesteia fusese
de asemenea blocată cu bolovani
de cretă, nelegaţi cu mortar, care
se dărîmaseră în bună parte. Încă,
perea are forma unui dreptunghi
neregulat, fiind mai mică decît C1:
circa 1,50 x 1,50 m şi înaltă de
1,20 m. Pe pereţi nu se află decît
urmele de mîl datorite inundaţiilor.
Încăperea n'a fost decorată, din
cauză că era întunecoasă. Pe pavi,
ment s'a găsit un schelet de bărbat
matur deranjat şi păstrat mai
puţin bine decît cele două din C 1.
Fig. 10 . ..:.__ Intrarea din CI în C2.
SECTORUL D: RUINE DE

CONSTRUCŢII

LA

SUPRAFAŢA

TERENULUI (fig. 13,14)

La 24 m vest de punctul C, faţa masivului de cretă face un unghi de aproape
90° spre sud. Alăturată cu peretele de V al masivului, apare o platformă lată de
circa 2 m, în care sînt cioplite cîteva trepte largi (fig. 13). În peretele aproape
vertical, la înălţimea de 1, 75 m faţă de platformă, se află o firidă de O, 70 x 0,50 m
şi adîncă de 0,60 m, boltită (fig. 13: X), a cărei destinaţie nu poate fi. precizată .
Cu circa 2 m spre sud de firidă şi cu 2 m mai sus decît aceeaşi platformă, ce urcă
în pantă uşoară spre sud, în peretele de cretă ce se îndreaptă cu faţa spre V , există
o deschidere (fig. 13 : Y) avînd partea inferioară zidită cu calupuri de cretă legate
cu mortar din acelaşi material: este deschiderea spre vest a încăperii nr. 6 din
sectorul E (v. mai jos).
În unghiul format de cele două laturi ale masivului de cretă în acest punct,
imediat la V de platforma amintită şi la adîncimea medie de 2 m, într,un strat
35*
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::ompact de cretă sfărîmată, provenind în cea mai mare parte de la cioplirea gale~
riilor şi încăperilor din sectoru1 E (v. mai jos), s~a dat peste stînca de cretă ce pre~

Fig. 13. -Sectoarele O

Fig. 14. -

şi

E (vedere

Locuinţa

generală).

L.l.

zintă evidente urme de cioplire în formă de pereţi verticali, trepte etc., indicînd
resturile unor probabile locuinţe de suprafaţă(?), dintr~o etapă mai veche decît
cea despre care va fi vorba îndată. Planul şi destinaţia tuturor acestora urmează
să fie precizate după dezvelirea lor completă.

www.cimec.ro

550

1. BARNEA

şi

10

VIRG. BILCIURESCU

Descoperirea cea mai importantă din acest sector o constituie temelia unei
de suprafaţă (L 1), zidită din bolovani de cretă de diferite mărimi, legaţi
între ei cu mortar de cretă (fig. 14). Ea se înălţa deasupra stratului compact de
cretă sfărîmată, ce alcătuia nivelul de călcare în momentul construirii, contemporan
cu acela al bisericuţei.
Dimensiunile locuinţei, în interior, sînt de 2,87 x 2,10 m, la care se adaugă
spre sud, în continuare, fără vreun zid despărţitor, o anexă largă de O, 70 m, situată
cu 0,60 m mai sus decît pavi~
mentul de cretă al încăperii.
Pavimentul, la rîndul lui, era
cu circa 0,30 m mai jos decît
nivelul de călcare din exterior.
Zidul locuinţei are grosimea de
0,40-0,45 m şi se păstrează pe
o înălţime de 0,50 - 1 m. Intrarea
se afla pe latura lungă de sud~
vest. În colţul de nord allocuin~
ţei s~a găsit o vatră lipită cu lut,
pe cît se pare restul unui cuptor
locuinţe

dispărut.

2

În colţul de sud~est al lo~
cuinţei, pe podea, zăcea, sfărî~
mată în bucăţi, o oală din pastă
nisipoasă,

amestecată

cu

pie~

tricele foarte mărunte, lucrată
la roata înceată şi arsă inegal
şi incomplet (fig. 15 /1). Printre
dărîmăturile amestecate cu pă~
mînt negru din interiorullocu~
inţei şi de pe podeaua acesteia,
s~au găsit mai multe fragmente
de oale din pastă amestecată cu
pietriş şi calcar sfărîmat, toate
arse insuficient. Majoritatea sînt
decorate cu incizii orizontale,
iar cîteva au pe umăr linii inci~
4
3
zate în val (fig. 16/4). Unele
Fig. 15. - Ceramică din sectoarele O (1) şi E (2- 4).
poartă
acelaşi
ornament în
val şi pe faţa interioară a
buzei îngroşate şi răsfrînte în afară. De calitate şi execuţie tehnică mai bună
este un urcioraş cu două torţi, întregibil în parte, purtînd smalţ verde~măsliniu,
pe faţa exterioară şi pe cea interioară a gurii mici, în formă de pîlnie (fig. 16/1).
În jurul locuinţei şi mai departe de ea, în sectorul D, s~au aflat mai multe
fragmente de vase asemănătoare cu ceramica din lăuntrul acesteia (fig. 16/3, 5, 6).
După materialul, tehnica de lucru şi gradul de ardere, fragmentele de oale de
tip slav se împart în două categorii: unele din argilă nisipoasă, mai curată, mai bine
frămîntată şi majoritatea arse uniform la roşu (fig. 16/3), iar altele din pastă ames~
tecată cu pietriş mărunt sau cu calcar sfărîmat, arse incomplet (fig. 16/4-6, 8).
Ca formă şi decor, cele două categorii ceramice se deosebesc mai puţin între ele.
Diferite sînt partea inferioară şi un fragment din corpul unui urcior înalt, din argilă
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curată, roşietică~cenuşie, bine lucrat şi bine ars, avînd pe faţa exterioară smalţ
verde,măsliniu, iar pe fund o marcă de olar în relief.
O grupă aparte formează puţinele fragmente ceramice descoperite pe platforma
sectorului D, lucrate la roata repede de picior, din pastă albă, de calitate superioară,
bine arsă şi purtînd pe dinafară un strat subţire de vopsea roşietică. Cîteva dintre
ele provin dintr~o oală de circa 3 1, cu corpul oval înalt, gura relativ mică şi buza

oblică şi uşor îngroşată în afară (:fig. 16 /2).

SECTORUL E: ÎNCĂPERI ŞI GALERII SĂPATE ÎN MASIVUL DE CRETĂ
(fig. 13, 17, 21, 25, 26, 27)

s~a

La circa 50 m vest de bisericuţă şi imediat la sud şi sud~vest de sectorul D,
dat mai întîi peste două încăperi săpate în masivul de cretă, cu tavanul şi pereţii
în cea mai mare parte prăbuşiţi. Cercetările noastre au dus la descoperirea
în acelaşi loc a altor încăperi şi a
unor galerii cioplite în stînca moale
de cretă. Acestea sînt săpate la niveluri diferite între ele, mai sus decît
nivelul locuinţelor din sectorul D
si al bisericuţei.
'
Încăperea cea mai de vest, pe
care am notat~o cu sigla El, era
prăbuşită aproape în întregime, pe~
reţii ei fiind înlăturaţi, mai dinainte.
cu prilejul lucrărilor din carieră.
Blocuri de cretă mai mari sau mai
mici, provenind de la această încă~
~
pere, arată că ea avea tavanul uşor
boltit, iar pereţii împodobiţi cu cruci
şi diferite :figuri. Dimensiunile mici
ale încăperii o făceau improprie
pentru locuit. De aceea, avînd în
vedere şi poziţia mai joasă faţă de
toate celelalte încăperi, presupunem
că ea servea mai curînd ca vestibul
sau ca simplă cameră de trecere.
De altfel, între ea şi încăperea urmă
toare (E2) nu exista un perete
despărţitor.

Imediat la sud, cu o treaptă mai
sus decît încăperea El, şi în directă
legătură cu ea, se afla încăperea E2,
singura ce prezintă urme clare de
Fig. 17. - Colţul de sud al incăperii E 2, cu deschiderea
şi treptele spre .E 4.
locuire. Aceasta era aproape dreptun.
ghiulară, avînd colţurile rotunjite şi
tavanul boltit. În colţul de SE al încăperii e cioplită o mică platformă, ce se termina în partea de sud cu o treaptă şi o poliţă, săpate de asemenea în stînca de
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cretă. Deasupra poliţei ce se prelungeşte şi pe peretele de est, se află o nişă (fig. 17).
Pe poliţă s~au găsit mai multe fragmente ceramice din oale de tip slav, decorate la
exterior cu incizii orizontale. Deasupra platformei, pe un strat de dărîmături, se aflau
două pietre de rîşniţă perfect suprapuse, sub care zăcea, sfărîmată în bucăţi, o oală
.Înaltă de 0,264 m, din pastă nisipoasă amestecată cu pietricele mărunte, împodobită
pe corp cu incizii aproape verticale, iar pe umăr, precum Aşi mai sus şi mai jos
de mijloc, cu incizii orizontale peste cele verticale (fig. 15/2 ). Imprejur erau împrăş,

tiate diferite fragmente ceramice de tip slav, printre
care si un fund de oală cu marcă cruciformă
(fig. 16/8). Imediat la vest de platforma amintită se
aflau puţini cărbuni şi cenuşă, deasupra cărora
peretele de sud uşor arcuit purta urme de fum.
Scobiturile mai mari şi găurile existente în această
parte a peretelui, erau în legătură cu vatra, ori
serveau pentru fixarea unor cuie de lemne, în
care se agăţau diferite obiecte. În mai multe
găuri s~au aflat resturi de lemn putred.
În colţul de nord~est al încăperii se înălţa
o altă platformă avînd două niveluri, unul la
O, 10 m şi altul la 0,35 m înălţime faţă de podea.
În peretele azi prăbuşit, deasupra acestei plat~
forme, era scobită o nişă. Pe faţa superioară a
platformei din nivelul inferior, e cioplită o cavi~
tate pătrată prevăzută în colţul de vest cu un
mic canal de scurgere. În mijlocul platformei
din nivelul superior există de asemenea o cavitate, aproape circulară. Pe această platformă s~a
descoperit o unealtă de fier, întrebuinţată la cioplitul în cretă (fig. 18). Lîngă platformă, pe podea,
s~a găsit o oală spartă, de acelaşi tip cu cea
descoperită sub pietrele de rîşniţă, decorată pe
corp cu incizii orizontale continui şi cu benzi
neregulate de linii oblice, iar pe umăr cu o linie
în val (fig. 15 /3 ). În acelaşi loc şi în partea de
V a platformei, erau împrăştiate diferite frag~
Fig. 18.- Unealtă de fier întrebu mente de oale asemănătoare cu cele menţionate
inţată la cioplitul în cretă.
şi puţine oase de peşte. Tot din încăperea E2
provine un urcior din pastă albă, acoperit pe dinafară cu vopsea roşietică
(fig. 15/4 ).
Latura de est a încăperii E2 era întreruptă de o deschidere arcuită în partea
de sus, înaltă de 1,97 m şi largă de 0,80 m, sub care sînt săpate în stînca de cretă
patru trepte ce urcă în încăperea E4 (fig. 17). La baza treptelor, unde podeaua
de cretă e uşor adîncită între cele două platforme din colţurile de SE şi de NE
ale încăperii E2, s~au găsit cenuşă şi cărbuni. Urmele vetrelor de foc de pe laturile
de S şi de E, pietrele de rîşniţă şi întregul inventar al încăperii E2 arată că ea a
servit ca locuinţă, fiind singura din complexul E care a avut o astfel de întrebuinţare,
în momentul părăsirii acestuia.
La nord de încăperea E2, cu circa 0,80 m mai sus, se află încăperea E3.
Tavanul şi pereţii de sud şi vest ai acestei încăperi erau prăbuşiţi în întregime.
Peretele de nord descria, la extremitatea lui de vest, un arc de cerc, la baza căruia
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era cruţată în cretă o bancă înaltă de 0,30 m şi lată de 0,35 m. Pe porţiunea din
acest perete ce se mai păstra în momentul descoperirii, azi prăvălită şi ea, se aflau
cîteva grafite runice şi trei figuri omeneşti dintre care două, nimbate, execu,
tate schematic, iar una din ele foarte rudimentar (fig. 19). Pe acelaşi perete se mai
disting: o cruce, un pom, un cerc dedesubtul căruia e incizată o rozetă ş.a.
Cîteva blocuri de cretă pe care sînt sculptate diferite cruci etc. (fig. 20), prăbuşite
mai jos, în încăperea El şi pe platforma secto,
rului D, făceau parte, foarte probabil, din pere,
tele de vest al încăperii. Spre nord, încăperea
E3 comunica prin două deschideri cu galeria
{coridorul) nr. 1.
În peretele de est al încăperii E3, către
colţul de nord,est al acesteia, se află două

Fig. L9. -

1--2: Figuri omeneşti incizate pe peretele arcuit de nord·vest al încăperii EJ.

deschideri aproape suprapuse, care comumca cu încăperea E5 (fig. 13). O a
treia deschidere e situată către colţul de sud,est, într'o mşa ce comumca
printr'o mică fereastră cu încăperile E4 şi E5 (fig. 21). Nişa are spre sud un stîlp
şi o deschidere ca o fereastră. Pe stîlp şi pe glaful din dreapta al ferestrei, precum
şi dedesubtul acesteia, sînt reprezentate diferite cruci, unele în relief, altele în
adîncime, o figură de pasăre şi două figuri omeneşti.
Încăperea E3 comunică cu încăperea E4 situată la S, printr'o deschidere
înaltă de 2,04 m şi largă de 0,60 m, zidită cu calupuri de cretă pe o înălţime de
1,60 m. Faptul că zidul acoperea o cruce existentă pe glaful din stînga al deschi,
derii, arată că aceasta a fost astupată într'o perioadă de timp mai tîrzie. Pe faţa
dinspre încăperea E3 zidul e tencuit cu mortar de cretă, acoperit cu vopsea de
culoare cărămizie.
Destinaţia încăperii E3 nu poate fi precizată deocamdată. Abundenţa de
cruci şi figurile de sfinţi de pe pereţii acesteia duc la presupunerea întrebuinţării
ei ca sală de cult. O lămurire mai mult în acest sens va da poate pavimentul care,
în momentul de faţă, e acoperit în cea mai mare parte de blocuri mari de cretă,
căzute din tavan şi din pereţi. Observaţia ce s,a putut face pînă acum, este că
în partea de vest pavimentul e mai jos cu cîţiva cm decît restul şi că, într,un prag
cu direcţia nord,sud, existent la distanţă de circa 2,50 m de peretele de vest, se

www.cimec.ro

15

ŞANTIERUL

555

ARHEOLOGIC BASARAB!

află trei albieri uşoare, indicînd tot atîtea intrări, despărţite prin stîlpi de cretă,
azi prăbuşiţi. Pe o serie de fragmente din aceşti stîlpi, dreptunghiulari în secţi~
une, sînt incizate diferite figuri
(fig. 22 ), cruci etc. Muchiile
rotunjite ale stîlpilor şi pra~
gurile albiate ale intrărilor de,
notă o folosire mai îndelungată
a încăperii.
Încăperea E4 se află la est
de încăperea E2, cu 1,40 m mai
sus decît aceasta din urmă, cu
care comunica prin cele patru
trepte de sub deschiderea bol.tită, menţionată mai sus (fig. 17).
Forma camerii e dreptunghiulară
neregulată. Tavanul boltit şi cea
mai mare parte din peretele de
sud~vest s~au prăbuşit în între~
gime. Pe laturile de nord,est şi Fig. 20. - Bloc de cretă cu se mnul crucii , din în căperea E3.
sud,est se află cîteva deschideri
şi nişe, ce n'au fost golite de dărîmături, din teama de a nu se prăbuşi pereţii de
cretă cu multe fisuri. Iniţial încăperea E4 nu comunica cu încăperea E2. Ea comu~

Fig. 21. -

Colţul

de sud-est al

încă perii

E3.

nica în schimb cu încăperea E3, prin deschiderea menţionată (fig. 21), existentă la
NE de trepte şi zidită ulterior, în momentul creării deschiderii dintre încăperile E2
şi E4. La 0,52 m spre E de deschiderea zidită , e cruţată în stînca de cretă o mică
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masă, înaltă de 0,95 m, alipită de peretele de cretă al încăperii. Deasupra mesei,
în stînga, se află o ferestruică ce comunică cu nişa încăperii E3 (v. mai sus).
Pe pavimentul încăperii E4 se aflau două schelete omeneşti deranjate în
parte, orientate după ritul creştin (M4 şi M5) 1 . Prezenţa scheletelor de,a drep,
tul pe paviment, în această încăpere care era în directă legătură cu încăperea E2,
ce prezintă urme de locuire, apare ca un fapt cu totul neobişnuit. E foarte pro'
babil că destinaţia iniţială a încăperii E4 era alta decît aceea de a servi drept
cameră funerară. Pe de altă parte, faptul că scheletul din partea de nord (M4)
avea craniul aşezat pe un strat de pămînt ce acoperea
;---------~
treptele, duce la presupunerea că încăperea E2 era deja
(
1 ' .·.
prăbuşită şi trecerea între E2 şi E4 barată, în momentul
·~'\
depunerii
morţilor comunicarea făcîndu,se prin E5.
.)--'
'(
'
-.........
Încăperea
E5 e situată la est de încăperea E3 şi
; .....___
\
la nord de încăperea E4, comunicînd prin trei deschi,
:
, deri cu prima şi printr,una singură cu a doua. Alte
~c--' două deschideri situate pe latura de N, dintre care una
(cea dinspre V) blocată într'o perioadă de timp mai
tîrzie, făceau legătura cu galeriile din această parte (v.
mai jos). Spre deosebire de încăperile precedente, încă,
perea E5 se păstrează aproape întreagă. Forma ei e
aceea a unui patrulater neregulat, cu fiecare latură de
aproximativ 3 m. Înălţimea medie este de 2,20 m.
Tavanul e uşor boltit şi prezintă numeroase fisurL Pe
'
latura de E a încăperii se află o nişă arcuită în partea de
1
1
sus, al cărei perete din fund s'a dărîmat în jumătatea
1
1
superioară. Două nişe laterale mai mici se aflau în
1
stînga şi în dreapta celei mari. Ele se terminau în
partea de jos cu cîte un postament (laviţă), înaltă de
0,50 m. Resturile de balustradă (cancelli), cruţată în
stînca de cretă, din partea de vest a celor trei nişe,
Fig. 22 · --- Figuri omeneşti tnCI·
arată că aici se afla un altar, iar încăperea E5 înde,
:are pe una din feţele unui stîlp
de creră.
plinea funcţia de paraclis sau capelă funerară, în strînsă
_
legătură cu camerele şi galeriile funerare dimprejurul ei.
!n acest caz, cele două nişe laterale îndeplineau funcţia de prothesis şi diaconicon.
lnălţimea balustradei era de aproximativ 0,60 m, după cum arată stîlpul masiv
de cretă, înalt de 0,66 m, rămas pe cît se pare întreg, în colţul de nord al altarului
(fig. 23). Intrarea în altar se afla la mijlocul balustradei, unde se observă pragul
larg de 0,55 m, uşor tocit la mijloc. La 0,75 m E de prag se mai păstrează în
parte baza prestolului de cretă. Dimensiunile interioare ale altarului sînt de 1,40
lăţime x O, 70 m adîncime. Pavimentul lui este cu O, 10 m mai sus decît al restului
încăperii. Două găuri de grosimea degetului, existente în pereţii laterali ai
altarului, la înălţimea de 1,35 m de la paviment, serveau probabil, pentru
fixarea unei vergele de care se atîrna perdeaua (x:x-r:xr.h~>:a[.L~>:) de pe latura de vest
a altarului.
Caracterul de locaş de cult al încăperii E5 e subliniat de crucile incizate sau
sculptate pe pereţii de sud, vest şi nord ai acesteia şi îndeosebi de figura nimbată
a unui sfînt, însoţită de o scurtă inscripţie, pe peretele de nord, la stînga unei

'

---1'------

1}

.
.

1
1

1
1

1
În prima noapte după descoperire, scheletele
au fost ridicate şi înmormîntate de localnici, pentru

motivul
liber.
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console (fig. 24 ). Două mici figuri fantastice, care amintesc bala urii din Cl, con~
stînd însă dintr~un sistem de împletituri mai complexe şi mai mult geometrizate,
sînt incizate una pe peretele de sud, iar cealaltă pe peretele de vest al încăperii,
unde se află şi două inscripţii zgîriate foarte slab.
O observaţie deosebit de importantă privind încăperea E5 este aceea că,
pe tavanul acesteia, în altar, în jurul unei mici nişe pentru un opaiţ, din peretele
de sud şi mai ales pe tencuiala zidului din calupuri de cretă, ce astupă deschiderea
de la extremitatea de vest a peretelui nordic, precum şi în alte puncte, se păstrează

Fig. 23. -Resturile de

balustradă

(cancelli) ale paradisului din

încă

încăperea

ES .

resturi de vopsea roşietică. Ele duc la presupunerea că întregul interior a
putut fi vopsit, figurile, crucile şi grafitele zgîriate pe pereţii de cretă distingîndu~se
astfel mult mai usor pe fondul închis al acestora.
În paviment~l de cretă, de~a lungul peretelui de N din jumătatea de E a
paradisului, în faţa intrării în galerii, e săpată groapa unui mormînt. Marginile
superioare ale laturilor lungi ale gropii prezintă o scobitură în care urma să fie
fixat un capac de lemn. Groapa mormîntului era plină cu cretă sfărîmată mărunt
şi compactă. E probabil ca groapa să nu fi fost folosită niciodată, pentru motivul ·
că se afla cu mijlocul chiar în faţa intrării în galerii. Nu este exclus însă ca ea să
fi fost astupată mai tîrziu, în momentul cînd s~a zidit deschiderea existentă în
acelaşi perete de nord, mai spre vest, în locul ei creîndu~se aceea din dreptul mor~
mîntului. E probabil că acest fapt a avut loc în urma prăbuşirii împreună cu încăperea
E2 a încăperii E3, ce mai înainte servise ca paraclis. Astfel a devenit necesară
transformarea în paraclis, prin lărgirea spre est şi crearea unui altar, a încăperii
E5, existentă mai dinainte.
Intrarea în galerii e înaltă de 1,20 m şi largă jos de 0,58 m, îngustîndu~se
treptat în sus, unde se termină în arc de cerc. Ea este încadrată de un chenar
dreptunghiular simplu, adîncit în peretele de cretă (fig. 25). În pragul înalt de
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cîţiva cm, 5ţ)re margini, se află două scobituri piezişe, care împreună cu scobitura
circulară din mijlocul lui şi cu cele două perechi de găuri din mijlocul tocurilor
şi din partea de sus a intrării, alcătuiau un sistem original şi interesant de fixare
a uşii de lemn azi dispărute.
Imediat la nord de capela funerară şi în legătură cu ea, se întind patru galerii
uşor bolti te (G 1 - G4) ce comunică între ele, folosite în ultima perioadă ca
loc de înmormîntare. Dimensiunile gale~
riilor variază între 2,50 -7 m lungime,
0,50-0,90m lărgime si 1-1,30mînăl~

ţime. În interiorul lo; s~au găsit două
schelete feminine întregi şi cîteva bărbă~
teşti fragmentare. Cea mai mică galerie
(G1) se află la V de încăperea E5 şi imediat
la N de încăperea E3, cu care comunică
prin două mici deschideri. Galeria e orien~
tată est~vest, are lungimea de 2,50 m,
lăţimea de 0,50--1,30 m şi înălţimea de
1,30 m. O deschidere situată la extremi~
tatea de vest si care da în afară, a fost
zidită cu calupu'ri de cretă, legate cu mortar
din acelaşi material. Faţa interioară tencuită a calupurilor păstrează încă resturi
de vopsea roşie. Resturi de astfel de vopsea
se mai păstrează şi pe unele porţiuni
ale pereţilor de cretă ai galeriei. Pe latura
de N a galeriei e săpată o nişă care a servit
drept mormînt. Laturile de V şi de S ale
nişei au fost zidite cu calupuri de cretă,
tencuite şi vopsite cu roşu. Zidul de închidere al nişei a fost găsit distrus în partea
lui superioară. Scheletul (M6), care este
atribuit unei femei mature, se afla în
parte deranjat, fără urme de sicriu şi
fără vreun obiect de inventar.
Galeria nr. 2 {G2) porneşte din dreptul
•
deschiderii zidite de la extremitatea de V
a peretelui nordic al capelei funerare
Fig. 24. - Figură de sfînt pe peretele de nord al
(E5). În acest punct galeria se prezintă
încă perii ES.
ca o mică încăpere pătrată, cu latura de
0,83 m şi înaltă de 1,65 m, avînd tavanul boltit. Galeria propriu~zisă continuă
mai întîi în direcţia nord~est şi după aceea spre nord, pe o lungime de peste
7 m. La început ea are înălţimea de 1,05 m şi lărgimea de 0,55 m. Mai departe
coboară lin, pe distanţa de aproape 2 metri, arcuindu~se uşor spre N şi crescînd
treptat în lărgime şi în înălţime. Pe o mică porţiune galeria nr. 2 se uneşte cu
galeria nr. 3, de care o desparte un prag înalt de 0,20 m, întrerupt şi acesta în
dreptul unei nise (fig. 25). După aceea pavimentul galeriei se înalţă brusc cu 0,63m,
lărgindu~se spr~ vest cu încă 1,10 m. În felul acesta, pe o lungime de 3,35 m,
galeria se transformă_ într~o încăpere largă de 1,85 m şi înaltă de 1,15 m, cu
tavanul uşor boltit. lncăperea e luminată de trei deschideri existente în peretele
ce mărgineşte galeria şi întregul complex pe latura de V. Aceste deschideri conti~
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nuau la exterior cu şanţuri (tranşee) scurte, perpendiculare pe perete, avînd malu~
rile întărite cu bolovani de cretă, pentru a nu fi astupate.
În mijlocul încăperii s~a aflat un mormînt (M7), săpat în pavimentul de cretă
şi orientat vest~est. Scheletul relativ bine păstrat, cu unele oase deranjate, aparţine
unei femei mature. Singurul obiect de inventar este o bucată dintr~o mică scoabă
sau cataramă de fier. Groapa mormîntului prezintă pe laturile lungi de nord şi
sud o scobitură în care era fixat
capacul de scînduri, ce acoperea
mormîntul. Capacul era susţinut
de trei lemne asezate de~a curme~
zişul gropii, cu' capetele în scobi~
turile ce se observă pe laturile aces~
teia. În peretele de est al galeriei,
cu 0,53 m deasupra picioarelor
mormîntului, era sculptată o cruce
(fig. 26). Imediat în dreapta crucii
e adîncită în perete o mică nişă
corespunzînd înspre G3. Un opaiţ
asezat în această nisă lumina în
a~elasi timp si part~ din galeria
G3 Şi G4. Î~ tavanul galeriei,
deasupra mormîntului, se află o
scobitură îngustă şi lungă, orien~
tată în acelasi sens ca si mormîntul.

După porţiunea' mai largă în
care se afla M7, galeria G2 se îngus~
tează din nou, continuînd spre
nord, pe o lungime de 0,85 m.
La capătul de nord al galeriei,
mai jos cu o treaptă, este săpată
în masivul de cretă o încăpere
dreptunghiulară (E6), de 2 x 1,80 m,
şi înaltă în mijloc de circa 2 m,
cu tavanul uşor boltit. Pe latura
de nord, la O, 70 m deasupra pa vi~
mentului, e săpată o nişă. Lîngă
peretele de E sînt cruţate în cretă
Fig. 25 . - Intrarea din Încăperea ES în galerii.
două laviţe. Deasupra uneia se află o
scobitură pentru opaiţ. În partea de sus a peretelui, către mijlocul lui, e sculptată o
cruce. În peretele de vest se află o deschidere înaltă de 1,67 m şi largă de O,SOm,
arcuită în partea de sus, avînd către exterior un prag zidit din calupuri de cretă, înalt
de 0,50 m (v. mai sus). Ea prezintă un sistem de zăvorîre din care s~a păstrat
numai o parte. În stînga deschiderii e cruţată în cretă o laviţă. Pe pavimentul
încăperii E6 era întins un schelet bărbătesc foarte rău păstrat (MS) şi se aflau
împrăştiate oase de la încă două schelete de bărbaţi maturi. Trei cioburi dintr~o
oală de lut, de calitate inferioară, împodobite cu incizii orizontale, se aflau împrăş~
tiate pe podea.
În galeria nr. 3 (G3) se intră prin deschiderea existentă în peretele de N al
încăperii E5, către colţul de est al acesteia. Lungimea galeriei e de 5,65 m. În punctul
de plecare dimensiunile galeriei sînt de 1,40 m înălţime şi de O, 75 m lărgime.
www.cimec.ro
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Mai departe, pe distanţă de 1,40 m, pavimentul se înalţă, iar tavanul coboară
în pantă lină, galeria ajungînd la înălţimea de 1,20 m. În peretele de E al galeriei,
ce se curbează uşor spre răsărit, se deschide o nişă boltită. Pe pavimentul nişei,
mai înalt cu 0,20 m decît al galeriei, printre bucăţile de cretă sfărîmată, se afla
un craniu de vulpe. De la nişă spre nord,est, pe distanţă de 2,50 m, pavimentul
galeriei coboară cu circa 0,10 m. La 0,55-0,60 m depărtare de aceeaşi nişă, galeria
prezintă o arcadă înaltă de 1,25 m şi largă la bază de 0,62 m, în care, după cum
arată scobiturile existente de o parte şi de alta, în pereţii şi în stîlpii arcadei, se
fixa o uşă de lemn, după un sistem deosebit în parte de cel folosit la intrarea în
bisericuţă şi la uşa de pe latura de N a capelei funerare (încăperea E5).
Spre R de arcada menţionată, din galeria 03 se ramifică o galerie lungă numai
de 1,50 m, înaltă de 1, 79 m şi largă de 0,62 m, cu peretele din fund şi tavanul
prăbuşite. La 0,4 7 m nord de aceeaşi arcadă, în peretele de vest al galeriei 03, e
scobită o mică firidă, arcuită în partea de sus, iar cu O, 10-0,20 m mai departe,
în paviment, e săpat transversal un mic şănţuleţ neregulat, lung de 1,10 m, lat
de 0,40 m şi adînc de O, 18 m, care a fost găsit plin cu cretă sfărîmată. Deasupra
acestui şănţuleţ, ce ţine locul unei gropi de mormînt, s'au găsit oase de bărbat
(M9) deranjate, fragmente de carapace de broaşte ţestoase, un craniu de vulpe
şi alte cîteva oase de animal mic, foarte probabil tot de vulpe. Pe faţa dinspre
mormînt a stîlpului pătrat de cretă, ce susţine galeria 03 pe latura de sud, în
punctul de încrucişare cu galeria 04, e sculptată o cruce cu capetele braţelor lăţite,
amintind pe cea de la picioarele mormîntului vecin (M7). Pe ultima porţiune,
către capătul de nord,est, pavimentul galeriei 03 se înalţă cu 0,34 m, iar fundul
acesteia pare neterminat.
Galeria nr. 4 (04), orientată vest,est, e perpendiculară pe galeria nr. 2, imediat
la nord,est de M7 şi se întretaie cu galeria nr. 3 la circa 1 m distanţă de capul
de nord,est al acesteia (fig. 27). Dimensiunile galeriei sînt: 3,70 m lungime, 1,30 m
înălţime şi 0,90 m lăţime. Fiind cioplită mai regulat şi luminată în sensul lungimii,
aproape egal pînă în fund, de către deschiderile existente în peretele de vest al
galeriei nr. 2, galeria nr. 4 are un aspect mai monumental. În dreapta şi în stînga
deschiderii arcuite în partea de sus, prin care 04 comunică cu 02, aproximativ
la jumătatea înălţimii, se află două găuri, folosite pentru fixarea unei usi de lemn.
Acelaşi lucru se distinge şi la intrarea din 03 în 04. În plus, în bolta Şi în pereţii
galeriei nr. 4, la 0,40-0,45 m de la intrare, se observă o scobitură transversală,
folosită desigur tot pentru fixarea usii de lemn. În stînga intrării în această din urmă
galerie, e incizat un scurt grafit. Î~ partea dreaptă, la 0,54 m de la intrarea în 03,
04 comunică printr'o deschidere, prăbuşită parţial, cu ramificaţia spre sud a
galeriei nr. 3 (v. mai sus), creîndu,se astfel în acest punct stîlpul pătrat deja amintit,
cu latura de 0,50 m, pe faţa de vest a căruia e sculptată crucea de la picioarele
lui M9. La capătul de est,sud,est al galeriei 04, în stratul de cretă sfărîmată de
deasupra pavimentului, lîngă peretele din fund, se aflau împrăştiate cîteva oase
de om (MlO), distruse de umezeală, de vreme şi de animale (vulpi şi broaşte
ţestoase), ale căror resturi s'au găsit ici şi colo, în galerii.
.
Ceea ce atrage mai întîi atenţia în legătură cu descoperirile de la Basarabi,
este originalitatea monumentelor, singurele de acest fel aflate pînă acum la noi.
Importanţa lor e sporită de grafitele aflate pe pereţi care sînt deocamdată în studiu.
Bisericuţa imită construcţii cunoscute în epoca respectivă de timp şi, exceptînd
bazilicile din s_ecolele IV-VI, e cel mai vechi locaş de cult creştin de pe teritoriul
ţării noastre. Intreaga aşezare din dealul de cretă de la Basarabi se pare că avea un
caracter mănăstiresc, după cum rezultă din:
JG- c 13u
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1. prezenţa bisericuţei şi a celor două paraclise E3 şi ES ;
2. numeroasele cruci şi cele cîteva figuri de sfinţi de pe pereţii bisericuţei,
ai paracliselor menţionate, ai încăperilor şi galeriilor funerare ;
3. sărăcia în obiecte de inventar a complexelor şi lipsa aproape totală de
inventar funerar a mormintelor descoperite ;
4. Lipsa unor schelete de copii.
O rezervă în această privinţă constituie reprezentările profane, unele chiar
obscene, de pe pereţii încăperilor, care totuşi ar putea fi legate de fondul
păgîn, mai vechi, al localnicilor, şi îndeosebi scheletele notate cu siglele M6 şi
M7, singurele aflate în morminte speciale şi care au aparţinut unor femei.
Condiţiile de găsire ale monumentelor arată două etape bine distincte de
locuire, care, judecînd după inscripţiile şi diferitele reprezentări de pe pereţi,
după ceramică şi după împrejurările istorice ale regiunii şi epocii respective, nu
depăşesc ca început ultima treime a secolului al JX,lea, terminîndu,se în jurul
anului 1000, ca urmare a unor întîmplări ce nu pot fi precizate 1 • Primei etape de
locuire îi corespund nivelurile inferioare din sectoarele B, C şi D. Celei de-a doua
îi corespund resturile de încăperi din sectorul A, bisericuţa, locuinţa Ll şi corn,
plexul din sectorul E. În cadrul sectoarelor D şi E se distinge o fază mai veche,
reprezentată de încăperile El, E2 şi E3 cu ES, E6 şi galeriile într'o primă întrebu,
inţare şi o fază mai nouă, reprezentată de locuinţa Ll, de încăperea E4, de transformarea lui ES în paraclis şi a întregului complex E în necropolă, încheind cu
cioplirea în stîncă a bisericuţei, care a avut probabil ca nucleu iniţial încăperea
folosită mai tîrziu drept pronaos.
Cu privire la caracterul etnic al aşezării se aşteaptă indicii preţioase în primul
rînd de la grafitele ce se află în studiu. Aceleaşi grafite vor ajuta, poate, şi la lămu~
rirea altor probleme privind aceste monumente atît de originale. Săpăturile şi
cercetările în continuare urmează să aducă la rîndul lor cît mai multe precizări
cu privire la descoperirile de la Basarabi. Problema cea mai urgentă şi cea mai
gravă, în legătură cu monumentele de cretă din dealul Tibişirului, este însă aceea
a lucrărilor de protecţie şi de consolidare, cărora pînă acum nu li s,a acordat
încă atenţia cuvenită, de către organele în drept, cu toate stăruinţele noastre
repetate, în această privinţă.
1. BARNEA
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ANEXĂ

GRAFITELE DE LA BASARAB!

În mica biserică rupestră, descoperită în vara anului 1957 În cariera de cretă de la sud~vest
de comuna Basarabi, se află numeroase grafite, cele mai multe lucrate în caractere runice, iar
cîteva în chirilică. Între grafitele lucrate în caractere chirilice se distinge în primul rînd cel situat
sus, în dreapta uşii de la intrarea în bisericuţă.
Textul acestui grafit este următorul:
1) A'k(m) 2 s<f; În traducere romînească este: anul 6500. Anul erei noastre al cifrei respective dă 992. Literele acestui grafit sînt scrise toate în rînd şi cele mai multe dovedesc forme
1 E probabil ca aşezarea să fi fost părăsită din
cauza condiţiilor puţin prielnice de viaţă: pe de o
parte încăperile pline de igrasie, cioplite în masivul

de cretă, pe de alta, terenul mlăştinos ce se întindeu
imediat la nord de deal.
2
Literele suprapuse sînt cuprinse în parRnteze
rotunde.
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arhaice. Din punct de vedere ortografic remarcăm întîi prescurtarea prin suprascriere Ain = Akr~
--necunoscută inscripţiilor slave vechi, apoi lipsa titlei pe cifrele slJ;.
Al doilea grafit se află în pronaosul bisericuţei, pe peretele de sud, stînga sus, şi are urmă~
torul conţinut: AMKIHII fC•\\h ••, În traducere romînească dă: datori sîntem. Ne aflăm aşadar în faţa
unei expresii liturgice. În ceea ce priveşte grafia, constatăm aproape peste tot numai forme arhaice,
literele fiind şi scrise toate în rînd. În ortografia acestui grafit aflăm lipsa erului (sau a eriului)
de după litera "• iar după litera m s~a scris 1 în loc de h. Aceste abateri ortografice ne fac să
presupunem că scriptorul grafitului nu era un slav. Referitor la data acestui grafit, caracterele lui
grafice ne duc la supoziţia că ne aflăm în faţa unui text de la sfîrşitul veacului X- începutul
veacului XI.
În ceea ce priveşte restul grafitelor, acestea necesită o cercetare specială mai îndelungată.
DAMIAN P. BOGDAN

APXEOJIOI'l14ECKI1E PACKOTIK.l1 B 6ACAPAEI1
KPATKOE CO.UEP)KAHJ1E
B MeJiosoM Kaphepe, HaXOWHUCMCH Ha mro-Jana,[{HOH oKpauHe cena Bacapa6u KoHCTaHQCKOH
06JiaCTH, JieTOM ]957 r. CJiyt.IaHHO 6biJia OT1<pbiT3 MaJieHbl<3H, BbiCet.IeHHaH B Cl<3Jie Qepl<OBb. llpe,[{npHHflTble EyxapecrcKHM apxeonorut.IeCKHM HHCTHTYTOM s COTPYAHHt.Iecrse c KoHCT3Hl.{Cl<HM o6naCTHbiM My3eeM TaM paCl<Olll<H H HCCJie,[{OBaHHH OTl<pbiJIH eme MHOrO noMell.{eHHH H HeCl<OJihl<O raJiepelî, BblpbiTbiX B TOM )f{e ropHOM 11\eJIOBOM M3CCHBe. ,llJIH JIYt.J:WfH OpHeHTHpOBl<H naMHTHHl<H
npeACTasJieHbi no ceKTopaM.
CeKTop A. llpHMepHo B 15 111 oT nxo,[{a s QepKosi<y H Ha 6onee BbiCOKOM yposHe B Menosoif
rupe 3aMeTHbl OCTaTKH noMell.{eHHH, pa3pymeHHbiX BO BpeMH 6oJiee paHHHX pa3pa60TOK, JIH60
npOBaJIHBWHXCH BMeCTe CO BCCH llJICil.{a,[{KOH, Ha l<OTOpOH OHH H3XO,[{HJIHCh.
CeKTOp B. Uepi<OBKa. CHapymn JaMeTeH JIHWh BXOA 1,45 X 0,60 -O, 70 M s not.ITH sepTHKaJibHOH, BbiXO,[{Hil.{CH Ha cesep CTeHe, t.Iepe3 KOTOpbiH npOHHKalOT B npHTBOp MaJieHbKOrO KYJihTOBOro noMell.{eHHH (puc. 3). Hanpaso OT BXO.[{a KHpHJIJIHQeif HanucaH ro.[{ 6500 ( = 992). BHyTpH
IIOMell.{CHHe t.IeTbipexyrOJihHOe, Hepa11HOMepHoe, OpUeHTHpOBaHHOe C BOCTOKa Ha Jana,[{, CJierKa
l<ynOJI006pa3HOe, ero pa3MCpbi 5,96 X ] ,75- ] ,95 M npH MaKCHMaJihHOH BbiCOTe B ] ,99 M; OHO
pa3,[{eJieHo Ha HapTei<c, He<\:1 H aJITaph (puc. 4-5).
Ha CTeHaX HapTeKca BbiCet.IeHO li Hal.{apanaHO MHOI'O KpeCTOB (pHC. 4, 5, 7), Bbipe3aHbl
pa3JIH4Hhie <\:IHryphi H c.[{eJiaHhi Ha,[{nHCH cMewaHHhiMH 6yKBaMH KHpHJIJIHQhi H pyHhi. Ha
CTeHaX He<\la Tal<>Ke BhiCet.IeHbl KpeCTbl; Ha BOCTOKe paCnOJIO)f{eH aJITapb. 3TO HaHMeHee OCBellleHHOe noMeiJ..IeHHe, T3K Hal< e,[{HHCTBeHHhrii npOCBeT HaXO,[{HTCH Ha cesepHOH CTOpOHe HapTei<C3.
B aJITape HeT HHKaKHX 3HaKOB JIH60 Ha,[{nHCCH Il HM CJIYlliHT npHmaTaH K noJiyKpyrJIOH anCH,[{e
rJihJ6a, BhiCetieHHaH B MeJIOBOM MaCCHBe (pHC. 4, 7). ,llpyrue, OTTeCaHHbie no TOH )f{e TeXHHKe rJihi6hi,
CJIY)f{HJIH CTOJiaMH H CKaMbHMH QepKOBKH H HaXO,[{HJIHCh no yrJiaM H y Jana,[{HOH ee CTeHbl.
llpOH3Be,[{eHHhiH nepe.[{ l.{epi<OBhlO Wyp<\:1 llOKa3aJI, CJie,[{bl 06TeCbiBaHHH MeJIOBOH CKaJihl,
a, CJie,[{OBaTeJihHO, H 6onee .[{peBHero 06HTaHHH.
Cei<TOp C. llpH6JIH3HTeJihHO B 6 1\1 K Jana,[{y OT BXO,[{a B QepKOBh H Ha 3-4 M HHllie ee ypOBHH
6hiJIH o6HapymeHhi .[{Be norpe6aJihHhie KaMephi ( C 1 H C 2), coo6maiDil.{HeCH Me*AY co6oro; BXOAbi
HX 6.10KHposaHhi 6oJihWHMH MeJIOBhiMH rJibi6aMH (pHc. 8, 10). Ha creHax 6onhweif, HMeroll.{elî
BhiXO,il; Hapymy I<aMepbi, CJie,[{OBaTeJibHO, H JIYt.IWe OCBell.{eHHOH, Hal.{apanaHbl pa3JIHt.J:Hbie lliHBOTHbie
(Jiowa.a;H, co6aKH H T.A.), nTHQbi, <\laHTaCTHt.IeCKHe H:Jo6pameHHH (nepenneTalOil.{HeCH .[{paKOHhi),
I<pecrhi H ell.{e He pacrnH<\lposaHHbie crpa<\:1<\:IHTO. Ha nony nepsoif KaMephi (C 1) Jie)f{aJIH pHAOM
CKeJieThl ABYX B3pOCJibiX MY)f{t.JHH, a Ha nony BTOporo (C 2) O,[{HH MYlliCKOH CKeJieT; HH npH O,[{HOM
li3 Tpex CKeJieTOB He 6biJIO HHBeHTapH.
Ce!<TOp D. 3ToT ceKTOp pacnoJio)f{eH npH6JI. s 25 M K JanaAy OT 1..1epKBH H s HeM HMelOTCH
OCTaTI<H Ha3eMHhiX lliHJIHil.{. Hau6oJiee .[{peBHHe H3 HHX, COOTBeTCTBYlOJUHe HHlliHeMy ypOBHlO l.{epl<BH
.Il M0rl!J13M CeKTOpa C, BhiCet.IeHbl B MeJIOBOM MaCCHBe. 0.[{HO, 6oJiee ll03,[{Hee (LJ), Ha ypOBHe l.{epKBH,
6biJIO BbiCTpOeHO H3 He60JihW.IIX MeJIOBbiX KaMHCH H nepeKpbiBaJIO pa3BaJIHHbl npe)f{HHX CTpOeHHH
(pHc. 14). BHyTpH H cHapymH 6biJIH Haif.[{eHhi pa3JIHt.IHbie KepaMHt.IeCKHe q,parMeHThi (puc. 15/1 H
pliC. 16/J-6).
CeKTop E. OH HaxOAHTCH HenocpeACTBeHHO Ha IOB OT ceKTOpa D (puc. 13). B 3TOM MecTe
B MeJIOBOM Maccuse, Ha pa3JIHt.J:HhiX ypoBHHX, 6biJIH BbiCet.IeHhi 6 noMeiUeHHH (E 1- E 6) H 4 ranepeu
CG 1-G 4). B KOMHaTax E 1 H E 4 noToJIKH H creHhi 6onhweif t.IaCThlO HJIH Aame noJIHOCThlO npo-
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saJIHJIHCb. B HOJ~-\HaTe E 2 6bmH Haii:.n:eEbi HeocnopHMbie cne.n:LI o6HTaHHH: oqar, 3epHoTepHa,
HepaMHI<a (pHC, 15/2-4; 16/7-8), H<eJie3HOe opy.n:He, CJiyii<HBWee, llO-BHJJ;HMOMy, JJ:JIH 06TeCbiBaHHH
MeJIOBCll Cl<a.J)LI H JJ:p. (pHC. 18). MHoroqHCJieHHbie HaQapanaHHbie Ha CTeHaX HpeCTbl H JJ:Ba H306pameHHH CEHlbiX, a TaJ<)I{e H BHyTpeHHee pacnOJIC)KeHHe llOMe~eHHH E 3, llOI<a3biBalOT, qTO OHO
cnymHno MCCTCM EbinOJIHeHHH HYJibTOBbiX c6pHJJ:OB. Ha nony noMe~eHHH E 4 nemanH pHJJ:OM .n:sa
qe;IC neqecHHX cHeneTa, nonc meHP.bie cornacHo xpHCTHaHCI<OMY c6pH.n:y. I1oMe~eHHe E 5 (pHc.
13, 23, 25) (bmo npespz.~eHo B ncrpc6anoHyro qacoBHJO, secnMa B03MCmHo, nocne o6sana noMe~eHHn E 3. I1cMc~eHHe E 6 pacnoncmeHo Ha cesepHOM HOHQe HOMnneHca E H nepsoHaqanbHO HM
ll0Jlb3CEaJIHCb JJ:JIH )KHJlbH, BO BTCpdi: me 4>a3e OHO CTaJIO MeCTOM norpe6eHHH.
ranepeH HMCIOT BHJJ: m:60JibWHX HaTai<OM6 (pHC. 26-27). 0HH C006I.QalOTCH Mem.n:y co6010
H C ynCMHHY1biMH llOMC~eHHHMH; nepBOHaqaJibHO OHH, llO-BHJJ:HMOMy, HMeJIH HHOe Ha3HaqeHHe H
JlHWb Fa BTOpCM :nane CTaJIH MCCTOM norpe6eHHH. B HHX Haiî:.n:eHbl JJ:Be meHCI<He MOrHJibl (o.n:Ha B
HHwe G 1, a .n:pyraH, EbiţbiTaH s MenosoMy nony G 2) H HeCHOJibHO MymcHHX cHeJieTOB Ha nony,
nrHqeM OHH (bmH B 3HaqHTCJibHCiî: creneHH nospcm.n:eHbi JIHCaMH H qepenaxaMH. HH o.n:Ha H3 MorHJI
He HMeeT HHBeHTapH. Y BXfiJJ:a B ranepeH 3aMeTEbl EbiCI<C6JieHHbie MeCTa H .LJ:blpbi, yHa3biBalO~He,
qTO ranepeH 3ai<f biBaJIHCb .n:epeBHHl biMH JJ:BepbMH.
0TI<fbl1ble B MeJIOBCH rope B oacapa6H llaMHTHHI<H HBJIHIOTCH CBOeo6pa3HbiMH H 3HaqHTeJibFbiMH. B~mHCCTb HX ysenHqHsaeTCH crem biMH HaJJ:nHCHMH, HOTorbie B HacroHwee speMH HJyqaJOTCH.
ITnaH Qeţi<BH cooTBeTcTsyeT nc.n:c6rbiM crpceHHHM Tora speMeHH. ITcceneHHe npoH3BOJJ:HT sneqaTJieHHe MOP.aCJblj::CI<CrC', XGTH JJ:Ba )I{CHCI<HX Cl<eJieTa (M 6 H M 7) rOBOpHT npOTHB Tai<OrO npe.n:llCJIC meHHH. By.n:y~He :raci<cni<H H Hccne.n:osaHHH .n:a.n:yT .n:ononHHTeJibHbie H 6onee TOqHbie cse.LJ:eHHH c6 GTI<ţ bl1 biX s Bacapa6H naMHTHHI<ax.

OE'MICHEHI1E PI1CYHKOB
Plic.
Plic.
Plic.
Pv.c.
Plic.
Plic.
Plic.
Plic.
Plic.
Plic.
Plic.
PliC.
Pv.c.
Pnc.
Pnc.
Plic.
Pnc.
Plic.
PHc.
PHc.
P11c.
PHC.
Puc.
PHC.
P11c.
PHc.
Pnc.

1.- IInaH Menosoro I<apbepa B Eacapa61i (Myp<lJaTnap) KoHcraHJ.ICI<oit o6nacrli.
2.- CesepHaH cropoHa Menosoro I<apbepa B Eacapa61i (o61111iit Bli.Ll).
3. - Bxo.L"( B BbiCC'lCHHYIO B ci<ane I.ICPI<OBI<Y.
4. -llep!<OBI<a. ropli30HTaJlbHbliÎ pa3pr3; rrpO,LlOJlbHbliÎ pa3pe3 A-B.
5. -llep!<OBI<a. Ilpo,LlOJibHbiit pa3pe3 C-D; nonepe'lHbiC pa3pC3bi E-F, G-H, 1-].
6. - Ucpi<oBI<a. Bbipe3aiiHbie Ha romHoit cTeHe <Piirypbi (.LteTaJib).
7.- Bxo.Lt li3 Hc<Pa B anTarb.
8.- IloMC!liCHiiC B CCI<Tope c. ropli30HTaJibHbliÎ pa3pe3; npo,LlOJlbHbliÎ pa3pe3 A-B.
9. - IloMCll\CHJ<e C 1 - 'lCJIOBC'lCCI<Iie ci<eJieTbi M 1 li M 2.
10.- Bxo11 li3 C 1 B C 2.
li. - Bbipe3aHHbie Ha romHoit creHe noMC!liCHiill C 1 <lJlirypbi.
12. - BbipC3aHHbiC Ha IO}I(HOiÎ CTCHC llOMCII\CHiiH C ] <lJliryphi )l{liBOTHbiX.
13. - Cei<TOphi D li E (o6!llliii Bli.Ll).
14. - )l(li.'IlilliC L 1.
15. - KcpaMiii<a li3 cei<Topon D (1) li E (2--4).
16.- KepaMii'lCCI<Iie <lJparMeHThi li3 cei<Topos D (1-6) li E (7-8).
17. - IOmnhiii yron nOMCII\CHiiH E 2 c BXOliOM li cryneHbi<aMii B E 4.
18. - )l(ene3noe opy .L"(He .L"(JIH o6TeChiBaHHH Mena.
19.- 1-2, qenoseqeci<He <Piiryphi, Bhipe3aHHhiC Ha cesepo-socro'lHOH li30rHyToit creHe noMe!lleHHH E 3.
20. - Menosaa rnhi6a co 3Hai<OM I<pecTa B noMC!liCHiili E 3.
21. - IOro-BoCTO'lHhiiî yron noMC!liCHHH E 3.
22. - \.J:eJIOBC'lCCI<HC <lJHryphi, Bb!pe3a1Ulh!C Ha O,LlHOiÎ H3 CTOpOH lt\CJIOBOrO CTOJI6a.
23. - OcraTI<Ii 6aJIJIIOCTpa.Llhi H3 'lacoBHii B rroMeu~eHiiH E 5.
24. - <l>lirypa CBIITOro Ha cesepHOH CTCHC llOMC!liCHHII E 5.
25. - Xo.Lt H3 noMelliCHiill E 5 B ranepe10.
26. - BH.Ll H3 ranepeH G 2 rroMe!lleHHJJ E 5.
27.- Bli.Ll ranepeli G 4 li3 ranepeH G 2.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE BASARAB!

RESUME
Une petite eglise rupcstre a ete decouverte fortuitement, en 1957, dans une carnere de
craie, situee irnrnediatement au Sud,Ouest du village de Basarabi (region de Constanţa). Les
fouilles et les recherches entreprises sur place, rar l'Institut d'Archeologie de Bucarest, en colla,
boration avec le Musee de la Region de Constanţa, ont permis de decouvrir en outre plusieurs
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chambres et quelques galeries, toutes creusees dans le meme massif cretace de la colline. Pour
permettre au lecteur de s'orienter plus facilement, Ies monuments sant pn!sentes par secteurs.
Secteur A. A environ 15 m a !'Est de l'entree de Ia petite eglise, et a un niveau legerement plus eleve que celle-ci, on a remarque les restes de chambres detruites par les travaux
plus anciens executes dans la carriere ou ecroulees d'elles-memes, avec toute la plate-forme
sur laquelle elles se trouvaient.
Secteur B. La petite eglise. On ne peut distinguer de l'exterieur qu'une petite entree de
1,45 m x 0,60 - 0,70 m, pratiquee dans la paroi presque verticale. exposee au Nord, par
laquelle on penetre dans le pronaos de l'eglise (fig. 3). A droite de l'entree, on lit, en caracteres cyrilliques, la date de 6500 ( = 992 de notre ere). L'interieur- un rectangle irregulier, oriente Est-Ouest - est legerement voute. Il mesure 5,96 m X 1,75- 1,95 m et a une
hauteur maximum de 1,99 m. II comprend un pronaos (narthex), un naos et le sanctuaire
(fig. 4 - 5).
Sur Ies parois du pronaos sant sculptees ou tracees plusieurs croix (fig. 4,5 et 7 ).Des figures
et des graffiti aux caracteres melanges (cyrilliques et runiques) y sant incises. D'autres croix
sant sculptees sur les parois du naos. Dans le sanctuaire, situe vers !'Est et qui est le plus mal
eclaire, l'unique ouverture etant pratiquee sur le cote Nord du pronaos, il n'y a aucun signe ni
graffito. L'autel, un bloc adosse a l'abside semi-circulaire, est taille dans le massif de craie
(fig. 4 et 7). D'autres blocs, tailles d'apres Ia meme technique et faisant office de tables ou de
bancs, se trouvaient dans quelques coins et sur le câte occidental a l'interieur.
Un sondage, execute devant l'entree de cette petite eglise, a permis de decouvrir des blocs
de craie tailles et des traces d'une habitation plus ancienne.
Secteur C. A 6 m environ a l'Ouest de la petite eglise, et a 3-4 m en contre bas, se trouvent
deux chambres funeraires (C 1 et C 2) communiquant entre elles, mais dant les entrees sant bloquees par de petits blocs de craie (fig. 8 et 10). Sur les parois de Ia grande chambre- mieux
eclairee car elle communiquait avec 1' exterieur- sant traces des graffiti qui n' ont pas encore ete
dechiffres, differentes figures d'animaux (chevaux, chiens, etc.), des volatiles, des representations
fantastiques (dragons entrelaces) et des croix. Sur le pavement de la premiere chambre (C 1) se
trouvaient deux squelettes d'hommes adultes, places l'un a cote de l'autre (M1 et M2), et un
seul squelette d'homme sur le pavement de la seconde (C 2), tous les trois sans le moindre
inventaire.
Le secteur D est situe a 25 m environ a l'Ouest de la petite eglise. II est caracterise par les
vestiges d'habitations a ras de sol. Les plus anciennes, correspondant au niveau inferieur de la
petite eglise et aux tombes du secteur C, ont ete taillees dans le massif de craie. Une habitation
moins ancienne (L 1), qui correspond au niveau de la petite eglise, a ete construite avec de petits
blocs de craie, au-dessus des ruines des autres (fig. 14). A l'interieur et a l'exterieur de cette derniere habitation, on a decouvert differents fragments ceramiques (fig. 15/1 et fig. 16/1 6).
Le secteur E se trouve immediatement au Sud-Est du secteur D (fig. 13). En cet endroit,
six chambres (E 1 a E 6) et quatre galeries (G 1 a G 4) ont ete taillees dans le massif de craie. Les
plafonds et les murs des chambres El a E4 etaient ecroules, en grande partie ou completement. La chambre E2 est la seule ou subsistent des traces certaines d'habitation: âtre, deux
meules, de la ceramique (fig. 15/2-4; fig. 16/7-8), un outil en fer, servant tres probablement a
tailler la roche crayeuse, etc. (fig. 18). De nombreuses representations de croix et deux figures
de saints tracees sur les murs, ainsi que la distribution interieure de la chambre E3, montrent
que cette derniere a servi au culte. Sur le pavement de la chambre E 4 gisaient, cote a câte, etendus
selon le rite chretien, deux squelettes humains. La chambre E 5 (fig. 13, 23 et 25) a ete transformee
en chapelle funeraire, tres probablement apres l'ecroulement de la chambre E3. La chambre
E 6 est situee a I'extremite septentrionale du complexe E et a ete utilisee, durant une premiere
phase, comme habitation, puis, dans une seconde, comme chambre seo')ulcral~.
Les galeries ressemblent a des catacombcs de petites dimensions (fig. 26 -27). Elles communiquent entre elles et avec les chambres mentionnees et ont eu, semble-t-il, une autre
destination pendant une premiere etape, puis ont servi de lieu d'enterrement pendant la secondc.
On y a trouve a l'interieur deux sepultures de femmes (l'une dans la niche G 1 et l'autre creusee
dans le pavement de craie de G 2), ainsi que quelques squelettes d'hommes etendus a meme le
pavement crayeux, deranges ou en grande partie detruits par des renards ou des tortues. Aucune
tombe n'avait un inventaire. Aux entrees des galeries, on observe de petites excavations et des
trous qui montrent qu'elles etaient fermees par des portes en bois.
Les monuments decouverts dans la colline de crai~ de Basarabi sant originaux et importa~ts.
Leur importance est accrue par les graffiti que portent les parois. Leur etude est en 'ours. Le
plan de la petite eglise imite celui des constructions similaires de l'epoque en question. Cette
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station paraît avoir eu un caractere monacal, en depit des deux squellettes de femmes (M 6 et
M 7) qui plaideraient contre une interpretation de ce genre. Les fouilles et les recherches futures
fourniront, sans doute, des donnees plus completes et plus precises au sujet des decouvertes de
Basarabi.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

l. ··-Plan de situation de la carriere de craie de Basarabi (Murfatlar), region de Constanţn.
2. ---Le flanc Nord de la carriere de craie de Basarabi (vue generale).
3. ·- Entree de la petite eglise rupestre.
4. ·- La petite eglise: section horizontale; section longitudinale A-B.
5. ---La petite eglise: section longitudinale C-D; sections transversales E-F. G-H, 1-J.
6. - La petite eglise: figures tracees sur la paroi Sud (detail).
7. ---Acces du naos au sanctuaire proprement dit.
8. - Chambres du secteur C: section horizontale; section longitudinale A-B.
9. --· Chambre C 1: squelettes d'hommes M 1 et M 2.
10. -- Entree de C 1 dans C 2.
11. -- Figures tracees sur la paroi Sud de la chambre C 1.
12.- Figures d'animaux tracees sur la paroi Sud de la chambre C 1.
13. - Secteurs D et E (vue generale).
14. -- Habitation L 1.
15. -- Ceramique des secteurs D (1) et E (2-4).
16. -- Fragments ceramiques des secteurs D (1-6) et E (7-8).
17. ·- Angle Sud de la chambre E 2, avec l'ouverture et les marchcs conduis>~nt a E 4.
18. --- Outil en fer servant a tailler la craie.
19.- Figures humaines tracees sur la paroi arquee du Nord-Ouest de la chambre E 3.
20.- Bloc de craie muni d'une croix (chambre E 3).
21. -- Angle Sud-Est de la chambre E 3.
22. - Figures humaines tracees sur l'une des faces d'un pilier en pierre calcaire.
23.- Restes de balustrade (cancei) de la petite chapelle de la chambre E 5.
24.- Figure de saint sur la paroi septentrionale de la chambre E 5.
25. -Acces de la chambre E 5 dans les galeries.
26.- Vue de la galerie G 2 vers la chambre E 5.
27.- La galerie G 4 vue de la galerie G 2.
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1957, săpăturile din aşezarea de la Bucov, au fost continuate la nord
est de porţiunea săpată în anul 1956 •.
În capătul de sud al şanţului H s'a dat peste resturile unei construcţii
de suprafaţă, distrusă de un puternic incendiu. Forma acestei construcţii este
aproape pătrată (dimensiunile 4,50 x 4 m). Pereţii erau făcuţi din bîrne de lemn
cioplite şi lipite cu lut. Urmele acestor bîrne au rămas adesea imprimate pe
lipitura arsă. Uneori pe fragmentele de lipitură s'au păstrat şi amprente de degete
de femeie si de copil de 3 -4 ani.
În int~riorul încăperii, pe podea, au fost găsite mai multe vase strivite pe
loc, în timpul incendiului, cînd acoperişul şi pereţii s'au prăbuşit peste ele.
Aceste vase sînt de diferite categorii. Ceramica cenuşie este reprezentată
printr'o oală mare cu corpul sferoidal, cu gîtul cilindric şi buza îngroşată în
formă de colac, formînd în secţiune aproape un cerc. Pe fundul vasului se află
un semn în relief în formă de cruce cu capetele braţelor ramificate în trei, înscrisă
într,un cerc. Semnul în formă de cerc cu capetele braţelor ramificate în trei se
întîlneşte la Pliska pe materiale de construcţie 1 •
Alături de oala mare cenuşie zăceau două oale roşii, arse oxidant. Una din
ele e lu erată pe o roată mai înceată şi ornamentată cu linii orizontale şi în val,
iar cealaltă este lucrată pe o roată mai perfecţionată, avînd gîtul bine profilat,
iar buza puţin răsfrîntă în exterior, triunghiulară în secţiune. Vasul este ornamentat
pe corp cu mai multe benzi de linii subţiri, formînd valuri foarte largi, ce se
unesc între ele din loc în loc. Buza de asemenea este ornamentată, atît pe partea
interioară, cît şi pe partea superioară, cu linii orizontale trasate cu un pieptene
cu dinţii mărunţi. Ca forme de vase deosebite amintim două fragmente ce provin
dintr,un ulcior cu două torţi aproape inelare şi un fragment probabil tot de
ulcior ornamentat cu linii orizontale şi smălţuit cu verde.
Înspre colţul de sud,est s'au găsit două vîrfuri de săgeată cu lama în formă
de frunză, descriind în secţiune un romb prelung (fig. 1 /4 -5), iar lîngă vasele
strivite a fost găsit un anmar (fig. 1/6).
Aproximativ în mijlm::ul încăperii se afla o mare cantitate de zgură şi bucăţi
de lupe de fier, cenuşă şi bucăţi de cărbune. Printre zgura şi bucăţile de fier s'au
găsit fragmentele unui fluier de foale de fierar.
În afara încăperii, lîngă latura de nord a acesteia, cam pe la mijloc, se afla
o ,·atră, care după forma şi gradul de ardere se vedea că fusese folosită în scopuri

I

N ANUL

• La săpăturile de la Bucov (r. şi reg. Ploieşti),
dectuate între 16 septembrie şi Il noiembrie 1956,
au participat 1'.·1aria Chişv~si -Com~~ şi Eugen Corn şa.
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HOtloomKpumu nocmpouKu B ITJtUCKa, în ln•estiio-Tnsritur.

XIV. 1940-1942. p. RO, fig. 146/50.
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meşteşugăreşti şi -nu gospodăreşti. Vatra are forma unui triunghi cu laturile egale
şi cu colţurile mult rotunjite. Fiind secţionată, s'a constatat că ea fusese refăcută
de şase ori. Astfd fluierul de foale de fierar, zgura şi bucăţile de lupe de fier,
cît şi vatra descrisă mai sus, ne dovedesc că avem aci un atelier pentru prelu,

3

1

5

6

7

Fig. 1.- Bucov. Diferite obiecte de fier: 1- 2, vîrfuri de săgeţi din sec. IX; 3, catade fier din sec. IX; 4-6, vîrfuri de săgeţi şi amnar din sec. X, descoperite în
atelierul de fierărie; 7, ciocan de fierar; 8, lupă de fier.

ramă

crarea fierului. Refacerea

repetată

a vetrei, pe care

lucraseră meşterii

fierari, ne

dovedeşte existenţa îndelungată a atelierului. Între diferitele unelte, descoperite

în imediata apropiere a atelierului de fierărie, menţionăm, mai ales, un ciocan
de fierar, avînd ambele capete lucrătoare, - care după formă şi mărime servea pentru
făurirea unor lucruri fine (fig. 1/7). Avînd în vedere cele două vîrfuri de săgeţi,
descoperite în interiorul atelierului de fierărie, care sînt de acelaşi tip şi găsite
una lîngă alta nu prea departe de zgura şi lupele de fier, am putea presupune,
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eventual, că atelierul aparţinea unui făurar de arme. Întrucît în perioada feudală
timpurie meşterii fierari se ocupau, de obicei, atît cu reducerea minereului, cît
şi cu prelucrarea fierului, atunci trebuie să presupunem că undeva în apropierea
atelierului a existat şi un cuptor pentru reducerea minereului de fier. Faptul

Fig. 2. -

Bucov. Litere paleoslave de la începutul sec. X, zgîriate pe peretele de sud
al atelierului de fier ăr i e.

pare a fi confirmat de cantitatea mare de zgură şi de bucăţile de lupe de fier
descoperite în preajma atelierului (fig. 1/8). Cu toate că suprafaţa unde s~a desco~
perit multă zgură a fost bine cercetată, nu am găsit cuptorul unde se făcea redu~
cerea minereului de fier. Credem că acest cuptor se afla la cîţiva metri de ate~
lierul de fierărie, pe locul unde locuitorul Nia Tudor, săpînd o groapă pentru
nevoile gospodăriei, a dat peste o arsură puternică «ca un fel de vatră». Existenţa
unui cuptor pentru reducerea minereului de fier aici pare cu atît mai verosimilă
cu cît tocmai în jurul acestui loc se concentrează zgura de fier.
Pe lipitura peretelui de sud al atelierului de fierărie fuseseră zgîriate inscripţii
cu litere chirilice. Din cauza materialului puţin rezistent pe care au fost zgîriate
aceste inscripţii nu s~au putut păstra în întregime, ci numai sub formă de litere
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izolate. O parte din litere au fost incizate pe lipitura încă umedă între care
distingem unele scrise cu un instrument cu vîrful mai gros, iar altele cu un instru~
ment cu vîrful mai ascuţit. Acestea din urmă pot face parte din aceeaşi inscripţie
cu primele dar pot aparţine şi unei alte inscripţii. Din prima categorie ni s~au
păstrat literele cp şi 1· urmate de alte cîteva litere fragmentare, pe care nu le
putem descifra (fig. 2/1-2). Din a doua categorie s~au păstrat literele d (=a)
şi'( (=cu) (fig. 2/3 --4). După forma literelor, ele aparţin unei scrieri slave între~
buinţate înainte de secolul XI. În prima categorie de litere avem probabil şi o cifră,
formată dintr'o linie verticală cu un punct alături. Partea din stînga. capătul de sus şi
de jos sînt rupte. Această cifră putea să fie .(. , reprezentînd pe 10, sau ·'r·, repre~
zentînd cifra 300. Ultima posibilitate se exclude, deoarece data care ar rezulta
astfel este anterioară alfabetului cirilic. Astfel rămîne doar singura posibilitate
ca cifra aceasta să fie 10. Fără îndoială, ea făcea parte dintr~un număr, care
reprezenta anul. În acest caz, ea era a treia cifră a anului. Este evident, că cifrele
anterioare nu puteau fi decît :;. O\j adică 6400. În_ co_ncluzie, data inscripţiei din
care făcea parte această cifră este foarte probabil ·!l· O\j · i · adică 6410 = 902, sau.
dacă eventual, după semnul T , care reprezintă pe 10, mai urma încă o cifră,
atunci inscripţia poate fi datată între anii 6410 -6419 adică între anii 902 -911,
în timpul domniei ţarului Simeon.
O altă inscripţie a fost zgîriată pe lipitura uscată a aceluiaşi perete, pe care
au fost incizate şi inscripţiile pe pasta crudă. Din această inscripţie s'a păstrat
litera B, un semn în formă de A latin şi un alt semn avînd forma unui O secţi~
onat longitudinal de o linie verticală şi de o alta oblică, care porneşte din centru
spre margine ca o spiţă (fig. 2/5 -7). Forma literei B ( = V ) are analogii foarte
apropiate în inscripţiile slave timpurii din secolul X. Semnul A se mai găseşte
încă în inscripţia din anul 893, descoperită în biserica lui Simeon de la Preslav 1 •
în cuvîntul Cd'l'ddro, adică rRH'Nt'o ( = al sfîntului), avînd semnificaţia literei
~~ = H. Semnul oval, secţionat de o linie verticală şi de o spiţă oblică,
nu reprezintă o literă, ci un semn care, după părerea noastră, este semnul meşte,
rului fierar, căruia îi aparţinea atelierul. Avînd în vedere forma literei A ( c= H ).
întîlnită numai în inscripţiile slave timpurii 2 , credem că şi această inscripţie
datează tot de la începutul secolului X ca şi primele, adică tot din timpul domniei
ţarului Simeon (893 -92 7).
Inscripţiile de la Bucov sînt cele mai vechi inscripţii slave, descoperite pînă
acum pe teritoriul ţării noastre, şi fac parte dintre cele mai vechi inscripţii slave
din Peninsula Balcanică. Dar importanţa lor nu constă numai în faptul că sînt
dintre cele mai vechi, ci mai ales în faptul că este singurul caz întîlnit pînă acum,
cînd o inscripţie se află scrisă nu pe un edificiu public (biserică etc.), sau pe
obiecte (vase, amfore, fusaiole etc.), ci pe peretele atelierului unui meşteşugar
fierar.
Spre nord de atelierul de fierărie, în şanţul I, a fost descoperită o groapă
de bucate din secolul XVIII -XIX. În şanţul J a fost cercetată o altă groapă
avînd forma unui dreptunghi neregulat, cu colţurile rotunjite. Fundul gropii este
vălurit şi mult adîncit la capătul de est. În pămîntul de umplutură al gropii au
fost descoperite cîteva fragmente ceramice şi gura unui vas de sticlă, pe haza
cărora groapa poate fi datată în secolul XVI şi mai ales în secolul XVII 3 .
1

Kr. Miiatev, Cu,uevuJ8ama lloPKBa aflpec,latJ u HettHU.H/11

enuzpaifmt~CII Atamepua.'l,

(<E'bJirapcKH nperJie~•>, vnucamu
Ja C.'IQ8JIHCKQma !jju:llJ;/O<'II.'l, (, 1, 1929, p. 115, fig. l.

~

Ibidem, p. 116.

a Datarea acestor fragnte.ntt~ Ler;unktf;\cutfi d.- către Gh. Diaconu.
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În şanţurile 1 şi J nu au fost descoperite complexe din epoca feudală timpurie,
ci numai oase de animale şi fragmente ceramice, care devin din ce în ce mai rare
cu cît înaintăm mai spre nord. Ca obiecte deosebite amintim un amnar descoperit
în sanţul J, caroul 15.
' În carourile 4-6 ale şanţului K, către nord,vest de atelierul de fierărie,
la adîncimea~ de- 0,50-0,80 m, pămîntul conţine multă cenuşă şi bucăţi mici
de cărbune. In carourile 4-5, la ~.60 m, zăceau mai multe pietre de rîu fără
o ordine anumită. Printre cărbuni, cenuşă şi pietrele mari de rîu au fost găsite
fragmente ceramice lucrate din pastă amestecată cu nisip si ornamentate cu linii
orizontale şi în val. În caroul 5, la 0,60 m adîncime de la nivelul actual, au
fost găsite in situ fragmente dintr,un ulcior cu două torţi, cu corpul oval şi gîtul
în formă de pîlnie. Vasul este lucrat dintr'o pastă fină gălbuie. Suprafaţa acestui
ulcior fusese iniţial lustruită în întregime, dar pojghiţa lustruită s'a desprins în
cea mai mare parte. Pe partea exterioară a gîtului sînt adîncite trei linii orizontale
distanţate între ele. Pe umăr are un semn incizat pe pasta arsă în formă de K
răsturnat cu braţele în jos (fig. 3). În ceea ce priveşte forma, ulciorul de la Bucov
are analogii atît pe teritoriul ţării noastre - la Celei 1 şi Blandiana 2 - cît şi în
Bulgaria -la Pliska 3 , Madara, Preslav şi Kalugeriţa (reg. Varna) "· Semnul incizat
pe ulciorul de la Bucov se întîlneşte pe diferite materiale de construcţie de la
Pliska 5 şi foarte probabil, reprezintă o rună protobulgară sau are la origine o
rună protobulgară. Ulciorul poate fi datat în secolul IX.
În caroul 7 al şanţului K a fost descoperită o groapă de forma unui patru,
later cu laturile inegale şi cu colţurile rotunjite, lungă de 1,18 m, lată de 0,87 m şi
adîncă de 0,45 m de la nivelul vechi. Pereţii ei sînt aproape ţ<erticali, iar fundul
drept. Umplutura gropii, în partea superioară, este formată dintr,un pămînt
argilos amestecat cu cărbune si bucăţele de lipitură arsă, sub care se observă
o arsură puternică de culoare' roşie,portocalie. În arsură s'au găsit bucăţi de
lipitură arsă (uneori pînă la vitrifiere), fragmente ceramice, bucăţi mici de cărbune,
oase de animale şi melci. Pe pereţii de sud şi de vest ai gropii s'au păstrat resturi
de scînduri carbonizate, care căptuşeau peretele gropii. Pe fundul ei, de asemenea,
s'a găsit cărbune şi cenuşă provenind probabil tot din scînduri arse, ce fuseseră
aşezate pe fundu! gropii. Astfel rezultă că groapa a avut fundul şi pereţii căptu,
şiţi cu scînduri. In jurul acestei gropi au fost descoperite bucăţi de lipitură arsă,
fragmente de vase, precum şi un vîrf de săgeată cu lama triunghiulară (fig. 1/2 ).
care are analogii apropiate în Moravia în cimitirul de la Vyso 'any, datat în a
doua jumătate a secolului IX şi în prima jumătate a secolului X 6 •
În suprafaţa M, la sud de şanţul K, la adîncimea de 0,60 m de la nivelul
actual al solului, a apărut o grămadă de pietre mari de rîu, care acopereau o groapă
dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite, lungă de 1,95 m, lată de 0,70 m şi adîncă
de 0,35 m de la nivelul vechi. Pe fundul gropii, aproximativ pe la mijloc, se
afla o vatră ovală (0,40 x 0,25 m). Lîngă vatră în capătul de est al gropii era
o adîncitură rotundă cu diametru! de 0,25 m şi adîncă de 0,20 m, plină cu cenuşă
ş} cărbuni, făcută special, se pare, pentru a trage în ea, cenuşa de pe vatră.
In partea de est fundul gropii este drept, dar acoperit cu cenuşă. Jumătatea de
1
D. Tudor, Vase « protobulgarc >> descopcnte in'
()[tenia, În SCIV, l, 2, 1950, p. 139-151.

Informaţie verbală primită de la K. Horedt.
S. R. Stancev, HoBbiU na.11JimHUK paHHeu 6o.l.?apcKou KY:Ibmypbl. ( K 8onpocy o npa6o.uapax), în
SA, XXVTI, 1957, p. 126, ftg. 13/5.
1
Kr. Miiatev. La ,·,:ramiquc _,/ave en Hul~arie
2

3

el son rmpunance pour l' archcologie slave des Balkans,
Sofia, 1948, rezumat francez, p. 78.
5 ldem,
Kpy.IIOB!Imb iJBope!J . .. ,
in Izvestiia·
Institut, XIV, 1940-1942,p. 80, fig. 146/23.
6 J.
Krâl, Slovdnsky mohylnik t•e Vysocanech nu
Dyji, în AR, VII, 3, 1955, rezum<~t frnncez, p. 427 -421'
~ p. 156. fi~ 1R1.
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vest a gropii fusese umplută cu pietre mari de rîu, printre care s'au găsit frag,
rnente de vase, cenuşă, bucăţele de cărbune şi fragmente dintr'o gardină de lut,
care se pare că fusese aşezată pe marginea capătului de vest al gropii. În jurnă,
tatea de est pietrele sînt rare. Această parte fusese umplută mai ales cu cenusă
şi bucăţi de cărbune, printre care s,au găsit oale sparte şi două mărgele mici, alb~.
Peste umplutura gropii, la nivelul solului vechi, totul era acoperit cu un rînd
de pietre mari de rîu, potrivite special una lîngă alta. Peste acest rînd au fost
puse alte pietre grărn1dite, mai ales către capătul de vest. Este evident că avem
de,a face cu o groapă deosebită, unde, după părerea noastră, se practicau anumite
ceremonii şi ritualuri păgîne. Unul din obiceiurile practicate era aducerea de
ofrande şi jertfe. Cu acest prilej avea loc spargerea rituală a vaselor, cum dovedesc
fragmentele cerarnice care fac parte din vase întregibile, descoperite, atît în umplu,
tura gropii, cît şi în jurul ei. Probabil tot în legătură cu groapa rituală trebuie
să punem şi cărbunii, vasele şi ulciorul din şanţul K, din imediata apropiere.
Pe baza a două vîrfuri de săgeată, unul cu lama triunghiulară şi altul cu lama
în formă de frunză, groapa rituală şi materialele din preajma ei pot fi. datate
în secolul IX.
În şanţul N, trasat în parte paralel cu şanţul K, a fost descoperit un cuptor
de pîine, adîncit în pămîntul viu, cu vatra ovală, lungă de 1,60 rn şi lată de
1,25 rn. Bolta cuptorului s,a păstrat în întregime şi are 0,60 rn înălţime maximă.
Intrarea cuptorului este ca un fel de canal, avînd lungimea de 0,25 rn si înăl,
ţirnea de 0,30 rn. Vatra şi bolta au fost date cu lipitură, care pe alocuri' fusese
refăcută. La intrare, de o parte şi de alta a gurii cuptorului este făcut un colac.
de lut, ca un fel de gardină. Colacul se termină imediat în dosul gurii cuptorului.
Groapa de acces din faţa cuptorului a fost cercetată parţial, urmînd ca ea să
fi.e dezvelită în întregime în cursul cercetărilor viitoare.
La nord de şanţul K nu a fost descoperit nici un complex din epoca feudală
timpurie. Săpăturile au fost continuate apoi spre sud, în grădina lui Florea Pîrvu.
În caro urile 8 -10 ale şanţului U şi în caseta U 1, din dreptul acestor carouri
în partea de vest, a ieşit la iveală multă zgură şi fier. Acest lucru ne arată că
în apropiere trebuie să fi. existat un al doilea atelier pentru reducerea rninereului
şi prelucrarea fi.erului. Întrucît acest atelier nu a fost descoperit în săpăturile
făcute la vest, nord şi sud de porţiunea unde s,a găsit masiv zgură, credem că
el se află înspre est, în porţiunea încă necercetată.
În caseta V 1 înspre colţul de sud,vest a fost descoperită o groapă de stîlp
cu diametru! de 0,20 rn şi adîncă de 0,28 rn de la nivelul vechi. În jurul gropii
s'au găsit mai multe fragmente de lipitură arsă şi cîteva vase in situ, între care
merită să fi.e amintit un ulcior, de culoare cenuşie, cu două torţi, avînd suprafaţa
lustruită cu benzi sau linii verticale. Lîngă ulcior se aflau mai multe fragmente
de oale roşii ornarnentate cu linii orizontale şi în val. Deşi alte gropi de stîlpi
nu au putut fi. descoperite, terenul din jur fiind plantat cu porni, credem totuşi
că această groapă de stîlp putea aparţine unei construcţii de suprafaţă. Construcţia
putea avea patru stîlpi de colţ şi eventual alţii intermediari, pe care se sprijinea
acoperişul. Faptul că aici, în comparaţie cu alte complexe de suprafaţă, s,au găsit
puţine fragmente de lipitură arsă, ne face să presupunem că pereţii nu erau lipiţi
cu lut, ci foarte probabil erau făcuţi din lemn, şi au ars în timpul incendiului, .
nelăsînd urme.
În carourile 10-11 ale şanţului X a apărut o groapă, care a putut fi. sezisată
la adîncimea de ---0,60 rn. Forma ei este cilindrică. Diametru! este de 1,50 rn,
iar adîncimea de 0,40 rn de la nivelul vechi şi 1 rn de jla nivelul actual. În umplu,
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tura gropii s'au găsit fragmente de lipitură arsă, cîteva fragmente ceramice, oase
de animale şi bucăţi de cărbune. În afară de acestea, în groapă s'au mai găsit
şi peste 100 de mărgele mici albe, cilindrice sau în formă de sferă turtită, care
îşi găsesc analogii în Moravia la Stare Mesto, unde sînt datate în secolul IX şi
în prima jumătate a secolului X 1 •
În şanţul Y au fost descoperite resturile unei construcţii de suprafaţă de
formă aproape pătrată, identică cu cea cercetată în cursul săpăturilor din anul
1956 în şanţul E şi cu atelierul de fierărie din şanţul H. După fragmentele de lipi,
tură arsă s,a distins foarte clar latura de răsărit împreună cu colţurile de nord,
est si sud,est, precum si aproximativ jumătate din laturile de nord si de sud.
În partea de vest a con~trucţiei, resturile de lipitură sînt mult mai rar~.
În interior, pe podea, s'au găsit fragmente dintr'o oală mare cenuşie, cu
corpul sferoidal, fragmente de oale roşii ornamentate cu linii orizontale şi în
val, un fragment de căldare, deosebită ca tip de cele cunoscute pînă acum în
Dobrogea şi pe val~a Dunării şi în sfîrşit fragmente dintr,un ulcior şi străchini
smălţuite cu verde. In afară de vase s'au găsit un vîrf de săgeată cu lama în forma
unui romb prelung, diferite alte unelte de fier şi os, arşice perforate sau cu
zgîrieturi pe ele. În jumătatea de vest a construcţiei, chiar acolo unde fragmentele
de lipitură sînt foarte rare, a fost găsită o groapă de formă ovală neregulată, cu
fundul albiat şi pereţii oblici, lungă de 1,93 m, lată de 1m şi adîncă de 0,45 m
de la nivelul podelei construcţiei de suprafaţă. Din umplutura gropii s'au scos
bucăţi de lipitură arsă, cîteva fragmente ceramice, oase de animale, melci, un
pumnal de fier cu capătul mînerului terminat prin două volute, un vîrf de săgeată
cu lama în forma unui oval turtit, mai multe arşice cu puncte sau zgîrieturi pe
ele şi alte obiecte. Groapa aparţine fără îndoială construcţiei de suprafaţă, dar
încă nu cunoaştem destinaţia ei.
Între fragmentele de lipitură s'au găsit unele cu amprente de degete. Altele
au adînci te cu degetul motive, care se pare că serveau la împodobirea pereţilor.
Pe altele s'au găsit incizate linii ce formau probabil litere, dar pe care din cauza
stării prea fragmentare nu le putem descifra. În interiorul construcţiei nu a fost
găsită vatră sau un loc unde s'ar fi făcut focul.
În preajma construcţiei spre sud, în carourile 13-16 ale şanţului X şi în
caseta X 2, aflată în dreptul acestor carouri pe latura de vest a şanţului, s'au
găsit mai multe vase in situ, cîteva pietre mari de rîu şi oase de animale. Ca
obiecte deosebite amintim o cataramă de fier avînd forma aproape pătrată, desco,
perită în caseta X 2 (fig. 1/3-). Catarama are analogii apropiate la No\)'i Pazar în
Bulgaria, unde acest tip e datat în secolul VIII 2 şi în cimitirele de la Szirek,
Csuny, Regoly şi altele din Ungaria 3 , unde astfel de catarame se asociază cu
obiecte din faza tîrzie a culturii Keszthely şi sînt datate în secolele VIII -IX.
Catarama de la Bucov poate fi datată mai degrabă în secolul IX.
În afara complexelor amintite mai sus, în cursul săpăturilor au mai fost
scoase o serie de obiecte, între care merită a fi amintite un vîrf de săgeată cu
trei muchii de tip avar din secolul IX (fig. 1/1), o mărgea de sticlă albastră de
formă cilindrică, un fragment dintr'o brăţară de sticlă albastră deschisă, triun,

1
Vilem Hruby, Stare Mt?<to velkomoravske pohfebirtl na valdch, Praga, 1955, p. 249 şi pl. 85/31
şi 33; şi mărgele mici albe de la pl. 64/13, pl. 75/4,
pl. 82/7, pl. 83/1 şi altele.
2
S. R. Stancev, op. cit., p. 115, fig. 5/7-8.

3
J. Hampel, Alterthiimer des [riihen Mittelalters in Ungarn, Braunschweig, 1905, voi. III, pl. 68
(mormîntul 38, obiectul nr. 4); pl. 9J/17, 19;
pl. 129 (mormîntul 75, obiectul nr. 6); pl. 183/6-7
şi altele.
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ghiulară în secţiune, inele de tîmplă de
şi alte obiecte de os, fier şi bronz,

bronz, avînd forma simplă circulară, precum
care îmbogăţesc mult cunoştinţele noastre
despre cultura materială din Muntenia în secolele IX -X. În privinţa ceramicii
s~a observat o înmulţire a fragmentelor de vase cenuşii, care reprezintă pînă la
1O-15% faţă de cele roşii. Apar o serie de forme noi, între care amintim oalele
cenuşii de tip Saltovo cu corpul sferoidal şi cu toartă
inelară pe mijlocul corpului, un fragment de gît de
ulcior, lucrat din pastă amestecată cu mult nisip
la fel cu pasta oalelor de culoare rosie si altele.
În concluzie, prin săpăturile din' an~l 1957,
s~a constatat că la Bucov există o aşezare neîn~
tărită, situată pe un promontoriu înconjurat în
vechime de trei părţi cu apă. Aşezarea este relativ
restrînsă, concentrîndu~se mai ales pe capătul de
sud al promontoriului.
Prin descoperirea unor noi construcţii de
suprafaţă, s~a confirmat ipoteza noastră de lucru,
~
că bordeiele erau locuinţe permanente, pe cînd
"'' construcţiile de suprafaţă erau folosite ca depen~
dinţe sau ateliere. Această părere o sprijinim pe
faptul că în nici una dintre aceste construcţii nu s~a găsit vatră sau cuptor unde să se fi. făcut
focul pentru gospodărie.
Una din ocupaţiile locuitorilor aşezaru era
reducerea minereului de fier şi prelucrarea fie~
rului. Numeroasele oase de animale dovedesc cres~
terea animalelor. Nu avem nici o dovadă pînă î~
Fig. 3. - Bucov. Ulcior Jin sec. IX,
prezent că locuitorii aşezării s~ar fi. ocupat cu agri~
.wînd incizat pe umăr un semn în formă
cultura deoarece în cuprinsul aşezării nu s~au găsit
de rună protobulgară.
unelte agricole şi nici gropi de bucate.
Avînd în vedere tipul de locuinţă deosebit în ceea ce priveşte sistemul de
construcţie, de locuinţele slave, categoria de ceramică locală, dezvoltată din eera~
mica « de bucătărie » provincial romană, cît şi alte trăsături ale culturii materiale,
ne menţinem părerea formulată în anul 1956, că aşezarea de la Bucov aparţine
unei populaţii străromîneşti 1 • Prezenţa unor inscripţii paleoslave într~un complex
care nu este slav, ne face să credem că meşterul fierar a scris aceste inscripţii
pe peretele atelierului său în limba oficială, care era cea slavă şi pe care el o
putea cunoaşte. Se poate presupune astfel că populaţia străromînească a împru~
mutat scrierea slavă încă în primele decenii ale apariţiei ei. Pe de altă parte,
atît prezenţa scrierii slave, cît şi alte elemente ale culturii materiale (ceramică,
podoabe etc.) dovedesc strînse legături între populaţia străromînească de la Bucov
şi populaţia slavo~bulgară. Numai prin noi cercetări se va putea stabili dacă
populaţia slavo~bulgară convieţuia cu populaţia străromînească în cuprinsul aşe~
zării de la Bucov (în porţiunea distrusă, sau necercetată încă de noi), sau ea se
afla în alte aşezări din apropiere.
După obiectele de metal (vîrfuri de săgeţi, amnare, pumnalul cu mînerul
terminat în două volute, inele de tîmplă etc.), după ceramica bizantină de import,

1

M.

Chişvasi-Comşa,

Raport prelim"inar asupra

săpăturilor

de la Bucov, în
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ulcioarele cu două toarte şi în sfîrşit după inscripţiile paleoslave, aşezarea de la
Bucov începe aproximativ pe la mijlocul secolului IX şi durează pînă la mijlocul
secolului X, cînd a fost distrusă de un puternic incendiu, provocat, foarte probabil,
de pecenegi.
Inscripţiile paleoslave din vremea ţarului Simeon, ulcioarele cu două torţi
de tipul celor de la Pliska şi Madara, semnul foarte probabil, de origine proto,
bulgară, de pe ulciorul amforoidal din şanţul K, ne dovedesc că în secolele IX -X
o bună parte din teritoriul de la nord de Dunăre intra în componenţa primului
imperiu bulgar, datele arheologice completînd astfel izvoarele scrise 1 • Desco,
peririle de la Bucov, împreună cu cele de la Blandiana, Sebeş etc. din Transil,
vania 2 şi cu cele de la Celei din Oltenia 3 , ne dovedesc că în componenţa pri,
mului imperiu bulgar intra Muntenia, Oltenia, Banatul şi Transilvania de sud.
Rămîne să se stabilească prin cercetările viitoare, dacă nu cumva în componenţa
acestui stat intra si nordul Transilvaniei, precum şi o parte din Moldova.
În timpul stăpînirii protobulgare în nordul Dunării au existat relaţii strînse
între populaţiile de la nord şi cele de la sud de Dunăre, relaţii care se reflectă
în cultura materială prin pătrunderea la nord de Dunăre a ceramicii de tip Sal,
tovo, de origine protobulgară 4 , cît şi a altor elemente venite din sudul Dunării.
Prezenţa ceramicii bizantine şi a altor obiecte de import arată că aşezarea
de la Bucov avea legături comerciale cu Bizanţul. Nu ar fi exclus, ca Bucovul,
aflat pe valea Teleajenului (vale care şi în secolele IX -X ca şi în perioada mai
tîrzie, făcea legătura între Transilvania şi Dunăre), să fi fost şi un mic centru co,
mercial.
Aşezarea de la Bucov pune probleme multiple în legătură cu structura socială
a locuitorilor ei, probleme care nu pot fi rezolvate decît prin noi cercetări mai
ample.
M.

PACKOfiKH

CHIŞVASI-COMŞA

B liYKOBE

KPATKOE CO.UEP)I{AHHE
B liyKoBe (IlJioewTCKoro panoHa n o6Jiacrn) pacKom<all-m 1957 r. 61>IJIO scKphiTO ~Ba Ha3eMHhiX
coopymeHHH. B o,nHoM H3 HHX 6Lma KY3HHQa. Ha noJiy :noro noMeiQeHHH 6biJIO Haii,neHo orHHBO
(pnc. 1/6), ,nBa HaKoHetiHHKa crpe1 (pnc. 1/4-5), llJparMeHThi KpacHoii n cepoii KepaMHKn, qepenoK
c 3eJieHoii rJia3yphlo n MHoro lllJiaKa n cMernaHHoro c ynieM meJie3a. Cpe.nn meJie3Horo WJiaKa n
yrJIH 6biJI HaH):(eH KYCOK Tpy6KH OT ,'lCXOB rOpHa. ropH, Ha KOTOpOM pa6oTaJI KY3HCQ, HaXO):(HJICH BHC
MacrepcKoii, npnMepHo y cepe,nnHhi ceBepHoii cTeHhi. B6JIH3H MacrepcKOH Haii,neH KY3He4HhiH
MOJIOT C 060HMH KOHQaMH, npHCnOC06JieHHblMH ~JUI KOBKH (pHC. 1/7), KYCKH KpHQhl (pHC. 1/8)
H meJIC3HhiH WJiaK.
Ha IOlliHOH creHe MacrepcKoii 6biJIH HaQapanaHbi ,nBe ~peBHecJiaBHHCKHe Ha,nnucu, H3'KOTOphiX
coxpaHHJIHCh JIHWh OT,neJihHhie 6yKBhi (pnc. 2). Cy,na no oco6eHHOCTHM coxpaHHBWHXCH 6yKB
,npeBHero nHCbMa, 6yKOBCKHe Ha,nnHCH MOryT 6biTb OTHeCeHbl K HatiaJIY X B., KO BpeMeHH QapCTBOHaHHH 6oJirapcKoro I~apH CuMeoHa (893-927).

1
Al. Grecu (= P. P. Panaitescu), l:lulgana in
Nordul Dunării in veacurile al IX-X-lea, în Studii
şi cercetări de istorie medie, l, 1, 1950, p. 223-236.
2
M. Chişvasi-Comşa, Unele concluzii istorice
pe baza ceramicii din secolele VI-XII, in SCIV,
VIII, 1-4, 1957, p. 274-276.

8

O. Tudor, op. cit., p. 149-151.

În legătură cu formele şi trăsăturile caracteris·
cf. M. Chiş·
275, p. 279
urm.
1
'

olăriei de tip Saltovo în sec. IX-X,
vasi-Comşa, Unele concluzii istorice, p.

tice
şi
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.Ilpyroe Ha3eMHOe coC>py»<:eHHe HBJIHeTCH, no-BH.D:HMOMY, npucrpcih<eii 6e3 oqara. Ha nony
:norO CTpOCHHH 6biJIH HaH)l;CHhl pa3JIH'IHhiC >I<CJIC3HhiC H I<OCTHHbiC H3)l;CJIHH, CCpbiC H I<paCHbiC
cocy,n;hl, a Tai<»<:e H cpparMeHThl I<YBIIIHHa H MHCOI< C 3CJICHCH rJia3ypb10. B 3ana,n;HOH nOJIOBHHe ero
6biJia

BCI<pbiTa

OBaJILHaH

HaH)l;CHhl I<YCI<H

HMa

060»<:>I<CHHCH

C noJiyi<pyrJihiM )l;HOM
o6Ma3I<H,

HCCI<OJILI<O

H

Hai<JIOHHhiMH

CTeHaMH.

tiepeni<OB, I<OCTH

B

JIMC 6biJIH

>I<HBOTHhiX,

>I<CJIC3HhiH

I<HH»<aJI c sepxyliii<OH pyi<OJITI<H cpopMhi BOJIIOThi, Hai<OHe'IHHI< cTpenhi H MHOro 6a6oi<, nei<OTOpbie
C TO'II<aMH H C pe3HbiMH Ha HHX llOMCTI<aMH.
B

HeCI<OJILI<HX

HMa, )l;JIIIHOH B

MeTpax, I< 3ana,n;y OT

1,05

pe,n;HHC, HaXO)l;HJICH OBaJILHbiH
petiHOH raJILI<CH. B
B

mene3HCH

MacTepci<cii,

6bma

o6HapymeHa

I<YJILTOBaH

0, 70 111. H rny6HHOH B 0,35 M. Ha )l;HC HMhl, npH6JIH3HTCJILHO noceO'lar (0,40 X 0,25 M). 5IMa 6biJia 3aCbinaHa 30.TIOH, yrJieM H I<pynHOH

M, IIIHpHHCH B

HMe H soi<pyr Hee ChiJIH Haii,n;eEbi cpparMeHThi pY.Tya.r.LHO pa36HThiX cocy,n;os.

CBH3L c I<YJILToscii

HMCH

,n;on»<:eH

6biTL

nocTasneH I<YBIIIHH c ,n;syMH pytii<aMH, Haii,n;eHHhiH

no6JIH30CTH BMCCTC C ,n;pyrHMH cocy,n;aMH, yrJieM H 30JICH. Ha nne:re I<YBIIIHHa HMCeTCH 3Hai< B BH)l;C
nepesepHyToii 6yi<Bhi
Ha yt.~acri<e
H IIIHpHHCH B

K

6bma

1,25

(puc.

3),

npe,n;crasJIHIOI.liHH npoTo6onrapci<yro 6yi<sy.

sci<phiTa

xne6HaH

netiL,

yrny6neHHaH s

MaTepui<,

,n;JIHHOH

1,60

s

0,60

M. Cso.n: nequ coxpaHHJICH QCJIHI<OM H HMeeT H:HOOJ:.Llll) 10 BhiCOTY

M

M. Bo

BpCMH paCI<OllOI< 6biJIH BCI<J:h!Tbl H ,n;pyrue I<OMllJICI<Cbl.
Paci<oni<aMH

1957 r.

6biJIO ycraHosneHo, 'ITO 6yi<osci<oe noceneHue HBJIHeTCH noceneHHeM

HCyi<penJICHHbiM, OTHOCHTCJILHO He60JILIIIHX pa3MCpOB, pacnOJIO>I<CHHhiM B I<OHQC Mbica, B ,n;peBHOCTH
OI<py»<:eHHbiM C Tpex CTOpOH BO)l;OH. )l{HTCJIH :noro llOCCJICHHH
60TI<OH mene3a, a

Tai<»<e »<HBOTHoso.n:crsoM.

3aHnMaJIHCb

HeT ,n;oi<a3aTenLcrs Tora,

t.~To

nJiaBI<CH

H o6pa-

»<HTenu noceneHHll

3aHHMaJIHCb H 3CMJIC)l;CJIHCM, Tai< I<ai< HC 6biJIH 06Hapy»<:eHbl HH 3CMJIC)l;CJIL4CCI<HC opy,n;HH, HH HMbi3CpHOXpaHHJIHI.Qa.
Ilo
MO»<Ho

THny
C'IHTaTL,

»<HJIHI.Q
'ITO

H

,n;pyrHX

ero HaceneHue

B HCCJiaBHHCI<OM I<OMllJICI<Ce

xapai<TepP.biX
6biJIO

OC06eHHOCTHX

npapyMhiHCI<HM.

MaTepHaJILHCH

Hanuque

I<YJILTyphi,

cnaBHHCI<HX

Ha,n;nv.c~ii

MC>I<CT 6biTb 06'bHCHCHO 3aHMCTBOBaHHCM CJiaBHHCI<OrO llHCLMa npa-

pyMhiHCI<HM HaCeJieHHCM, HMCBIIIHM TCCHhiC CBH3H CO CJiaBHHaMH.
Cy,n;H no MeTaJIJIH'ICCI<HM H3)l;CJIHHM

(I<HH»<aJI

c

pyt.~I<oii,

sonroToo6pa3HCH

Hai<oHe'IHHI<

CTpCJihl, OrHHBa, BHCO'IFbiC I<OJILQa), ,n;peBHCCJiaBHHCI<HM Ha,n;nHCliM, I<YBIIIHHaM C )l;BCHEbiMH pyqI<aMn, npHB03HOH I<epaMHI<e H T .,n;., 6yi<oBci<oe noceneHHe 6biJIO ocHOBaHo B cepe.n;uHe
I.Qecrsosano ,n;o nonoBHHhi
.IlpesHecnaBHHCI<He

X

IX

s. H cy-

s., I<or,n;a 6bmo pa3pyllleHo, sepoHTHO, net.~eHeraMH •

Ha,n;nucu

speMeHH

QapH

CnMeoHa,

I<YBIIIHEhi

c

,n;sciiEhiMH

py<JI<aMH

THna J1JIHCI<a-Ma,n;apa H ,n;pyrHX 6oJirapCI<HX MCCTHOCTCii, 3Hai< B BH)l;C nepesepHyToii 6yi<Bbl
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PHc. 1. EyKoB. Pa3JIH'-IHbie il<eJie3Hbie H3,!leJimr. 1-2,
B o; 4--6, HaKoHe'-IHHKH crpeJI H ornHBO X B o, Hafi,!leHHbie
Kpm~a.
PHc. 2. EyKoB. ,UpeBHecJiaBJIHCKHe 6yi<Bhi Hl'-la.Jil X
P~:~c. 3. - EYKOB. KyBWHH IX B. c epe3aHHhiM ua nJie'-lc:

Hai<oHe'-IHHKH CTpeJI IX B.; 3, H<eJie3HaR npliH<Ka
B KY3He'-!Hoil: MacrepcKofi; 7, KpHe'-!HhiH MO.'IOT;
B., HlQlplnlHHhie Hl JOH<H)H cTeHe MacTepcKoH.
3HaKoM B BH,!le npoT06oJirapcKofi 6yKBhi.
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LES FOUILLES DE BUCOV
R~SUME

En 1957, on a decouvert a Bucov (district et region de Ploeşti) deux constructions a ras du sol.
L'une d'elles renfermait un atelier de forgeron. On y a decouvert, a l'interieur, sur le plancher,
un briquet (fig. 1/6), deux pointes de fleches (fig. 1/4-5), des fragments de vases rouges ou
gris, un tesson a email vert et surtout des scories et du fer melange de charbon. Dans les scories
et le charbon on a retrouve les fragments d'un tuyau de soufflet de forge. Le foyer utilise par le
forgeron se trouvait a l'exterieur de la piece, a peu pres au milieu du cote septentrional. Aux
alentours de l'atelier, on a recueilli un marteau de forgeron a deux tetes (fig. 1/7), des morceaux
de loupes (fig. 1 /8) et des scories.
Deux inscriptions paleoslaves etaient tracees sur la paroi Sud de l'atelier, mais il n'en restait
plus que quelques lettres isolees (fig. 2) par suite de la friabilite du materiei. D'apres les particularites paleographiques de ces lettres, on peut dater les inscriptions de Bucov du debut du
xe siecle, sous le regne du tzar bulgare Simeon (893- 927).
L'autre construction a ras du sol est tres probablement une dependance, car il n'y a a l'interi~ur aucun emplacement de foyer. Divers objets en fer, enos, des vases gris et des vases rouges.
ainsi que les fragments d'une cruche et plusieurs ecuelles a email vert ont ete trouves sur le planchet
de cette construction. Dans la moitie Ouest de cette derniere, on a decouvert une fosse ovale
dant le fond est en forme d'auge et dant les parois sant obliques. Des decombres qui avaient
rempli la fosse, on a pu extraire des morceaux de bousillage calcine, quelques fragments ceramiques,
des ossements d'animaux, un poignard en fer dant l'extremite de la poignee etait en spirale,
une pointe de fleche et plusieurs astragales, dant certains sant pourvus
points et
d 'erafl ures.
A quelques metres a l'Ouest de !'atelier de forgeron, on a trouve une fosse rituelle de 1m OS
de long sur om 70 de large, et d'une profondeur de om 35 comptee a partir du niveau ancien.
Au fond de cette fosse, a peu pres au milieu, il y avait un foyer ovale (Om 40 - Om 25). La fosse
etait pleine de cendres, de charbon et de gros galets de riviere. Dans ce remplissage et autour de
la fosse, on a decouvert des vases, brises conformement a un rite. On doit egalement mettre
en relation avec cette fosse rituelle, la cruche a deux anses, ainsi que d'autres vases, du charbon et
des cendres trouvees a proximite. Sur l'epaule de la cruche, on aperc;:oit un signe, legerement trace,
en forme de K, avec les bras tournes vers le bas (fig. 3), signe qui represente un caractere
runique protobulgare ou bien qui en derive.
Sur la surface N, on a decouvert un faur a pain, pratique dans la terre vierge, a sale
de 1m 60 de long sur 1m 25 de large. La voute de ce faur subsiste en entier et sa hauteur maximum
est de om 60. D'autres complexes ont encore ete decouverts a l'occasion des fouilles.
Les fouilles executees en 1957 ont permis d'etablir qu'a Bucov on est en presence d'une
station non fortitiee, de dimensions relativement reduites, situee a l'extremite d'un promontoire
entoure jadis d'eau, sur trois de ses cotes. Les habitants de cette station pratiquaient surtout la
reduction et le travail du fer et l'elevage. Quant a l'agriculture, il n'y a aucune preuve chez
eux d'une occupation de ce genre, car on n'a trouve ni outils agricoles, ni fosses a grain.
Se fondant sur le type d'habitation et sur d'autres traits propres a la civilisation materielle, l'auteur attribue la station de Bucov a une population protoroumaine. La presence
d'inscriptions slaves, dans un complexe non slave, peut etre expliquee par un emprunt de l'ecriture
slave, fait par la population protoroumaine qui entretenait d'etroites relations avec la population slave.
D'apres les objets en metal (poignard dant le manche est termine en volutes, pointes de fleches,
briquets, anneaux de boucle), les inscriptions paleoslaves, les cruches a deux anses, la ceramique
d'importation etc., la station de Bucov a debute approximativement au milieu du IXe siecle et
a dure jusqu'au milieu du X~, environ, lorsqu'elle fut detruite, probablement par les Petchenegues.
Les inscriptions paleoslaves de l'epoque du tzar Simeon, les cruches a deux anses du type
de celles de Pliska Madara et d'autres loca.ites de Bulgarie, le sigle en forme de K dant les bras sant
tournes vers le bas, tres probablement d'origine protobulgare, tout cela prouve qu'aux IXe-xc
siecles une bonne partie du territoire situe au Nord du Danube entrait dans le premier empire
bulgare, confirmant ainsi les informations des sources ecrites. Les decouvertes faites a Bucov
ainsi que celles de Blandiana, de Sebeş, etc. en Transylvanie, et celles de Celei en Oltenie, prouvent
que la Valachie, l'Oltenie, le Banat et le Sud de la Transylvanie rentraient dans les limites du premier empire bulgare. C'est a l'avenir qu'incombe la tâche d'etablir, a l'aide de nouvelles fouilles,
si le Nord de la Transylvanie et une partie de la Moldavie n'en faisaient pas egalement partie.

c:e

37- o. l3u

www.cimec.ro

5iR

M.

CHIŞVASI-COMŞA

1:!

A l'epoque de la domination protobulgare au Nord du Danube, d'etroites relations s'etaient
etablies entre les populations vivant au Nord et au Sud de ce grand fleuve. Ces relations se
refletent aussi dans la culture materielle, par la penetration au Nord du Danube de la ceramique
du type Saltovo, d'origine protobulgare, ainsi que par d'autres elements sud-danubiens.
La presence de la ceramique emaillee et celle d'autres objets d'importation montre que la
station de Bucov entretenait aussi des relations commerciales avec Byzance. Il ne serait pas exclu
que, grâce a sa situation dans la vallee du Teleajen (vallee qui aux IX•- x• siecles, ainsi que plus
tard, etablissait la liaison entre la Transylvanie et la vallee du Danube), la station de Bucov ait
ete un petit centre commercial.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Bucov. Differents objets de fer: 1-2, pointes de m~ches du IX" siecle; 3, boucle en fer du
siecle; 4-6, pointes de fleches et briquet du x· siecle, decouverts dans !'atelier du forgeron; 7, marteau
de forgeron; 8, loupe de fer.
Fig. 2. - Bucov. Lettres paleoslaves du debut du Xe siecle, incisees sur la paroi Sud de !'atelier
du forgeron.
Fig. 3. - Bucov. Cruche du rx• siecle, portant un signe, en forme de caractere runique protobulgare,
incise sur l'epaule.

rx•
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planului de lucru al Institutului de arheologie, în cadrul problemei
studiului formării poporului şi limbii romîne, au fost continuate şi
în campania din anul 1957 săpăturile din cele două cimitire de la Satu
Nou. Din pricina semănăturilor, săpăturile au fost planificate în luna septembrie.
Efectiv, lucrările pe teren au început la 15 septembrie şi au durat pînă la 7 octom~
brie. Avînd în vedere colectivul restrîns care a lucrat la acest şantier, săpăturile
au fost reluate mai întîi la cimitirul 2, iar după încheierea lor în acest punct,
au fost continuate în cimitirul 1.
Cîteva cercetări de suprafaţă întreprinse pe teritoriul localităţii Satu Nou
si în împrejurimile lui imediate au dus la descoperirea unor resturi străvechi de
iocuire. În cele ce urmează vom referi pe rînd despre fiecare în parte.
OTRIVIT

CIMITIRUL 2

Săpăturile întreprinse în campania din anul 1956 ne~au dus la descoperirea
unui destul de important număr de morminte de incineraţie, cu un inventar
relativ redus, care totuşi ne~a permis să situăm cimitirul în epoca feudală timpu~
rie. Dintre problemele de ordin arheologic ce rămîneau să fie abordate în cam~
pania din anul 1957 era şi aceea a limitelor cimitirului. Pe lîngă acest obiectiv
principal, mai trebuiau urmărite şi înregistrate toate amănuntele în legătură cu
ritualul de îngropare a resturilor cinerare.
Pentru rezolvarea primei probleme ce ni se punea pe teren, aceea de a preciza
întinderea cimitirului, trebuia să ţinem seamă de faptul că atît la sud~vest,
cît şi la nord~est de cimitir, terenul actual se află plantat cu viţă de vie ce nu
putea fi distrusă. Despre măsura în care aceste acoperiri ar putea avea vreo influ~
enţă asupra obiectivelor pe care noi le urmărim, vom aminti la timpul şi la locul
cuvenit.
Prima dintre limitele urmări te a fost cea de nord (fig. 1). Pentru atingerea
acestui obiectiv dispuneam de un teren nelucrat, limitat la est de un gard viu
acoperit cu mărăcini, iar la vest de drumul de care. Acest spaţiu a fost cercetat
prin două secţiuni, S 1 a si S 1 b, ce porneau din săpătura 1956 si sondau în
direcţia nord terenul pe o l~ngime de 24,50 m. În secţiunile săpate, pe o distanţă
de circa 6 m spre nord, au fost întîlnite destul de numeroase urne, fie singu~
ratice, fie grupate mai multe la un loc {fig. 1 ). În restul secţiunilor, pe o lungime

• La lucrările de pe şantier a mai luat parte, în
de semnatarul acestor rînduri, şi Niţă Anghelescu, directorul Muzeului de istorie din Călăafară

raşi, care a dat un preţios ajutor la toate
ce s-au făcut pe teren.
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de peste 18 m n'a mai fost întîlnit nici un mormînt, deşi s,a săpat în general
pînă la adîncimea de O, 70 m. De remarcat că şi în să păturile executate în anul
1956, într'o suprafaţă aflată la sud,vest de cele două secţiuni, n'a fost întîlnit

Fig. 2. -

Cimitirul 2 : l, mormînt cu o singur ă
urne de incineraţie.

urnă ;

2, mormînt cu trei

nici un mormînt. Pe baza acestor observaţii, credem că limitele înspre nord ale
cimitirului au fost sezisate si că mormintele M 20 şi M 33 reprezintă grupul
cel mai de nord din întreg ~imitirul.
Dacă în direcţia de nord credem că am reuşit să delimităm întinderea cimi,
tirului, nu putem spune acelaşi lucru şi pentru direcţia nord,est. În această parte

www.cimec.ro

3

SAPĂTURILE

DE LA SATU NOU

581

se află lotul lui Niţă Vlase, plantat cu viţă de vie. Din această cauză săpăturile
arheologice au trebuit să se limiteze la trei secţiuni paralele, S 7 a, S 7 b şi. S 7 c,
cu lungimea de 16 m şi lăţimea de 1,50 m. Fără a fi. prea numeroase, aşa cum
reiese şi din plan, totuşi se găsesc morminte în această parte. Dacă mai adă,
ugăm amănuntul că în cele trei secţiuni amintite au fost întîlnite în săpătură
fragmente de urnă de mărimi diferite, înseamnă că cimitirul continua în această
porţiune de teren şi în consecinţă limitele lui în această direcţie n'au fost
încă atinse. Viţa de vie cu care este plantat acest teren ne,a împiedicat să
continuăm cercetările, spre a nu aduce serioase prejudicii amintitului locuitor.
Înspre est şi sud,est limitele cimitirului au putut fi. urmărite pe lotul lui
Burcă Dragne, printr'o serie de secţiuni: S 2 a - S 2 p. La extremitate.:.. de
est şi sud,est a unora dintre secţiuni au fost întîlnite cîteva morminte, ca
de exemplu M 48, M 51 şi M 53. Credem că nici în această direcţie
limitele cimitirului n'au fost încă atinse şi că va mai fi. nevoie de continuat
lucrările şi în campania viitoare.
Urmărind aceeaşi problemă dar pentru a preciza întinderea necropolei înspre
sud,vest, vest si nord,vest, sîntem obligaţi să facem unele observaţii prealabile.
În partea de ' vest,sud,vest a cimitirului se află lotul locuitorului Sîrbu
D. Gheorghe, plantat cu viţă de vie, mai puţin un mic spaţiu la capătul lui
de est, unde este semănat cu legume. În acest spaţiu am făcut noi o secţiune,
S 5 de 11 x 1,50 m şi a cărei adîncime a variat între 1,00-1,30 m. În săpătura
făcută în acest punct nu am găsit nici o urnă. Trebuie să amintim însă că
am aflat totuşi fragmente mici de oase calcinate, desigur purtate pe ganguri de
animale.
Aceeaşi problemă a fost urmărită pe latura de nord,vest a cimitirului prin
secţiunea S 4, cu dimensiunile 13,50 x 1,50 m. Întrucît terenul în această porţiune
este mai ridicat din cauza ară turii, săpătura a fost adîncită pînă la 1,36 -1,70 m.
Nici în această secţiune n,a fost întîlnită nici o urnă. Pe baza rezultatelor obţinute
în cele două secţiuni, S 4 şi S 5, credem foarte probabil că cimitirul nu mai înainta
mai în spre vest de teritoriul sondat de noi 1 . Totuşi este posibil ca în spaţiul
cuprins între şanţul de scurgere, săpat de,a lungul drumului de care, şi anume pe
latura de vest şi secţiunile noastre şi în special sub gardul viu din jurul drumului,
teren nesăpat de noi, să mai fi. rămas unele urne. De asemenea este posibil ca
în spaţiul cuprins între capătul de nord al lui S 5 şi capătul de sud al lui S 4
să se mai afle unele morminte.
În cursul săpăturilor au fost descoperite 30 de morminte de incineraţie,
numerotate în continuarea celor aflate în campania din anul 1956. Ele au primit
seriile 32-61, inclusiv. În cele mai frecvente cazuri mormintele erau formate
dintr'o singură urnă (fig. 2/1). Acesta este tipul cel mai obişnuit ce se întîlneşte
în necropola cercetată. Se cunosc însă cazuri şi ele nu sînt rare, dar nici nu
constituie un caracter dominant al cimitirului, cînd apar cîte două urne, una
lîngă alta (fig. 3). În cursul săpăturilor a fost întîlnit un mormînt ce adăpostea
trei urne: M 44 (fig. 2/2). Toate aceste urne se aflau asezate una lîngă alta,
rezemate chiar una de alta. Într,un singur caz, în M 33, înt~,o groapă de formă
ovală au fost aflate cinci urne.
1
În capătul de vest al viei locuitorului Gheorghe
D. Sîrbu, la circa 60 m vest de centrul şantierului,
am mai făcut o secţiune - S 6 - cu dimensiunile
IOX 1,50 m, adincită pînă la 1 m. Scopul acestei
secţiuni a fost de a verifica unele informaţii referi-

toare la extinderea necropolei pînă in această parte.
Rezultatul a fost negativ: nu s-au intilnit in porţiunea
săpată nici urne intregi sau fragmentare şi nici vreo
urmă de locuire.
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lîngă mormintele cu
urnă,
cu oasele aşezate

Pe
fără

urnă,
au mai fost
grămadă,
în fundul
decît grămada de oase,

întîlnite şi morminte
gropii. Uneori aceste
alteori se aflau în

morminte nu cuprindeau
apropierea unor urne.
Cea mai mare parte din volumul urnelor era plin cu oase puter,
nic calcinate şi sfărîmate. În unele cazuri s'au putut face şi observaţii
cu privire la ordinea în care ele sînt aşezate în urnă. S,a putut constata
că deasupra erau oase ce făceau parte din cutia craniană, sub ele fragmente
de claviculă, apoi din membrele
superioare, din şira spinării şi din
membrele inferioare.
În unele cazuri mormintele găsite
nu au nici un inventar. În cazul
cînd au, apare cuţitul întreg sau
fragmentar, bucăţi mici de fier sub
formă de cuie fragmentare; într,un
singur caz avem un vîrf de săgeată
de fier, iar în rest obiecte de po,
doabă în stare mai mult sau mai
puţin fragmentată. Dintre acestea
din urmă amintim: mărgele din
pastă sticloasă, puternic deformate
în timpul cremaţiei, precum şi două
inele de tîmplă, de tipul X din
clasificarea Krystinei Musianowicz 1
şi un cercei fragmentar din tablă
de bronz. Asupra acestor obiecte
vom reveni mai tîrziu, cînd vom
discuta cronologia cimitirului.
Vasele de lut sînt confecţionate
dintr'o
pastă ce conţine de cele mai
Fig. 3. - Cimitirul 2, mormînt cu două urne de incineraţie .
multe ori nisip fin ca degresant,
dar uneori şi pietricele ce,i dau un
aspect zgrunţuros şi sînt lucrate la roata de mînă. Ele au pereţii uşor arcuiţi,
un umăr mai mult sau mai puţin pronunţat şi cu un început de gît. Corpul
este împodobit cu o linie incizată în spirală pe pasta crudă a vasului pînă
sub buză. Acest tip de vas a fost întîlnit în marea majoritate a mormintelor,
constituind un tip unitar şi comun, caracteristic pentru cimitirul 2 de la Satu
Nou. O urnă din această categorie, are incizat parte pe umăr, parte pe gît,
trei haste: două la margine, paralele, iar cea de,a treia la mijloc, mai sus şi
oblică (fig. 4/1). Aceste semne se găsesc destul de des pe ceramica feudală
timpurie, atît la nord 2, cît şi la sud de Dunăre 3 •
Pe lîngă acest tip, pe care l'am putea denumi Satu Nou C 2, mai apar şi
altele, cu o formă ce diferă de prima şi cu alt decor.
L Krystina
Musianowicz, Kablaczki skroniowe,
Proba typologii i chronologii, în Swiatowit, XX, 19481949, p. 184-185 şi pl. XI/ 1-5.
2
D. Tudor, Sucidava I, în Dacia, V-VI, 19351936, p. 419, fig. 19/ 1- 4; idem, Vase « protobulgare »
descoperite în Oltenia, în SCIV, I, 2, 1950, p. 139-151.

3
Se găsesc destul de des asemenea incizii pe vase
de lut descoperite la sud de Dunăre. Pentru Dino getia, Şantierul Garvăn-Dinogetia, în scrv, III,
1952, p. 376, fig. 22/ Il. Pentru unele vase descoperite
la Pliska Kr. Miiatev, CAa61lHCKa KepaMUKa 6 EMzapu11
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Un aspect cu totul deo~ebit aduc cele trei urne găsite în mormîntul M 44
(a, b, c), atît în ceea ce priveşte forma, cît mai ales în ceea ce priveşte orna~
mentul. Prima dintre ele, M 44 a (fig. 4/2) are corpul împodobit cu trei zone
de linii în val, dispuse una sus, alta la mijloc şi cea de~a treia spre partea infe~
rioară. Zona superioară a decorului este legată de cea inferioară, tot printr~un

Fig. 4. - Cimitirul 2: 1, urnă cu mcmt (M 38 b); 2, ur11a din
M 44 a; 3, urna din M 44 b ; 4, urna din M 44 c.

motiv în val executat oblic si destul de neîndemînatic. De altfel întreg recipientul
trădează o tehnică primitivă.
Urna a doua M 44 b (fig. 4/3) are decorul împărţit tot pe zone: în mijloc
motivul « în ochi » executat cu pieptenele, iar mai jos şi sus, acest motiv central
este mărginit de incizii orizontale dese. Cea de,a treia urnă diferă de celelalte :
are un umăr destul de accentuat, iar pereţii sînt împodobiţi cu caneluri (fig. 4/4).
Cu toate aceste deosebiri, toate trei exemplarele s~au găsit într'un s~ngur mormînt,
lipite unele de altele (fig. 2/2).
O parte din urne au fundul albiat~concav, iar o altă parte il au plat. De
cele mai multe ori pe fundul vasului se găseşte o marcă de olar; aceasta poate
avea forma de cerc cu sau fără o cruce înscrisă în el, sau alte forme . .
Heiluomo Jlla'leuue Ja c;taBmJcKama apxeoJIOlUR Ha
Ba.tKalta, Sofia, 1948, p. 19, fig. lJ ; p. 20, fig. 14.

•uamepuaJiii

Pentru cele descoperite la Ma dara, ibidem, p. 41,
fig. 31. Alte exe mplare In Stancio Stancev, Pa3KonKu
U /10600IIIKPUIIIU MarnepuaJIU 6 ilJIUCKe npe3 1948 r. În
Ttvestiia·lnstitttt, XX, 1955, p. 204, fig. 20/4 (pe
o olană); apoi la Stamen Mihailov, Apxeonozu,tecKu

Cangova, TopzoBCKU noAteuţellUR Kpaii IO:HC/Iama KPerwcmHa cmeHa 8 llpecJtaB, în Izvestiia -Institut, XXI ,
1957, p. 233-270 cu pl. l / 15, 17 - 3 1 şi pl. II/3,
7, 8, 9, 13 ş i 15 - 17 .

11

om

llnucKa

(1948- 1951 z.)

ibidem,

p. 49- 170, cu fig. 29 de la p. 81; iar recent, Jordank a
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CIMITIRUL 1 (fig. 5)

Cimitirul 1 de la Satu Nou se află situat în parte pe fruntea terasei, în
parte pe pantele ce coboară în spre valea adîncă şi largă care îndrumă apele de
ploaie înspre lacul Oltina. Localitatea Satu Nou care~şi are vatra principală de~a
lungul acestei văi, a cuprins în aria sa actuală atît pantele, cît şi porţiunea de
teren unde se află cimitirul feudal timpuriu. Porţiunea de cimitir aflată pe pante
a fost descoperită în anul 1948 cu ocazia unor cercetări de suprafaţă, iar în toamna
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Fig. 5.- Planul sectorului A din cimitirul 1.

aceluiaşi

an s~a executat un sondaj preliminar, ale cărui rezultate au fost publicate
la timpul său 1 •
Înainte de a trece la descrierea amănunţită a lucrărilor şi la prezentarea rezul~
tatelor, ţinem să facem unele precizări preliminarii pe care le socotim în parte
utile, în parte necesare.
Sensul pe care~l dăm lui C 1 este teritorial: prin el înţelegem suprafaţa din
cuprinsul vetrei satului în care se află un vast cimitir de incineraţie din etapa
feudală timpurie. Acest cimitir a putut avea mai multe etape cronologice apro~
piate în timp sau succesive. Rămîne de văzut dacă în cuprinsul lui nu putem
deosebi diferite «sectoare »2 • Cu privire la toate aceste probleme, cercetările
viitoare vor avea cuvîntul.
Prin săpăturile întreprinse în necropola din sat, s~au urmărit două obiective
principale: pe de o parte s,a căutat să se epuizeze restul de teren nesăpat de noi
în 1948 şi nerăscolit de localnici, din grădina lui Anghel Sîrbu, iar pe de altă
parte am căutat să găsim alte puncte în cadrul aceluiaşi cimitir, unde să putem
continua săpăturile.
1
B. M(itrea), Cercetări şi sondagii arheologice
numismatice, În Studii, II, 1, 1949, p. 149-150.
2
Cf. Ion Nestor, La necropole sla11e d'epoque
anci~nne de Sdrata Monteoru, în Dacia, N.S., l,

şi

1957, p. 289; Ion Nestor şi Eugenia Zaharia, Săpă
turile de la Sărata Monteoru din 1956, în Materiale,
IV, 1957, p. 188.
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Lucrările din grădina lui Anghel Sîrbu, începute în anul 1948, au fost reluate
tn acest an. Printr,un număr de secţiuni (pe plan S 1 - S 8) a fost sondat şi
restul terenului din grădină. Cu acest prilej au mai fost desc-vperite alte 5 morminte
:le incineraţie. Dintre acestea M 6 şi M 7 au făcut parte dintr,un singur mor,
mînt format din două urne, pe cînd 11. 9 ne,a prezentat un mormînt cu trei
urne. În ultimul caz avem de,a face cu un mormînt al cărui fund era pavat cu
lespezi de piatră, iar gura fiecă,
rei urne era astupată tot cu les,
pezi de piatră. Este pentru prima
oară cînd întîlnim la Satu Nou,
acest ritual de îngropare. Deo,
camdată ne mărginim să,l sem,
nalăm, iar o discuţie mai amplă
in legătură cu el vom face
atunci cînd săpăturile viitoare
ne vor pune la dispoziţie şi
alte morminte similare. Mai
spre vest de M. 9, tot în S 3,
s,au găsit un număr destul de
mare de fragmente ceramice
provenind din urne diferite,
ce,au fost găsite în grădină de
proprietarul locului în cursul
lucrărilor agricole şi îngropate
în acest loc.
Deşi pasta este aceeaşi,
tehnica în care sînt lucrate vasele
este superioară celei în care
sînt lucrate vasele din C 2. Din
punctul de vedere al decorului,
distingem două categorii : una
împodobită cu incizii şi alta cu
caneluri orizontale. Prima din Fig. 6.- Cimitirul 1: 1, urna M 6; 2-2 a, urnă funerară cu
aceste categorii are pereţii arcuiţi
marcă de olar pe fund.
şi umărul puternic accentuat şi
buza răsfrîntă oblic în afară. Corpul acestor recipiente este acoperit în întregime din
imediata vecinătate a fundului şi pînă sub buză de incizii ;orizontale mai mult
sau mai puţin fine. Caracteristic pentru acest fel de ceramică este prezenţa unui
motiv decorativ executat pe umărul vasului cu pieptenele în sens oblic; acest
motiv a fost întîlnit în mod repetat pe urne din C 1. Într,un caz acest decor
ia formă de ghirlandă (fig. 7 / 2). Cea de,a doua categorie are pereţii uşor arcuiţi,
cu umărul neaccentuat, lipsind aproape şi cu corpul decorat cu incizii grosolane,
ce se apropie de caneluri. Sub g\.t se af\.ă un ornament vertical executat cu un
instrument bont. Atît pasta cît şi tehnica rudimentară în care este lucrată ne
arată că este o altă categorie (fi.g. 6 /1).
In general urnele găsite au fost lipsite de inventar sau au fost foarte sărace.
Totuşi în M 9 b semnalăm prezenţa a două calote semisferice din tablă subţire
de argint sau bronz în stare fragmentară şi mult deteriorate. Gaura mare de circa
3 mm ce se află în fiecare emisferă ne face să ne gîndim că ar fi putut servi
şi ca element decorativ la cercei. Alte două piese de acelaşi fel, găsite în acelaşi
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mormînt în şi mai precare condiţii de păstrare ne îndreaptă în aceeaşi direcţie.
În alte urne s'au mai aflat cîteva arşice de miel şi un cui de fier fragmentar.
Al doilea punct în care s'au făcut săpături în vatra satului şi în cadrul cimi,
tirului 1 a fost ales exact la punctul unde se bifurcă şoseaua ce duce de la Satu
Nou într'o parte spre Canlia şi în altă parte spre Coslugea. În acest punct se
află o porţiune de teren în formă de triunghi cu latura de 18 m, în faţa gospo,
dăriei locuitorului Niţă Lefter.
Locuitorii din jur ne,au atras atenţia că pe acest teren s,au aflat diferite
«borcane» de pămînt ce conţineau « oase
arse». Parte din ele s'au descoperit în
ultimii ani chiar pe terenul pe care l,am
'
'/
săpat noi în acest punct. Altele s'au des,
'''
1
'
.' 1
coperit în curtea gospodăriei lui Niţă Lefter,
\1
.:'',' 1'
1\
'
cînd, cu vreo douăzeci de ani în urmă, cu
''
11
1
1
1 1
1:''
~
ocazia săpăturilor pentru construcţia beciu,
'
'
lui gospodăriei au fost găsite vreo trei
urne. Adîncimea la care au fost aflate era.de
/

/

/

\

\

1

1

1

1

1

1

2

Fig. 7.- Cimitirul 1: 1, urnă cu decor inci:at pe interiorul buzei; 2, urna

M 9 b.

circa 0,40 m urnele fiind înalte de circa 0,30 -0,40 m (informaţia locuitorului Florea
Marin). Porţiunea de teren aflată la bifurcaţia şoselei, în faţa gospodăriei locuitorului
Niţă Lefter a fost sondată prin 8 secţiuni (fig. 8). Pe lîngă destul de numeroase frag,
mente de urne sfărîmate ce,au fost întîlnite în mod sporadic, au fost descoperite in
situ trei morminte: două întregi şi unul distrus. Unul din morminte este format
dintr'o urnă cu umărul uşor pronunţat şi corpul împodobit cu caneluri în spirală.
Pe fund urna are o marcă de olar, formată dintr'o cruce înscrisă într,un cerc
(fig. 6/2 şi 6/2 a). Peste această urnă şi în parte în ea s,a găsit sfărîmată o a doua,
al cărei corp este ornamentat cu incizii fine, dispuse « în portativ » pe partea
ei inferioară şi umplînd tot spaţiul pe partea superioară. Interiorul buzei este
împodobit cu un grup de linii în val, fin incizate (fig. 7 /1). Tot în acest punct
a mai fost găsită o urnă al cărei corp este împodobit cu o linie adîncită în spi,
rală, iar sub gît cu una în val. Urna aceasta a fost aflată spartă din vechime în
mici bucăţi.
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Ca inventar amintim că într,un mormînt s'a găsit un inel de tîmplă în· formă
de «trage dop » (fig. 10/2), iar într,altul s,a aflat o lamă de cuţitaş şi o cataramă
de curea cu pereţii laterali mult curbaţi ~g. 10/1).
j
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- Planul sectorului B din cimitirul 1.

Tot în acest sector a mai ieşit la iveală un alt mormînt de incineraţie, complet
deosebit de tot ce s'a descoperit pînă acum în cele două cimitire de la Satu Nou.
Mormîntul a fost aflat în şanţul şoselei Satu Nou-Canlia, pe latura ei de nord,
vest, în uliţa care trece printre gospodăriile locuitorilor Ion Mocanu şi Tudor
Neagu. El este format dintr ..o cutie de piatră, avînd fundul pardosit cu o lespede,
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iar pereţii formaţi din una sau mai multe lespezi aşezate pe cant (fig. 9). « Gura »
acestui mormînt este spre sud,vest. Mormîntul are forma dreptunghiulară şi

Fig. 9. -

Cimitirul 1 : mormînt de

incineraţie

cu cutie de

piatră.

dimensiunile de circa 0,60 x 0,30 m. Din cauză că mormîntul se afla în rigolă
şi a fost spălat de ape, ieşind în parte la suprafaţă, nu putem şti dacă deasupra
era acoperit cu vreo lespede sau nu. În
interiorul mormîntului s'au găsit numeroase
i
fragmente ceramice sfărîmate şi amestecate
'1
( 1
din cauza trecerii căruţelor peste acest
' 1
mormînt. În laborator au putut fi recon,
(1 1
stituite
în mod sigur două forme de vase
~) <::>
( ~
11
/1 şi fig. 11 /2). Din punct de
(fig.
lc:s
vedere al tehnicii, formei şi ornamentării,
aceste recipiente se deosebesc complet de
tot ce am întîlnit pînă acum în cele
două necropole de la Satu Nou. Cu pasta
relativ aleasă, sînt lucrate la roată cu învîr,
titură rapidă, sînt arse la roşu,cărămiziu
închis, iar la exterior şi interior au o
Fig. 10. - 1, cataramă fragmenta ră găsită î n M 13;
culoare cenuşie închis. După fragmentele
2, inel de tîmplă din M Il , cimitirul l; 3, inel de
păstrate, cele două recipiente sînt orna,
tîmplă din M
4 7, cimitirul 2.
mentate prin lustruire, unul cu motiv în
reţea (fig. 11 /1), iar celălalt cu motiv în benzi longitudinale (fig. 11/2). Partea de
jos a acestui decor este limitată de o zonă formată de o bandă de mici linii
orizontale incizate în pasta crudă a vasului. Fundul celor două vase este plat şi fără
nici o marcă. În interiorul lor nu s'a găsit nici un fel de inventar.
Locuitorii din această parte a satului ne,au informat că ei au mai găsit ase,
menea «vase cu oase arse», protejate de pietre în cele patru laturi. De asemenea
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şi deasupra aceste morminte aveau cîte o lespede. Un astfel de mormînt a fost
descoperit în primăvara anului 1957 pe terenul gospodăriei locuitorului Florea
Mocanu, dar nu i,a acordat nici o atenţie şi l,a distrus. Locuitorul Ion Mocanu
ne semnalează descoperirea de urne în cuprinsul gospodăriei sale, aflată în
apropierea locului în care s,a găsit mormîntul cu cele două urne descris
mai sus.
Problema datării celor două necropole feudale timpurii de la Satu Nou este strîns
legată de aceea a datării ceramicii de factură slavă din aceeaşi epocă de la Dunărea
de Jos. În stadiul actual al cer,
cetărilor, cu toate eforturile
depuse în ultimii 10-15 ani, la
care se adaugă unele lăudabile
încercări făcute în ultima vreme 1 ,
această problemă nu a primit
încă în ansamblul ei o rezolvare
satisfăcătoare. În această situa,
ţie nu ne rămîne decît să încer,
căm ca pe baza elementelor de
inventar aflate în urne, să pro,
- - J
punem o datare pentru cele
două cimitire. Ţinem să adăugăm
l
că problema datării celor două
cimitire de incineraţie va putea
fi pusă de-abia după ce va fi. săpat
în întregime şi C 1, pentru a
vedea întinderea lui şi în funcţie
de aceasta, eventuala eşalonare
a lui în timp. Efortul nostru
pentru moment va încerca să
fixeze în mare, pe baza unor
anumite obiecte de inventar de
care dispunem acum, secolul sau
epoca în care se plasează cele
j
două necropole. Rămîne pentru
mai tîrziu să fie discutat în amă, Fig. 11. - Cimitirul 1 : 1, urnă fragmentară decorată cu motivul
nunt începutul şi sfîrşitul fie,
în reţea; 2, urnă decorată cu caneluri şi prin lustruire.
cărui cimitir.
Fără a intra acum în detalii, amintim că unele elemente de inventar ne indică
mijlocul secolului X. În acest sens pledează fragmentul de cercei descoperit în
cimitirul 2, în M 4, pentru care cea mai apropiată paralelă ce poate fi. citată se
află în grupa Tokai, datată prin monede în deceniile imediat următoare mijlocului
secolului X 2 • Inelul de tîmplă cu partea inferioară lăţită şi răsucită (fig. 10/2 şi fig. 10/3)
~

1
Maria Chişvasi, PawtRR cpeoueBeKOBaR KepaAtuKa
11a meppumopuu PyMblflCKoii H apoouou PecnyonuKu
(VI-XII BB.), Moscova, 1956, p. 3; mai nou , M.

Chişvasi-Comşa, Unele concluzii istorice pe baza
ceramicii din secolele VI-XII, în SCIV, VIII, 1957,
p. 270, propune o datare a cimitirului în secolul
al VIII-lea, iar în rezumatul în limbi străine (ibidem,
p. 290), prelungeşte da tarea cimitirului şi pentru
începutul secolului al IX-lea.
~ ). Hampel, Altertiimer des friiheren Mittelalters

in Vngarn, Braunschweig, Il, 1905 , p. 401, fig. D / 1- 10.

Bijuteriile au fost datate cu monede bizantine de aur.
Din cele Il bucăţi descoperite cu această ocazie, o
monedă poartă efigia lui Roman 1 şi a fiului său
(920-944), iar restul de 10 au fost emise de Nicefor II,
împreună cu Vasile II. Aceste ultime emisiuni sînt
datate în luna august 963 de W. Wroth, Catalogue of
the Imp erial Byzantine Coins in the British Museum,
Londra, II, 1908, p. 4 71.
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face parte din tipul X din clasifi.caţia lui K. Musianowicz 1 • Cercetătoarea amintită
întemeiată pe faptul că cunoaşte asemenea tipuri de inele de tîmplă numai din
cultura Keszthely, propune nu fără unele rezerve, o datare a lor în secolele VIIVIII 2 • Săpăturile recente de la Halimba,Cseres 3 au scos la iveală un exemplar
bine datat în a doua jumătate a secolului X. Pentru aceeaşi vreme credem noi
că pledează şi fragmentul de urnă, împodobit cu incizii orizontale dese,
peste care a fost realizat cu pieptenele un alt motiv dispus oblic imediat
sub gîtul vasului. Această specie ceramică o găsim în aşezarea feudală de la
Bisericuţa,Garvăn, unde este caracteristică pentru
nivelul din epoca lui Ioan I Tzimisces.

*

Cele două necropole de incineraţie de la Satu
Nou se încadrează în grupa cimitirelor de incineraţie
de la Dunărea de Jos. Din punct de vedere al ritului
de înmormîntare, ele nu fac decît să continue o tra,
,
, diţie mai veche, ale cărei rădăcini le găsim docu,
r - - ~ ~- ~oM--- - --~ menta te în cimitirul slav din Poiana Scoruşului de la
Sărata Monteoru. Dar pe lîngă aceste elemente tradi,
ţionaliste, găsim în ritual o serie de practici noi
ce n'au nici o legătură cu fondul slav primitiv. Ele,
mente noi din ritual întîlnite în cimitirele de la Satu
Nou cer o examinare deosebită. Pînă la efectuarea
unor astfel de cercetări nu putem să nu subliniem
că trebuie să găsim aci o influenţă din partea popu,
laţiilor locale cu care slavii au convieţuit.
Un cimitir asemănător cu cele de la Satu Nou,
se află în nord,vestul R. P. Bulgaria, la Verbovka 4
formînd împreună o grupă culturală pe care am
putea,o numi Satu Nou, Verbovka. Caracteristica
esenţială a acestei grupe este cremaţia.
Fig. 12. __ Opai~ roman găsit in locul
0 a doua grupă este formată din cimitire biri,
<<La Vîlcea».
tuale, în care intră cel de la Histria de la punctul
« Capul viilor» 5 şi cel de la Bukiovţi 6 din R. P.
Bulgaria. Legăturile culturale între cele două grupe de cimitire sînt evidente.
O precizare a acestor raporturi atît din punct de vedere cultural, cît şi cro,
nologic se va face în viitor.
' Krystina Musianowic:, ojJ. cit., p. 114-229.
Tipul X de inele de tîmplă este cunoscut autoarei
doar în cimitirele de la Abony, Czik6, Szirăk (în
două morminte deosebite) şi Keszthely (p.
!AS,
pl. XI/1-5).
~ Cercetătoarea amintită recunoaşte că << pentru
inelele de tîmplă de tip X este greu de stabilit o
limită cronologică» (ibidem, p. 204 ). Cf. de asemenea
Mirynna Corovii'-Ljubinkovic, La parure en metal

chcz les sla<•es du sud aux IX-e-XI-c sieclcs. Boucles
d'oreilles a appendice en forme de grappe, în Starinar,
II, 1951, p. 21-55. Asupra aceleiaşi probleme, dar
cu o documentaţie mult mai bogată, revine A. Kralowansky, în AE, 1956, p. 206-212. Pe baza noului
material, datarea tipului X al Krystinei Musianowicz
nu se mai poate menţine.

a Torok Gyula, Halimba-Cseres X-XII szcizadi
tcmetoje, în FoliaArch, VI, 1954, p. 95-105. Inelul
s-a găsit în mormîntul 47 (p. 96 şi pl. XXV/3). O
parte din informaţia bibliografică ne-a fost comunicată de Ion Nestor, pentru care îi aducem mulţu·
miri.
4
V. Mikov, Cmapume CJlaBHHU ua lOZ omb ,ayHaBa
în Istoriceski Pregled, III, 2, 1946-1947, p. 155 şi 160.
5
Vlad Zirra, Cimitirul feudal timpuriu în raportul
Şantierul arheologic Histria, în Materiale, IV, 1957,
p. 69-76. Raportul de săpături este bogat ilustrat
şi studiul conţine numeroase sugestii ce sînt de
reţinut.
8

Kr. Miiatev, EâuH cmapoc/laBJliiCKU âByo6peâuH
HeKponoll npu c. EyKUOBIJU, în Sbornik, N. S. Derjavin,
Leningrad, 194 7 (inaccesibil). V. şi St. Stancev, în Slavi a
Antiqua, II, 2, 1949-1950, p. 528.
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DESCOPERIRI ÎNTÎMPLĂTOARE

1. Pe teritoriul satului Satu Nou, la punctul numit « La vîlcea » aflat în apro,
pierea lacului Oltina, elevul Gh. Jianu, săpînd în marginea malului, a descoperit
în primăvara anului 1957 două opaiţe romane de lut.
Ambele piese au fost confecţionate în aceeaşi officina şi au figurate pe discus
cîte o sepie (fig. 12). Forma rotundă a discului şi volutele ce,l leagă de rostrum
(spart la exemplarele noastre) ne arată că cele două exemplare pot fi datate în
ultimele decenii ale sec. 1 e.n. 1 •
Tot în acest loc, acelaşi elev a mai găsit fragmente de lut din 3-4 vase
romane diferite.
2. Cu prilejul unor cercetări pe marginea lacului Oltina, am aflat la punctul
denumit «Colţul pietrii » sau « Tabia de la colţul pietrii », fragmente ceramice din
orînduirea comunei primitive. Punctul menţionat mai sus, se află pe teritoriul
satului Coslugea, corn. Lipniţa. Fragmentele ceramice găsite se datează, după
D. Berciu, o parte din Hallstattul timpuriu şi tîrziu, iar altă parte în Latene.
BUCUR MI'fREA
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LES FOUILLES DE SATU NOU
RESUME

L'auteur a continue en 1957 les fouilies entreprises dans les deux necropoles de la haute
epoque feodale situees a Sa tu Nou (district d' Adamclisi, region de Constanţa}.
Dans la necropole n° 2, trente tombes a incineration, a urne, ont ete decouvertes. On y
a rarement rencontre des tombes a ossements incineres deposes a câte de l'urne, ou meme sans
urne. La forme et le decor des urnes de cette necropoles sont illustres par les figures 2-8. De
l'inventaire trouve dans les urnes de la necropole n° 2, il faut signaler le couteau, entier ou fragmentaire, une pointe de fleche, des perles en pâte vitreuse et un anneau-temporal (fig. 10).
Dans la necropole n° 1, deux endroits differents ont ete fouilies (fig. 5 et 8); une dizaine
d'urnes y ont ete trouvees.
Une tombe est remarquable, celie qui parte le no M 9. Son fond etait dalie et contenait
trois urnes recouvertes chacune d'une dalie. Une autre tombe (M12) avait le fond et les
câtes revetus de dalies en pierre (fig. 9). La ceramique fragmentaire, trouvee a l'interieur, a
permis de reconstituer deux urnes: l'une a decor (( en reseau)) (fig. 11/1), et l'autre, polie
(fig. 11/2). La tombe 11 contenait un anneau-temporal (fig. 10/2), et la tombe 13 une boucle
fragmentaire (fig. 10/1).
Se fondant sur les elements de l'inventaire, l'auteur propose de les dater provisoirement
de la seconde moitie du Xe siecle. L'avenir apportera sans doute des precisions chronologiques
au sujet du debut et de la fin de chaque necropole.
Un lumignon romain en terre cuite a ete trouve a proximite du lac d'Oltina (fig. 12).
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Satu Nou. Plan des fouilles de la necropole n° 2.
Fig. 2.- Necropole n° 2: 1, tombe renfermant une seule urne; 2, tombe avec trois urnes a incineration.
Fig. 3.- Necropole n° 2. Tombe avec deux urnes a incineration.
Fig. 4. -Necropole n° 2: 1, urne a incisions (M 38 b); 2, urne de la tombe M 44 a; 3, urne de la
tombe M 44 b; 4, urne de la tombe M 44 c.
Fig. 5.- Plan du secteur A de la necropole n° 1.
Fig. 6.- Necropole n° 1: 1, urne de la tombe M 6; 2-2a, urne funeraire portant une marque de potier
sur le fond.
Fig. 7. -Necropole no 1: 1, urne a decor incise a l'interieur du bord; 2, urne de la tombe M 9 b.
Fig. 8. -Plan du secteur B de la necropole n° l.
Fig. 9. - Necropole n° 1 : tombe a incineration, a ciste.
Fig. 10.- 1, boucle fragmentaire trouvee dans la tombe M l3; 2, anneau-temporal provenant de la tombe
M Il de la necropole n° 1; 3, anneau-temporal trouve dans la tombe M 47 de la necropole n° 2.
Fig. 11. -Necropole n° 1: 1, urne fragmentaire a decor en reseau; 2, urne a decor cannele, polie.
Fig. 12.- Lumignon romain trouve au !ieu dit «La Vîlcea>>.
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DE LA DRIDU

din 1956 de la Dridu au identificat o aşezare din secolul X, care
a fost atribuită unei populaţii vechi romîneşti. Datorită importanţei aşezării
pentru problema formării poporului romîn, s,a programat executarea unor
săpături mai întinse în 1957, între 12 iunie şi 8 august. Aceste săpături au dezvelit
în întregime cam 2/3 din suprafaţa sondată anul trecut (pe locul lui Vasile Dră,
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Secţiune

prin centrul bordeiului

.f.

ghici). Cercetări de suprafaţă făcute în 1956-1957 au arătat că aşezarea are o mare
întindere pe terasa de sud a lacului Comana; dar pentru a se cunoaşte cît mai
bine resturile materiale ale acestei perioade din formarea poporului romîn, cît
şi din cauză că întreg terenul este cultivat, s,a preferat să se dezvelească în întregime
o parte din aşezare şi numai în al doilea rînd să se urmărească prin sondaje alte
probleme care vor fi menţionate mai departe.
Monumentele descoperite pînă acum în depunerea arheologică a veacului
X - bordeie, cuptoare de copt şi vetre în afara locuinţelor - aparţin unei aşeză1.·i
de caracter rural, cu rare şi mici aglomerări de locuinţe.
Bordeiele. Ca rezultat al săpăturilor din 1956 şi 1957, bordeiul rămîne singurul
fel de locuinţă cunoscut pînă acum în această aşezare. În 1957 s'au dezvelit
trei noi bordeie, dintre care unul (f) a fost tăiat de bordeiul a, săpat în 1956 1 .
Datorită acestei observaţii de ordin stratigrafic făcute între bordeiul a/1956 şi
hordeiul f/1957 s'au putut deosebi două faze de locuire, două nivele de bordeie.
1

Ji>

~·

c.

Materiale. V, p. 547.
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Întîmplarea a făcut ca cele trei bordeie a, b, şi c, săpate în 1956 să aparţină
fazei mai noi, iar celelalte trei săpate în 1957, f, h şi k să aparţină fazei mai vechi
de la Dridu. Cercetarea atentă a locuinţelor şi a conţinutului lor ne îndreptăţeşte
să socotim bordeiele mai noi drept o revenire pe acest loc a unor reprezentanţi
ai aceluiasi grup omenesc. Gropile bordeielor vechi si noi sînt săpate de la baza
depunerii, medievale, în stratele preistorice. În legătură cu situaţia stratigrafi.că
a bordeielor mai vechi, secţiunile practicate arată că gropile acestora sînt căpăcuite
de stratul negru. Totodată, nicăieri pînă acum nu avem nici un indiciu care să
ne permită măcar ipoteza unei împărţiri în două nivele a depunerii de pămînt
negru; în absolut toate secţiunile noastre depunerea de pămînt negru se prezintă
uniform; ea nu cuprinde niciodată resturi in situ în grosimea ei, ci numai la baza ei.
Ca formă, groapa bordeiului h este aproximativ pătrată; cele ale bordeielor
f şi k sînt dreptunghiulare şi mai mari ca dimensiuni. Bordeiul f /1957 merită să
fie semnalat în mod special pentru dimensiunile sale deosebit de mari, avînd
laturile de 8 X 5 m. La toate trei bordeiele, intrarea n,a putut fi. observată cu aceeaşi
precizie ca la bordeiele mai noi. Intrarea a fost cu siguranţă tot pe latura de vest,
unde în mod constant s,a observat pe marginea gropii un fel de deranjament,
care corespunde locului pe unde se intra. După situaţia observată în teren, presu,
punem că bordeiele mai vechi nu aveau intrarea în treaptă cu gîrlici ca la cele noi,
ci se cobora în ele cu ajutorul unei scăriţe de lemn.
Deşi la nici unul din cele şase bordeie descoperite nu s,au găsit urmele parilor
care să ajute la înţelegerea modului în care au fost acoperite (fapt care ne face să
socotim că şi lemnăria a fost evacuată), totuşi dimensiunile obişnuite ale bordeielor
fac ca această problemă să nu fie greu de rezolvat. Din seria bordeielor vechi, cel
notat cu f, care are latura lungă de 8 m, prezintă însă din acest punct de vedere
o dificultate serioasă, din cauza dimensiunilor lui neobişnuit de mari. De altfel,
în legătură cu acest bordei, nu avem nici un indiciu pentru a face măcar ipoteza
că ar fi avut două încăperi, cu atît mai mult nu, cu cît situarea vetrelor în cuprinsul.
lui face imposibilă o astfel de împărţire a gropii bordeiului. Deoarece pînă acum
nu avem nici un element care să ne dea o cît de mică indicaţie în legătură cu aco,
perişul, lăsăm această problemă deschisă pînă la cercetările viitoare.
O a doua deosebire care s,a observat între cele două serii de bordeie, este
în legătură cu instalaţiile de foc. Toate bordeiele noi au sobă construită din bolovani,
în timp ce bordeiele vechi au vetre în groapă, cu pavaje din pietre sfărîmate. Sobele
de piatră au fost descrise în raportul nostru anterior. Vetrele în groapă sînt situate
fie în colţul de răsărit al bordeiului, fie mai spre centrul lui. Bordeiul cel mare f
avea cinci asemenea vetre, dintre care trei mai mici, şi două mai mari, acestea
din urmă situate, una în colţul de răsărit şi cealaltă în centrul bordeiului (fig. 1).
Gropile vetrelor erau rectangulare cu laturile între 0,80 şi O, 90 m şi adînci de
0,25 m. Ele erau săpate în lutul galben de la baza fundului bordeiului. Unele au
cîte 3 -4 rînduri de arsuri şi pavaje de piatră, care reprezintă diferitele refaceri
ale vetrei. Împrejurul vetrelor se făcea gardină din bolovani mari. În groapa ve,
trelor şi lîngă ele au fost găsite fragmente ceramice foarte numeroase, oase de
animale, coji de ouă, cenuşă şi cărbuni.
La două din bordeiele vechi s,a observat pe fund, pe o suprafaţă destul de
mare, lutuială bătută, uneori chiar arsă puţin în apropierea vetrelor de foc. Această
lutuială nu are paie şi este pusă pe fundul bordeiului în strat gros de 0,02 ---0,04 m.
Faptul este sigur, deoarece în bordeiul h această lipitură s,a putut distinge clar
de lutul natural în care era săpat bordeiul prin faptul că acoperea în parte o groapă
hallstattiană.
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Bordeiele vechi nu prezintă nici o urmă de distrugere prin incendiu ; ele par
a fi părăsite cu oarecare răgaz, deoarece inventarul este evacuat. După ce groapa
bordeiului h s'a umplut în bună parte, s'a instalat în ea un complex a cărui situare
şi rost constituie o problemă importantă legată de sfîrşitul acestei aşezări: pe latura
de nord,vest a bordeiului s'a amenajat o groapă, în care au fost arse mai multe
bucăţi de vite mari şi mici (bovine mari, viţei, cîteva resturi de oaie sau capră).
Atît groapa cît şi cea mai mare parte din oase au fost arse foarte puternic. Este
greu de ştiut fără o analiză mai atentă a acestor resturi, dacă avem de,a face cu
arderea unor bucăţi mari de vite, lăsate cu carne pe ele, ori numai a unor «carcase»
de pe care s'a consumat carnea. Aceste resturi par a sta în legătură cu un rit pastoral
şi cu un ospăţ totodată, în nici un caz cu populaţia locală, ci cu unul din neamurile
de năvălitori din vremea respectivă. Nu s'a găsit în preajmă nici un obiect care să
ne orienteze în această privinţă. Este posibil însă ca acest complex să fie legat de
un altul găsit la oarecare distanţă de el. În groapa cuptorului e s'au descoperit
două schelete ciopîrţite, nu îngropate, ci zvîrlite acolo. Cuptorul nu mai era folosit
cînd au fost aruncate cadavrele în groapă, deoarece aceasta era în bună parte um,
plută. Unul din schelete aparţine unei femei trecute de 40 de ani 1 şi îi
lipseşte un braţ şi laba piciorului drept. Oasele lungi ale unuia din braţe zăceau
la un loc, departe de omoplat, lîngă basin. Un cuţit de fier a fost înfipt prin tîmplă
în spatele ochilor şi deasupra cerului gurii şi s'a rupt în izbitura aceasta. Al doilea
schelet, care a fost zvîrlit peste picioarele primului, aparţine unui individ mai mare
ca statură. Din acesta s'au găsit: coloana vertebrală cu o parte din coaste, un picior
împreună cu osul iliac, si osul sacrum; la distanţa de 50 cm de ele zăceau un omoplat
cu humerusul. În pre~jma acestor resturi de masacru, s'a găsit un amnar de
fier fragmentar, de tipul celor folosite în secolele XI -XII.
Al doilea grup de monumente care aparţin tot fazei mai vechi de locuire de
la Dridu sînt două vetre în groapă situate în afara locuinţelor: una se găseşte în
apropierea bordeiului f, iar cealaltă departe de bordeie, în regiunea cuptorului i.
Amîndouă sînt căptuşite cu pietre mărunte printre şi lîngă care, în afară de cenuşă
şi cărbuni, au fost cioburi (din cele găsite în una din vetre s'au întregit chiar
două vase), cîteva oase de animale şi o sulă de os. Important este că una din aceste
vetre se găsea sub groapa cuptorului i, fapt care ne dă o indicaţie precisă de
ordin stratigrafic, datorită căreia putem situa măcar unele cuptoare în faza
mai nouă.
Cuptoarele sînt situate pe malul terasei, în faţa bordeielor şi la oarecare distanţă
de ele. S,au descoperit cinci cuptcare, constituite dintr'o vatră cu cupolă cuptorită
şi o groapă mare rectangulară. La trei dintre cuptoare gura este orientată spre
nord,vest, aşa cum este şi intrarea bordeielor, iar la celelalte două, spre sud,vest.
Groapa cuptorului este săpată prin stratul preistoric (peste care s'a suprapus aşe,
zarea din secolul X) şi atinge lutul galben, care era căutat pentru vatră. Din această
groa~ă se cuptorea încăperea cuptorului propriu -zis, adică vatra şi cerul.
In gropile cuptoarelor şi chiar pe vetre s'au găsit numeroase bucăţi de chirpic
cu paie şi pleavă, unele fiind bucăţi de gardină, dar al căror rol în construcţia cup,
torului nu s'a putut determina în întregime, nefiind găsit nimic in situ. Unele bucăţi
de chirpic din groapa cuptorului g conţineau numeroase boabe de grîu carbonizate.
Lipitura vetrei se făcea uneori pe podea de cioburi sau de pietre mărunte. Astfel
a fost construită vatra cuptorului e, podită în întregime cu cioburi şi cele două
1

căreia

Informaţie
se găsesc

Je la Olga Necrasov, în studiul
în momentul de faţă resturile antro-

pologice de la Dridu.
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vetre ale cuptorului d, podite numai în regiunea centrală, una cu cioburi, iar cealaltă
cu pietre mărunte.
Ţinînd seama de faptul că singura indicaţie stratigrafică pe care o avem este
situaţia cuptorului i, construit peste o vatră în groapă de tipul celor caracteristice
bordeielor mai vechi, ar trebui să atribuim cuptoarele fazei mai noi. Deoarece însă
cuptoarele sînt în număr de cinci, dintre care unul cu două vetre şi ar putea fi
astfel raportate la cele şase bordeie, sîntem înclinaţi să nu judecăm situaţia strati,
grafică a tuturor cuptoarelor prin aceea a cuptorului i, ci să le atribuim ambelor
faze de locuire din asezarea de la Dridu. Aceasta cu atît mai mult cu cît chiar în
acest grup de cin~i cuptoare sînt două caractere distinctive, orientarea şi
prezenţa unei podele de cioburi sau de pietre mărunte sub lipitura de lut. Cerce,
tarea - sumară deocamdată - a ceramicii ar da aceleaşi indicii pentru atribuirea
cuptoarelor d şi e, cu vetrele podite, fazei mai vechi, iar celelalte j, g şi i fazei mai
noi. Bineînţeles, situaţia expusă mai sus rămîne încă o ipoteză de lucru, care va
trebui verificată prin cercetările viitoare.
Ceramica. În cele trei bordeie mai vechi, descoperite anul acesta, ceramica
(fig. 2 şi 3 ), atît cea lucrată din pastă cu nisip şi pietricele, cît şi cea cenuşie, a fost
mai multă şi mai variată decît în cele trei bordeie mai noi descoperite în 1956.
Pînă la studierea atentă a întregului inventar ceramic, vom menţiona deocamdată
numai lucrurile noi şi unele observaţii de ordin general.
Toată ceramica găsită la Dridu este lucrată la roata de mînă.
În groapa unuia din bordeie şi în groapa cuptorului cu două vetre au apărut
fragmente de vase din pastă fină, albă,vînătă, sau roşiatică {caolin), în care se văd
bobiţe de ocru roşu; un fragment de margine este vopsit cu roşu. Atît ca formă
c1t şi ca decor, aceste fragmente nu prezintă nimic deosebit de restul ceramicii.
În afară de acestea mai sînt cîteva fragmente lucrate din pasta obişnuită a ceramicii
de la Dridu, decît că sînt date cu o spoială albă,gălbuie, faţă care arată clar că este
dată cu scopul de a imita vasele din caolin. Este foarte probabil că fragmentele
din caolin aparţin unor vase de import, cu atît mai mult cu cît se căuta să se şi
imite această specie. Din aceeaşi categorie de vase importate face parte şi un frag,
ment din gîtul unui ulcior din pastă fină cărămizie cu lustru puternic roşu,cără,
miziu. Fragmentul prezintă şi două găuri de la reparat, ceea ce arată că ulciorul
~..:ra un obiect preţios si rar.
În vatra nr. 5 a bordeiului rnare f s'au găsit fundul şi bucăţi din marginea
unei oale lucrate la roata înceată, dintr'o pastă mai poroasă şi mai prost arsă decît cea
a ceramicii obişnuite de la Dridu. Vasul fusese decorat cu împunsături cu pieptenele,
cu linii în val şi cu linii orizontale ; fundul are o stampilă în formă de cruce gam,
mată. Alt fragment este din marginea unui vas lucrat cu mîna. În pastă sînt ameste,
eate bucăţele de calcar. Este lucrat foarte grosolan, plămădit din bucăţi. Stîngăcia
cu care este lucrat mai ales ultimul fragment descris, ca şi arderea tuturor acestor
resturi de vase arată caractere asemănătoare ceramicii de tip Romen,Borşevo.
Deoarece nu avem decît aceste cîteva fragmente, nu putem da încă o explicaţie
în legătură cu prezenţa lor şi nici nu putem trage o concluzie.
Restul ceramicii este de provenienţă locală : sînt oale fără toartă, lucrate la
roată; ele înfăţişează nenumărate variante ale vaselor cu profilul în S şi cu mar,
ginea îngroşată. Un singur fragment de toartă găsit în groapa unuia dintre cup,
toare este o indicaţie de existenţa, în număr foarte restrîns, a oalei cu toartă. În
afară de acesta mai sînt fragmente din două vase care au găuri pentru agăţat. Amîn,
două fragmentele sînt îngroşate pe gît, în afara vasului, şi sînt străpunse de cîte
două găuri, la unul verticale şi în interior (fig. 3/13), la celălalt uşor oblic şi
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dinafara înăuntrul gîtului vasului (fig. 2/4). Decorul este făcut în întregime cu piep,
tenele, realizîndu,se benzi orizontale din linii (fig. 3/3), benzi mici de trăsături
verticale şi oblice (fig. 2/3, 7, 14, 15, 16), valul şi nenumărate variante ale deco,
rului făcut prin împunsături cu vîrful dinţilor de la pieptene, obţinîndu,se căpriori
(fig. 2/1), linii oblice (fig. 2/12), bandă uniformă de împunsături (fig. 2/5), sau
şiruri de gropşoare în jurul gîtului (fig. 2/5, 13). Bineînţeles există nenumărate
asocieri între aceste motive, frecvenţa unora sau a altora nefiind nici o simplă
întîmplare şi nici fără importanţă. Atît forma vaselor cît şi decorul din linii şi
val, care nu au (din punct de vedere al originii) nici o legătură cu lumea slavă,
decît tîrziu cînd sînt adaptate formelor slave, prezintă anume caractere distinctive
rezultate tocmai din aceste asocieri de motive decorative, ceea ce ne oferă şi posibi,
litatea unei anume interpretări din punct de vedere etnic şi cultural.
Ceramica cenuşie (fig. 3/6, 10, 11) se găseşte cantitativ mult mai multă în
bordeiele săpate anul acesta şi împreună cu cealaltă specie decorată cu val şi linii;
forma obişnuită este vasul mare globular cu torţi sau fără torţi, spre fund tron,
conic, cu gîtul scurt şi cu marginea îngroşată; vasele sînt decorate cu linii lustruite
vertical sau în reţea şi cu caneluri în benzi înguste sau mai late. Unele au ştampila
circulară pe fund, asemănătoare celorlalte oale.
În afară de ceramica cenuşie, mai sînt fragmente de vase lucrate din pastă
asemănătoare, dar cu nisip şi arse cărămiziu în interior şi negru la suprafaţă. Forma
este aceeaşi, de vas globular cu marginea îngroşată şi decorată cu linii lustruite
şi caneluri (fig. 3/1).
Instrumente de os şi de fier sînt în general foarte puţine şi de cele mai multe
ori fragmentare. Aproape din nici un bordei însă nu lipsesc împungătorul de os
şi fusaiola.
În gropile de bordei, ca şi în gropile cuptoarelor, s'au găsit obiecte fragmentare
de fier şi chiar bucăţi de zgură, fapt care este un indiciu sigur pentru o metalurgie
locală. Dintre obiectele de fier importante sînt: un « topor,săpăligă », o seceră,
precum şi fragmentul de amnar şi cel de cuţit, amintite mai sus în legătură cu
scheletele ciopîrţite de la cuptorul e.
Datorită faptului că groapa cu oase de animale este o intervenţie ulterioară
primei faze de locuire de la Dridu, dar nu imediată şi nici aceea care a determinat
sfîrşitul acestei faze, deoarece groapa bordeiului era astupată, putem face deocam,
dată numai ipoteza că situaţia întîlnită în bordeiul h este unul din documentele
materiale ale evenimentelor care au cauzat arderea ultimelor locuinţe, adică sfîr,
şitul acestei aşezări. Dacă adăugăm la aceasta şi situaţia celor două schelete
ciopîrţite din groapa cuptorului e, care de asemenea era în bună parte umplută,
atunci am avea un al doilea document al prezenţei unor nomazi străini, cu alte obiceiuri
decît ale localnicilor şi cu care se încheie cea de,a doua fază de locuire de la Dridu.
Faptul că cele două gropi se umpluseră nu ne îngăduie să situăm aceste eveni,
mente între cele două faze de locuire, ci dimpotrivă la sfîrsitul lor.
Locuirea din perioada comunei primitive. În toată regiune~ săpată de pe locul
lui Vasile Drăghici s'a identificat o depunere castanie care aparţine epocii comunei
primitive. Fragmentele ceramice care se găsesc în această depunere aparţin epocii
bronzului, Hallstattului şi Latenului. Stratigrafic nu s,a putut deosebi şi aceasta
doar în unele cazuri, decît depunerea Latene, deoarece numai aceasta are - în
regiunea unde s'au făcut săpăturile - resturi arheologice in situ, şi anume gropi
de gunoi. Locuirea propriu-zisă a acestor trei perioade trebuie să fi fost mai sus
pe coasta dealului, de unde s'au scurs rare fragmente ceramice, oase şi bucăţele
de chirpici, terenul fiind în pantă.
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Epoca bronzului este reprezentată prin fragmente ceramice caracteristice
culturii Glina III, decorate cu găuri,butoni şi brîuri alveolate. Fragmentele ceramice
hallstattiene aparţin unui grup timpuriu, decorate cu caneluri şi motive incizate
şi umplute cu alb.
Din perioada Latene sînt cele mai numeroase fragmente ceramice. Ele aparţin
unui grup dacic timpuriu identificat la Sărata,Monteoru şi la Poiana. Ceramica
este lucrată în principal cu mîna, fragmentele din pastă cenuşie lucrate la roată
fiind extrem de rare. În 1956 s'a găsit la suprafaţă un fier de plug din vremea dacică.
Morminte. Terasa a fost folosită drept cimitir într'o vreme preistorică. În
1956-1957 s'au descoperit cinci morminte cu schelete chircite care zac pe şi în
pămîntul galben. Gropile nu se văd şi sînt cu siguranţă anterioare depunerii în
care zac resturile ceramice din epoca bronzului, din vremea hallstattiană şi din
Latene. Lipsa totală şi constantă de inventar, ca şi situaţia stratigrafică a acestor
morminte le situează cu foarte mare probabilitate, dar fără vreo precizie oarecare,
în neolitic.

*

În ultima perioadă a săpăturilor de la Dridu s'au făcut două sondaje, unul
pentru a se verifica întinderea aşezării, altul pentru controlarea existenţei unui
eventual punct întărit.
Primul sondaj s'a făcut tot pe terasa lacului Comana, la aproximativ 200 m
sud,vest de săpătura mare, pe locul lui Lache al lui Vasile Ţăruş. Terenul a fost
cercetat prin trei şanţuri lungi de 50 m. Săpătura s,a notat cu B. S,au descoperit
două vetre si două bordeie. Vetrele au fost dezvelite în întregime, bordeiele însă
au fost nu~ai secţionate. În marginea terasei s'au dezvelit resturile unei instalaţii
de copt, care constau din bucăţi de chirpici răvăşite, bucăţi de gardină, fragmente
ceramice în jurul şi în parte peste o placă de piatră spartă pe loc. Pete de arsură
in situ sînt dovada folosirii pe loc a acestei « vetre,cuptor ». Din resturile păstrate
nu se poate reconstitui situaţia originară. Fragmentele de gardină sînt unele pline,
cu talpă, iar altele sînt ca o coajă care a fost mulată pe ceva rotund. Întreg corn,
plexul este înşirat pe direcţia SV -NE: în partea de sud,vest au fost îngră,
mădite bucăţi de chirpici, cele mai multe avînd făţuială ; în partea de nord,est
sînt înşirate fragmente ceramice, peste care se grămădesc şi se înşiră bucăţi de
gardină şi bucăţi de chirpici cu paie. În partea de sud,vest mai multe din bucăţile
de gardină sînt in situ deoarece pămîntul a fost ars sub ele. N,au fost de loc vase.
Întreg complexul zace pe castaniu, sub depunerea de pămînt negru a
secolului X
A doua vatră descoperită în săpătura B este circulară şi cu diametru!
de O, 70 m ; în mijlocul ei era făcută o groapă circulară, cu dia metrul de
0,21 m şi adîncă de 0,15-0,20 m. Vatra a fost făcută din lut fără paie, lipitura
fiind groasă de 2-5 cm şi îmbrăcînd şi pereţii gropii circulare din centru pînă
spre fundul ei.
Amîndouă vetrele sînt în afara locuinţelor.
Bordeiele sînt situate la oarecare distanţă de marginea terasei, la fel ca cele
şase bordeie întîlnite în săpătura principală, şi au fost notate cu l şi n; au fost
secţionate pe latura scurtă a gropii lor.
Bordeiul 1 are groapa obişnuit de adîncă (0,60 m) cu fundul plat. Umplutura
gropii conţine cenuşă multă, fragmente ceramice şi oase. Nu sînt urme de arsură.
Şanţul de sondaj a căzut exact peste vatra în groapă a bordeiului, secţionînd,o
aproximativ pe jumătate. Groapa vetrei a fost arsă pe fund; în groapă şi în jurul
ei s'au găsit pietre mărunte răvăşite.
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Al doilea bordei, notat cu n, a fost secţionat tot pe latura scurtă. Faţă de celelalte gropi de bordeie, acesta este cel mai adînc, atingînd 80 cm adîncime în groapa
propriu-zisă, şi 1,40 m în dreptul gropilor-vetre. Bordeiul are două vetre în groapă
la distanţă de 40 cm una de alta, întocmai ca la bordeiul k din săpătura mare.
După prezenţa vetrelor în groapă, amîndouă hordeiele aparţin fazei mai vechi
de locuire de la Dridu.

*
Sondajul de pe locul lui Costică Prepeliţă. Al doilea sondaj a fost făcut pe
un bot de deal situat la nord-est de aşezare, cu scopul de a se vedea dacă există
sau nu un punct întărit. Din acest punct de vedere rezultatul este negativ deoarece
nu s-a constatat nici un fel de fortificaţie.
În regiunea sondată sînt două depuneri : prima depunere este un strat de
pămînt castaniu în care se găsesc rare cioburi hallstattiene, oase şi bucăţele de
chirpic rulate. Nimic in situ, totul este scurs. Depunerea castanie aparţine epocii
preistorice. Peste aceasta se afla un strat de pămînt negru cenuşos, în care de asemenea se găsesc foarte rare fragmente ceramice hallstattiene scoase din depunerea
castanie prin gropi de animale şi prin lucrări agricole. Depunerea aceasta aparţine
aceleiaşi vremi ca şi stratul negru, din secolul X, din aşezarea de pe terasa lacului
Comana. Nu s-a găsit însă nici un ciob din secolul X.
Din regiunea sondată s-au cules de la suprafaţă cîteva cioburi Latene, lucrate
la roată, din pastă cenusie.
În regiunea de nord a sondajului s-au descoperit două morminte cu schelet
şi s-a atins groapa unui al treilea. Gropile sînt săpate prin stratul de pămînt negru
şi castaniu intrînd şi cîţiva centimetri în galben. Amîndouă scheletele aparţin unor
copii, unul cam de 13 -15 ani, celălalt de 4 -6 ani, şi sînt orientate capul la vest,
picioarele la est, privirea spre est. Sînt întinşi pe spate şi cu mîinile pe piept. N-au
avut urmă de sicriu, ci doar sub oase un strat uşor de putregai cafeniu, care provine
probabil de la o stofă sau împletitură. N-au avut inventar. Mormintele sînt ulterioare secolului X deoarece gropile taie stratul de pămînt negru. Aspectul oaselor
ca şi faptul că pămîntul nu este tasat deasupra gropilor ar ti un indiciu că mormintele aparţin unei vremi mai apropiate de epoca noastră. Pe de altă parte, lipsa
sicrielor este un motiv pentru care nu le putem considera prea tîrzii. Deşi este
foarte probabil ca ele să depăşească ca vreme interesul cercetărilor noastre, totuşi
va trebui revenit pînă la asigurarea unei datări mai precise.

*
În urma săpăturilor din 1956-1957 putem considera ca adunate şi chiar
fixate unele date legate de procesul formării poporului romîn, în sensul documentării arheologice a prezenţei unui grup sedentar în cîmpia Dunării, asigurat deocamdată începînd numai din secolul X. Dar problema principală care se impune în
cadrul acestor cercetări, este aceea de a se putea verifica în cadrul aşezărilor de tip
Dridu, Ileana-Podari sau Bucov, păstrarea unor elemente de cît mai veche tradiţie
locală, în sensul unei continuităţi a unor elemente care să poată ti urmărite în evoluţia lor, şi în al doilea rînd, a diferenţierii acestui grup de alte culturi contemporane. Şi în această direcţie rezultatele săpăturilor de la Dridu au adus unele date,
care vor trebui urmărite.
ION NESTOR
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KP ATKOE CO.UEP)I(AHHE
Paci<oni<aMH 1956 r. B .Upn~y (Yp3H'IeHci<oro paii:oHa Eyx1pecrci<oii o6nacTn) 6hino oTI<phiTO
6onLilloe noceneHHe X B.; OHO 6biJIO OTHeceHo 1< ~pesHepyMhiHCI<OMY HaceneHHIO. YllHThmaa
3Ha'!eHHe sonpoca Y.cc.r.e~osamm <I:>opMnposaHHH pyMhiHCI<oro Hapo~a, 6biJIO peweHo npon3secrn
o6umpHbie ţaCI<Oni<H. TioceneHne Haxo~HTCH Ha IOmHOM 6epery o3epa KoMaHa. Han6onee 3Ha'IHTenLHhiM pe3ynbTaTOM pa6oT 1957 r. HBnHeTCH ycraHOBneHHe ~BYX 4>a3 3eMnHHOI<. 0 60Jiee
pa:-IHeM rOBOpHTCH B HaCTOHllleM C006111eHHH, a O 6onee n03~HeM 6hiJIO C006111eHO e111e B npOW.'lOM
ro~y B CBH3H C npOH3Be~eHHbiMH TOr~a B ,UpH~ pa3Be~I<aMH.
Eonee paHHHe 3eMnHHI<H OTnH'IaiOTCH OT 6onee no3~HHX B nepsy10 oqepe~b TeM, tiTO OHH 3Ha'IHTenLHO 6onLWHX pa3MepOB H 3HatiHTenLHO rny6me; non y HHX rnHH06HTHbiM, a oqarH yrny6neHbl
B non H o6nomeHbl Meni<OM raJILI<OM. qHCnO O'IarOB MeHHeTCH B 3aBHCHMOCTH OT BenHtiHHbl :~eM
nHHI<H; B CaMOM o6umpHOM H3 06HapymeHHbiX ~O CHX nop 3eMnHHOI< pa3MepOM 8 X 5 M 6bi.'IO
Haii~eHo 5 Tai<HX oqaros.
B O~HOM H3 3eMnHHOI< 6onee ~peBHeM 4>a3bl, 6biJIH OTI<pbiTbl o6::JmmeHHhie OCTaTI<H
I<pynHOrO poraToro CI<OTa (BOJIOB H TenHT); OHH nemanH B HMe, Tai<me o6ommeHHOM, I<OTOpaH
6biJia BhlpbiTa yme nocne TOrO I<ai< HMa 3eMnHHI<H 6biJia 3aCbiiiaHa. 3Ta HaXO~I<a HCTOJII<OBhiBaeTCH
B TOM CMbiCne, tiTO TaM 06HapymeHbl OCTaTI<H nnpa H O,L(HOBpeMeHHOI'O C HHM mepTBOnpHHOUieHHH
I<ai<oro-To I<O'IYIOlllero nacryweci<oro nneMeHH, qym,uoro Ty3eMHhiM mnTemiM noceneHHH, Ha
I<OTOpOe npHrnenbQbl npOH3BenH HeO)f{HP,aHHOe Hana,[J;eHHe.
Tiepe,!l; 3eMnHHI<aMH, Ha Hei<OTOpOM paCCTOHHHH OT HHX, 6JIH>I<e 1< I<paiO TCppaCbi, Ha I<OTOpOM pacnonomeHO noceneHHe, 6biJIO BCI<phiTO nHTb 6onbWHX neqej:i, COCTOHLLIHX H3 C06CTBeHHO
ne<IH, TO eCTL oqara C HaBeCOM (::lTa tiaCTb He 6biJia BbiCTpOeHa, a Bblpb!Ta B 3eMJie) H HMbl nepe,u neM.
B HMe O~HOM H3 neqej:i mliî:~eHbl CI<eneTbl ~BYX H3py6neHHbiX JIIO,!l;eM, npHtieM O~HOMY n::
HHX 6biJI BOH3eH HO)f{ B npaBhiM BHCOI<; OHH 6binH 6pomeHbl B HMY TOr,[J;a, I<Or~a 3Ha<IHTenhHaH qacTJ,
ee yme 6hma 3achmaHa 3eMneii H qepeni<aMH.
Kai< co6biTHH, CBH3aHHhie c ynoMHHYThiMH ,usyMH H3py6neHHhiMH nHQaMH, Tai< H oCTaTI<H
nnpa-mepTs:npHHCWeHHH OTHOCHTCH, no-BH~HMOMy, I< HaUieCTBHIO neqeHerOB H 1< I<OHQY noct:JieHHH B ,Upn~y .
.UoHCTOpH'IeCI<Oe o6HTaHHe. TI o~ cpe~HeBei<OBbiM HacnoeHHCM X B. naxo,UHTCH cneţlbl
,L(OHCTOpnqeci<oro o6HTaHHH, I<OTopoe HaqnHaCTCH c 6pOH3bl (I<ynLTypa r.'lHHa III), npO,!l;OJI)f(aeTCH
ranLWTaTOM, 3aTeM ~ai<HMCI<HM JlaTeHOM, HaH6onee 6oraTO npe,!l;CTaBJieHHhiM, HO HC I<YJibTypHbiM
cnOeM, a MHOroqncneHHhiMH HMaMH. TioceneHHH 3THX Tpex nepHO~OB HaXO~HJIIICb, BepOHTHO,
HeCI<Onbi<O BhiWe, Ha rope, Ha I<paiO TeppaChi, Ha I<OTOpOM Tenepb npOH3BO,UHTCH HCCJie,[J;OBaHHH
noceneHHH X s., Tai< I<ai< pe~ne Haxo~H- I<epaMHI<a, I<OCTH H I<YCI<H caMaHa- 6binH
o6HapymeHbl HH)f{e H, nO-BH~HMOMY, CI<aTHnHCb CBepxy. 3a HCI<niOtieHHfM naTeHCI<HX HM, lifT
HHtiero in situ •
.UoncTopnqeci<ne norpe6eHHH. Ebino Haii:~eHo 'ICThipe Cl<OptieHIIhiX I<OCTHI<a, 6e3 HHBeHTapH, OTHOCHlliHXCH nn6o 1< HeOnHTH'IeCJ<OM, JIH60 1< 6pOH30BCM 3noxe.

OB"h.HCHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1. - PaJpeJ qepeJ lleHTP JeMJIHHKH f.
PHc. 2. - Cocy,J:Ibi H Q:JparMeHTbi HepaMHKH paHHeQ:leo.r:~aJibHoro nepHo.r:~a, Hail;:~eHHbiC Il .UpH,!IY.
PHc. 3.- PaHHeQ:leo,!laJibHaH KepaMHKa HJ .UPHJIY.

LES FOUILLES DE DRIDll
RESUME

Les fouilles pratiqm!es en 1956 a Dridu (district d'Urziceni, regton de Bucarest) a\·aient
permis de decouvrir une station du X" siecle, attribuee une population roumaine tres ancienne.
Etant donne l'importance du probleme souleve par ces fouilles pour l'etude de la formation du
peuple roumain, des fouilles de grande envergure ont ete decidees pour 1957, dans cette station,
qui se trouve sur le hard meridional du lac de Comana. Leur resultat le plus important fut la
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decouverte de deux phases de fonds de cabanes, l'une, plus ancienne, qui fait le sujet du present
travail, et l'autre, plus recente, qui a fait l'objet du compte rendu de 1956.
Les fonds de cabanes plus anciennes different des autJ es par le fait qu'ils sant generalement
plus grands et plus profonds. Leur pavement est en argile ca:nee et leurs âtres se trouvent a l'interieur, en contre-bas du « plancher » et paves de galets de riviere. Le nombre de ces âtres varie
selon la grandeur de la hutte. Dans la plus grande, qui ait ete decouverte jusqu'a ce jour et dant
les câtes mesurent 8 m sur 5 m, on en a trouve cinq.
.
Dans l'un des fonds de cabanes appartenant a la phase la plus ancienne, on a trouve les restes
incineres de quelques animaux (bceufs et veaux); ceux-ci gisaient dans une fosse, egalement calcinee, creusee apres le comblement presque complet du fond de cabane. Cette decouverte representerait les reliefs d'un banquet et d'un sacrifice simultanes, se rattachant a une population
de pâtres nomades, etrangere a la station, ou elle fit irruption par la violence.
Devant les fonds de cabanes, a quelque distance d'eux, mais un peu plus pres du bord de
la terrasse ou se trouve la station, on a decouvert cinq fours a cuire, formes du faur proprement
dit, c'est-a-dire de l'âtre et de sa voute (creusee a meme la terre, et non pas construite) et de la
fosse qui se trouve par devant.
Dans la fosse de l'un des fours, on a retrouve les squelettes de deux individus qui avaient
ete depeces -l'un d'eux avait encore un couteau enfonce dans la region de la tempe droiteet jetes dans la fosse du faur, deja presque pleine de terre et de fragments ceramiques.
Les evenements auxquels se rattache la presence des individus depeces, ainsi que les vestiges
du banquet-sacrifice, sant tres probablement en rapport avec une invasion de nomades et avec
la fin de la station de Dridu.
L' habitation prehistorique. Sous les depâts medievaux du X" siecle se trouvent les vestiges
d'une habitation prehistorique, qui commence avec l'âge du bronze (civilisation de Glina III),
continue a l'epoque hallstattienne, puis pendant la periode dace de Latene, la plus abondamment representee, non par une couche de civilisation, mais par de nombreuses fosses. L'emplacement de l'habitation de ces trois periodes a probablement du se trouver un peu plus haut,
sur les flancs de la colline, dans la region laterale de la terrasse etudiee pour la station du
siecle, ou l'on n'a trouve que de tres rares tessons ceramiques, des ossements et des fragments
eboules de bousillage. A l'exception des fosses Latene, rien ne s'y trouve in situ.
Tombes prehistoriques. Quatre squelettes accroupis, depourvus d'inventaire, et appartenant
soit au neolithique, soit a l'âge du bronze, ont ete mis a jour pendant les fouilles de 1957.
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EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Section â travers le centre de la cabane f.
Fig. 2.- Dridu. Vases et fragments ceramiques de haute epoquc feodale.
Fig. 3.. -- Dridu. Ceramique de haure epoque feodn1c.
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA CIUMBRUD
(r. Aiud, reg. Cluj) •

ALEA Mureşului

a dat şi pînă acum variate şi bogate materiale arheologice.
Deosebit de bogată este porţiunea văii cuprinsă între Tîrgu,Mureş şi Alba,
Iulia. Avîndu,se în vedere mulţimea aşezărilor vechi, nu trebuie să ne
mire nici descoperirile recente făcute în cuprinsul comunei Ciumbrud.
De pe teritoriul Ciumbrudului se cunoşteau mai multe urme arheologice.
Printre acestea se numără un vas neolitic pictat, cu picior, apoi fragmente ceramice
de la începutul epocii bronzului 1 , iar dintr,un loc neprecizat se aminteşte o aşezare
din epoca bronzului 2 • La sud de sat, pe drumul ce duce spre comuna Sîncrai,
s'au distrus, mai de mult, morminte din prima epocă a fi.erului, de tip « scitic »,
conţinînd vase 3 •
În toamna anului 1956 şi mai ales în primăvara anului 1957 au apărut, cu
ocazia unor lucrări de excavaţie, cîteva piese arheologice, databile în a doua jumă,
tate a mileniului 1 e.n. Directorul şcolii elementare din localitate, 1. Fleşeriu, a
anunţat despre descoperiri pe 1. Orbeanu, şeful secţiei cultural~ raionale Aiud,
precum şi pe fostul director al Muzeului istoric raional Aiud, Adam Dankanits,
care a sezisat caracterul prefeudal al pieselor şi a sistat temporar lucrările. Aci
catedra de istoria R.P.R. a Universităţii «Bolyai» din Cluj a executat săpături
de salvare în două etape : între 1-6 iunie şi de la 9 septembrie - 5 octom,
brie 1957.
Locul săpăturilor noastre din 1957 se află în partea sudică a Ciumbrudului,
aşezată lîngă Mureş, faţă în faţă cu Aiudul, în punctul unde din drumul ce duce
~pre Sîncrai se desface drumeagul şerpuind printre coline, ce duce la Beţa (fig. 1).
In coasta terasei inferioare a Mureşului, numită « Podireu », deasupra răscrucii
drumurilor, au început lucrările de săpare a terenului pentru ridicarea rambleului
drumului ce duce la podul construit de curînd peste Mureş. Cu această ocazie
au apărut primele descoperiri.
Cele 32 de morminte dezvelite în cursul săpăturilor întreprinse de noi pe o
suprafaţă de circa 50 x 6-7 m (pl. 1) formează din punctul de vedere al orientării,
al dispunerii în şiruri, precum şi după ritul şi inventarul funerar, un grup arheologic
unitar.

V

• Colectivul de lucru a fost format din: A. Dankanits, 1. Ferenczi (responsabili); T. Bader, E. Szatmary, K. Vărady (studenţi}. Desenele au fost executate de 1. Antal şi K. Keresztes, fotografiile au
fost făcute de medic primar dr. F. Szigetvari. Ca
delegat al Institutului de Istorie -Cluj, sectorul
de istorie veche, a participat la săpături şi K. Horedt.
1 K. Herepey, Als6feher vdrmegye monografiaja.
Als6feher vdrmegye tiirtenelme (Monografia judelului Alba de ]os. Istoria judeţului Alba de ]os, Il,

1, p. 52, 84. Citat mai jos AFM); M. Roska, AE,
XLIX, 1936, p. 76; idem, Repert6rium, p. 64, nr. 85;
idem, Kiizlemenyek, III, 1943, p. 64, nr. 10.
2
K. Herepey, AFM, Il, 1, 52.
3
G. Teglas, Orvos-Termeszettudomdnyi Ertesito,
XII, 1887, p. 82; K. Herepey, AFM, II, 1, p. 94;
L. Marton, AE, XXVIII, 1908, p. 53; M. Roska,
DolgCluj, IV, 1913, p. 238-240; idem, Repert6rium,
p. 64, nr. 85; V. Pârvan, Qetica, Bucureşti, 1926,
p. 352.
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În afară de mormintele cimitirului din prima jumătate a sec. X e.n., au apărut
în secţiunile de cercetare morminte şi resturi culturale din epoca « sci1icl », din
cea romană, din sec. IV e.n. şi din sec. XII. Acestea vor fi descrise pe scurt
în continuarea prezentării foarte sumare a rezultatelor săpăturilor din cimitirul
din secolul X. Menţionăm de altfel aci numai mormintele care prezintă un interes
mai deosebit.
Scheletele zăceau, fără excepţie, pe spate, cu capul aplecat spre stînga, dreapta
sau pe spate. Sprijinirea craniului s~a observat la două morminte (nr. 1 şi 6).
Braţele erau, în general, aşezate pe mijlocul pieptului (mormintele 1, 3, 5, 6, 7,
8, 12, 17, 22, 27, 30, 33 ), iar altele erau aşezate, în parte sau în întregime , pe
bazin (mormintele 4, 13, 16, 18, 19, 20, 26), sau ridicate în sus, de una sau de cea~

Fig. 1. -

Vedere

ge nerală

asupra teritoriului de

săpăt ură.

laltă parte a pieptului, într~o poziţie cu totul diferită de aceea normală (de ex.
la mormîntul 16, braţul drept: la mormîntul 24, ambele braţe). S~au sezisat şi
alte poziţii neobişnuite: oasele mormintelor 14 şi 15 zăceau în dezordine, deşi
în groapa sepulcrală nu s~au putut observa urmele unei jefuiri, deoarece rămă~
şiţele de coşciug ce încadrau mormîntul 15 erau absolut intacte. Pe osul lat, din
dreapta, al bazinului scheletului nr. 18 s~au găsit, în întregim~ (în afară de oasele
celor două mîini ale individului respectiv), oasele unei a treia mîini tăiate, aparţi~
nînd unei alte persoane. Oasele acestei mîini zăceau alăturate, în poziţia lor normală.
Oasele carpiene, tarsiene şi falangele din mormîntul 24 nu s~au găsit la locul lor,
ci împrăştiate în regiunea dintre bazin şi craniu. Un os metatarsian al labei stîngi
a piciorului s~a găsit lîngă genunchiul drept. Maxilarul inferior al mortului 31
zăcea cu 22 cm deasupra nivelului scheletului. În afară de acestea, aproape toate
labele picioarelor scheletelor întinse pe spate (stînd original în sus!) au fost frînte,
şi nu o dată (de pildă mormîntul 18), chiar întreg piciorul a fost răsucit într~un
chip nenatural faţă de axul său lung, într~o poziţie ce depăşeşte cadrul maxim al
elasticităţii muşchilor şi tendoanelor.
În legătură cu unele deplasări ale oaselor, s~ar putea să admitem şi acţiunea
micilor rozătoare care au răvăşit pămîntul gropilor, însă -evident -nu le putem
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LEGENDA
Marginea estică. originală, a drumului
Marginea carierei de pămint la inceperea
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săpături/ar

- . - Limita săpături/ar din iunie 1957
~--- Limita săpături/ar din septembrie-octombrie 1957
Mormi'nt distrus inainte de inceperea săpături/ar
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Schiţa generali a cimitirului cu morminte de tip

www.cimec.ro

~

« Stare Ml!sto ''·

::

~A PĂTU HlL l!:

A RH EO LOG ICE lll•; LA ClUM BI:tUlo

U07

- - - - ----------- - ----- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -

pune toate pe seama lor. Nu trebuie să scăpăm din vedere obiceiurile rituale ce
vor trebui studiate mai temeinic, stînd în legătură tocmai cu acestea.
Mormîntul 1 era fără inventar. Sub craniu i se aşezase, pe vremuri, o piatră,
drept sprijin.
Mormîntul 2 conţinea scheletul unui copil. În regiunea toracică s'au aflat
două pandantive în formă de lunulă , dublu arcuite, din argint impur sau metal alb. În

1

2
Fig. 2. -

Coşci u g ul

mormîntului 33

şi acela ş i

mo rmînt

după

dezvelire.

continuarea acestora, înspre gît, au apărut pe rînd perlele unui şirag simplu sau
dublu de mărgele confecţionate din metal, sticlă şi lut (fig. 3/4 şi 7).
Mormîntul 3 n'avea inventar, în schimb i s'au păstrat resturile lemnoase,
fi.broase şi putrezite, groase uneori de 6 - 7 cm, ale coşciugului.
Mormîntul 4 de asemenea n'a avut inventar, dar s'au observat urmele coş,
ciugului înjghebat din scînduri groase puse cap la cap.
Din mormîntul5 au apărut părţi ale unui colier asemănător celui din mormîntul
2, lipsind însă pandantivele mai mari semilunare, de metal. Coşciugul s-a păstrat
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de asemenea foarte bine. Coliere asemănătoare au dat şi mormintele 7, 1o,
17, 2o, 30.
În mormîntul 7 au mai apărut: două pandantive de metal cu ornament cruci,
form, precum şi o mărgea de sticlă « millefiori », cu incrustaţii colorate 1
(fig. 3/1 şi 8).
În mormîntul 13 se afla un pandantiv de bronz în regiunea gîtului.

@

1
1

3

~--~

~~
8

Fig. 3. -Diferite obiecte din mormintele «A», 2, 7, 13. 26.

Din mormîntul 16 (de femeie) au ieşit la iveală şase cercei servind ca inele
de b';!clă (fig. 4/1 şi 14 ).
In mormîntul17 şi 2o s,au păstrat diferitevariantedecercei (fig. 4/2, 3, 7, 8, 11
si 12 si fig. 5 ).
'
Î~ mormîntul 26, în apropiere de şoldul stîng, s,a găsit o limbă de curea din
os, cu suprafaţa lustruită (fig. 3/5).
Mormîntul 27 (de femeie) a dat unele din cele mai frumoase piese ale inven,
tarelor funerare: cerceii cu pandantiv (fig. 4 /10).
În mormîntul 28 s,a găsit lîngă urechea stîngă, o verigă simplă de bronz.
Mormîntul 30 a dat trei tipuri de cercei, dintre care unul se remarcă printr,un
pandantiv din cristal de stîncă (fig. 4/4,5 şi 11).
1 Pentru aceasta cf. K. Dinklage, Karolingischer
Schmuck aus dem Speyer· und Wormsgau, Pfalzer

Heimat, 1955, p.
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Din mormîntul 32 au apărut,
Dintre mormintele cimitirului,
tele 2, 5, 7, 10, 13, 16, 17, 20, 22,
cele culese cu cifre cursive (deci
pare a fi. fost mormîntul notat cu

li

lîngă clavicula dreaptă, două verigi de bronz.
destul de multe au conţinut inventar : mormin,
26, 27, 28, 30, 32, adică 44,80%, deşi numai
19,20%) erau mai bogate. Cel mai bogat se
«A», distrus încă înainte de începerea săpă,
turilor (fig. 3/3 şi 6; fig. 419 şi 13) ; mare
parte a inventarului acestuia a putut fi.
însă salvat.
În afară de coliere, pandantive, cercei,
inele de buclă, o limbă de curea de metal
şi una de os - folosite toate ca podoabenu s,au găsit nici un fel de alte obiecte ca
topoare, arme, vase 1 .
Această sărăcire a inventarului mor,
mintelor e caracteristică sfîrşitului epocii
migraţiilor, fiind un fenomen obişnuit şi
în alte cimitire din aceeaşi epocă. După
cunoştinţele noastre sigure, cimitirul con,
tinua şi pe cea mai joasă terasă a Mureşului.
(Aici s,au distrus, recent, cu ocazia lucră,
rilor de fundaţii şi săpări de fîntîni, alte
morminte, foarte probabil de caracter ase,
mănător).

Mormintele cimitirului dezvelit se gru,
chiar dacă nu cu totul precis, apro,
ximativ în trei sau patru şiruri (pl. I).
Judecînd după piesele de inventar
prezentate, în parte, în cadrul acestui
raport preliminar, cimitirul de la Ciumbrud
a apărut de la început ca fiind de caracter
Fig. 5. - Cerceii din mormîntul 20, ill situ .
slav. Material asemănător celui descoperit
a1c1 însă e cu totul necunoscut pma
acum pe teritoriul intracarpatic al ţării noastre; ba mai mult, în măsura în
care ne putem pronunţa înainte de prelucrarea completă şi studierea mai tem~i,
nică, el lipseşte chiar pe teritoriul Iugoslaviei şi Ungariei. Teritoriul cel mai
apropiat din punct de vedere geografic unde au apărut materiale asemănătoare
pînă la identitate cu cele de la Ciumbrud, e sud,vestul Slovaciei, dar în special
spaţiul Moraviei de sud.
Arheologii cehoslovaci numesc această grupă culturală Stare Mesto 2 • După
ei, această cultură a înflorit în secolul IX şi la începutul secolului X şi este cultura
populaţiei morave din secolele amintite, populaţie care a format elementul de
bază al marelui principat moravian al lui Moimir,Rostislav,Svatopluk. După cum
se ştie, acest mare principat moravian este distrus în secolul X de oştile maghiare care
pătrund pe teritoriul Moraviei, ocupîndu,l aproximativ pentru o jumătate de secol.
pează,

1

În decursul săpăturilor a apărut un vas întreg

şi mai multe fragmente , dar acestea provin din zona
excavaţiilor anterioare , neputind fi atribuite vreunui

mormînt. În orice caz, în cursul lucrărilor noastre
nu s -a putut stabili vreo legătură de această natură.
2
Analogia cimitirului de la Ciumbrud cu com -

plexul Stare M l'sto a fost confirmată cu ocazia unor
vizite făcute de K. Horedt şi apoi de G. B. Feodorov,
de la Institutul de cultură materială al U.R.S .S. ,
Moscova, precum şi de J. Kudrnac, cercetător la
1nstitutul Arheologic cehoslovac, care au vizitat
să păturile .
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În Ardeal cunoaştem pînă acum vestigiile numai a trei populaţii sau
grupuri slave, deosebite precis în timp şi prin caracteristicele lor. Primul
grup este cel de la Cluj~Someşeni din secolul VIII (de un caracter neprecizat încă,
dar foarte probabil slav~răsăritean, caracterizat prin morminte de incineraţie).
Al doilea grup de factură slavo~bulgară este cel de la Blandiana din secolul IX.
Al treilea grup ar fi cel « slav~tîrziu » sezisat la Moreşti, iar prin ceramica caracte~
ristică si în alte locuri. Acestora li se
adaugă 'acum materialul de tip vest~slav
de la Ciumbrud.
Pentru încadrarea cronologică a cimi~
tirului dispunem de următoarele criterii :
cercelul cu pandantiv globular din mor~
mîntui 30 (tig. 4/5), dezvoltat pe bază de
antecedente din regiunea dunăreană 1 ;
cerceii cu pandantiv semilunar, apăruţi
în mormîntul notat cu «A» şi în mor~
mîntui 27 (fig. 4/10 şi 13), formaţi pe
baza precedentelor bizantino~orientale 2 ;
pandantivele din metal alb (?) în formă
de semilună, prevăzute cu cîte o ure~
chiuşă, împodobite cu un ornament
reticular, ale colierului (sau colierelor) (fig.
3/7) din mormîntul2 3 ; cele două cruciuliţe
cu pandantiv de metal alb, cu ornamentaţie ajurată, ale mormîntului 74 (fig. 3 /8).
Toate acestea duc spre prima jumătate
a secolului X. Prezenţa acestor elemente
plasează deci cimitirul în prima jumătate
a secolului X. Folosirea sicrielor fără
Fig. 6. - Vasu l şi lancea de fier din epoca scitică.
cuie pledează tot pentru secolul X'.
În l~~ătură cu situaţia socială a celor înmormîntaţi în cimitir, se constată
că 19,20% din morminte au fost mai bogate, 45% din ele au avut inventar, iar
55% au fost fără accesorii. E semnificativă lipsa totală a cuţitelor de fier din
morminte, deşi după părerea concordantă a mai multor arheologi cehoslovaci 6 ,
cuţitul era semnul distinctiv al omului de condiţie liberă, nelipsind nici chiar de
la sugari!
Materialul de la Ciumbrud asemănîndu~se cu cel din Cehoslovacia în mare
măsură, se pune în chip firesc problema explicării acestor analogii.
Caracterul cimitirului de la Ciumbrud ridică o întreagă serie de probleme
arheologice privitoare la istoria secolului X. Rezolvarea o putem aştepta de la
1
Cf. V. Hruby, Stare Mesto. Velkomoravske
pohfebi§te « Na valaclt », în Monumenta Arcltaeologica, III, 1955, p. 229, fig. 41, tipul 17.
2
V . Hrub5' , op. cit., p . 354, pl. 37/7-9. Piesă
asemă n ătoare a apă rut în interiorul celei de- a doua
bisericuţe de la Stare M esto aflată în hotarul « Spi·
tâlky », distrus ă numai în al treilea sfert al veacului
al X-lea din mormîntul 1 ce datează de dup ă p ă ră
sirea bisericuţei. Cf. J. Poulik, Nalez kostele ::: doby
fife Velkomoravske v Stare Mlste- Di e Entdeckung
der zweiten Kirclte in Stare Mlsto (Altstadt) in SiidOstmiihren, în PA, XLVI, 2, 1955 , p. 334, fig. 18/ 10-

11 şi p. 350; J. Poulik, Staroslovanska Morava, in
Monumenta Arcltaeologica, I, 1948, p . 4 7, fig. 13,
pl. LXXI - 4.
3
J. Poulik, Staroslovanska Morava , p. 48, fig. 14/ 4;
pl. XLI/ 4; pl. XLV/12.
4
V. Hruby, op. cit., p. 355.
5
Ibidem , p. 59, 61, 63, 65, 347 .
6
Cf. J. Borkowsky, 2elezne note ve slovanskych
hrobech. - Les couteaux en fer dans les sepult.ures
slaves, în Slavia Antiqua, V, 1954 - 1956, p . 367;
V . Hruby, op. cit., p. 362.
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continuarea săpăturilor în cimitirul de la Ciumbrud şi descoperirea şi dezvelirea
altor cimitire şi aşezări de acelaşi tip.

*
Cu ocazia dezvelirii cimitirului si trasării sanţurilor de cercetare s'au desen,
perit şi urme culturale din alte epoci: pe care l~ vom descrie aci pe scurt .

..~-----;~······...
..... t

'

\.

~.. \~~~-i
····-~... -··

a

Fig. 7. ---· Perspecti\'a

~i

planul mormîntului

H

(Jc tip Sintana de

Murcş).

1. În secţiunea lungă, trasată perpendicular pe panta terasei, s'a descoperit
pe marginea platoului o strachină plată de un diametru de 50 cm, de aspect
« hallstattian », găsită împreună cu un vîrf de lance din fier, de 38 cm lungime
(fig. 6). În imediata vecinătate a acestui complex, pe suprafaţa unei pete elipsoidale
de circa 50 cm diametru, s'au găsit frînturi foarte mărunte de oase de craniu
şi din bazin, calcinate.
Pe această pată au apărut şi extrem de multe cochilii de melci, pe cînd în
jur - şi în întreaga săpătură - acestea lipseau cu desăvîrşire. Pe baza analogiilor
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vasului si vîrfului de lance 1 , descoperirea trebuie incadrată în epoca scitică (sec.
VI - rv' î..e.n.) şi considerată eventual ca o depunere rituală. La distanţă de cel mult
200 m au fost distruse, la finele secolului trecut, mormintele scitice amintite mai sus.

Fig. 8.-Pieptenc, vas

şi căldăruşă

de lemn din morrnîntul34 (tip Sîntana de

Mureş).

Pentru a cerceta platoul de deasupra cimitirului, spre a constata cxis,
platou, precum şi întinderea probabilă

tenţa eventuală a unei aşezări pe acest
Vîrfuri de lance nsemănăroare au mai fost
pe teritoriul Transilvaniei la: l) Archita ( ?)
(M. Roska , D er B estancl cl er skythischen Altertiimer
Siebenbii.rgens, în ESA, XI, 1932, p . 169- 170) ;
2) Blaj (M. Moga, Noi descoperiri scitice în Tran·
silvania, Apulum, I, 1939- 1942, p . 74- 77); 3) Cris·
teşti (inform~ţie N . Vlassa) ; 4) Gimbaş (M. Roska,
ESA , XI, 193 2, p. 193); 5) ]id veiu (ibidem, p. 193) ;
1

găsite

6) Murgeştt (i bidem, p. 189); 7) T e iuş (K. Horedt,
Cercetări l e arheologice din Hgi un ea Hoghiz-U gw
şi Teiuş , în Materiale, 1, 1953 , p. 802-803, 811 ,
812). Acestora li se ataşea:ă acum vîrful de lance

de la Ciumbrud. Vezi Je asemenea în D in activr tatea ştiinţifică a Mu ze rtlui mional M ediaş, 3, 19551956, p. 6 1, nr. 6; p. 62, nr. 16-20; p. 63, nr. 10.
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a cimitirului, s'au trasat cinci secţiuni pe marginea şi în mijlocul terasei, cu un
rezultat negativ.
,
2. La sud,vest de terasă, spre Mureş, pe terenul profesorului şcolii viticole
A. Bart6k, s,a observat în două dintre şanţurile de cercetare, între 0,60-0,80 m
adîncime, un strat de cultură ce conţine fragmente de vase din epoca romană,
fragmente de chirpic în cantitate mai mare, precum şi un opaiţ roman cu fun,
dul ştampilat indicînd o modestă aşezare rurală din epoca romană.
3. Între drumurile ce duc la Sîncrai şi la Beţa, nu prea departe de suprafaţa
de săpătură a cimitirului (vezi a doua pată albă de mici dimensiuni, în vederea
generală din fig. 1), au apărut două morminte, la adîncimi diferite, orientate
aproape perpendicular faţă de restul scheletelor.
Mormîntul25, conţinînd scheletul unui om matur, era orientat cu faţa aproape
exact în direcţia răsăritului. Fără inventar, încît epoca din care datează nu poate
fi precizată.
Mormîntul 34, apărut mult mai adînc, la 2,30 m, aparţine unui copil de circa
10 ani. Scheletul era conservat rău şi numai parţial. Groapa mormîntului a fost
construită în trepte (fig. 7). Pe laviţa de pămînt, cruţată în peretele estic al gropii
se aflau, aşezate aproximativ în rînd, patru vase cenuşii lucrate cu roata, întregi
sau aproape întregi, precum şi rămăşiţele unei căldăruşe de lemn cu cercul de fier
(partea de jos a fig. 8), iar din capătul mormîntului au apărut oasele unui animal
(oaie?) puse probabil ca ofrandă. Pe fundul gropii zăcea scheletul, fără coşciug.
Între craniu si peretele nordic al gropii a apărut un pieptene de os de tip « Sîntana
de Mureş » (fig. 8/1). În partea dreaptă a craniului era un topor de fier îndreptat
cu tăiuşul înspre regiunea temporală, iar lîngă piciorul stîng un nou vas cenuşiu
închis, lucrat cu roata, împreună cu cîteva oase de animal şi coji de ouă. După
analogiile pieptenului şi ale vaselor \ mormîntul aparţine orizontului cimitirului
Sîntana de Mureş din secolul IV, deosebindu,se însă de acesta prin prezenţa
toporului de fier, element care lipseşte în cultura Cerneahov,Sîntana de Mureş
în descoperirile de pînă acum de pe teritoriul Transilvaniei.
4. A cincea fază atestată cronologic la Ciumbrud o formează scheletul unui
cal, îngropat la mică adîncime, lîngă care s'a găsit un dinar de argint provenind
de la regele maghiar Ştefan II 2 (1114 -1131), găsite ambele în regiunea mijlocie
a şanţului de cercetare trasat pe panta dintre fîşia cimitirului de tip Stare Mesto
şi descoperirea din epoca scitică. Din cauza caracterului ei izolat, această desco,
perire nu se poate lega de restul mormintelor, iar apariţia ei deocamdată este
neexplicată.

A. DANKANITS

şi 1. FERENCZI

APXEOJIOrlP·IECKl'IE PACKODKH B 4YMBPY.IlE
KPATKOE CO.UEP)KAHI1E
JieroM 1957 r. 6biJIH npe~npHHHTbi pacKOIIKH B ;wmme pCKH Mypcw, B 4yM6py~c, r~e HO
BpeMH aeMJIHHbiX pa6oT 6hiJIO cJiyqaifHo BCI<pbiTO HCCI<OJibKO norpc6eHHH. ApxeoJiorHtJCCI<He pa6oTbi
ycTaHOBMJIH cy~eCTBOBaHHe cJie,D;oB nHTII :mox. Cpe.nH m:x nepnocTeneHHoe 3HatJeHHe HMeeT MOrHJihHHI<, B I<OTOpOM ,no HaCTOHIQero BpeMCHII BCI<pb!TO 32 norpe6eHHH - DCC I<YJibT)'pbl nma CTape1
1. Kovacs, A marosszentannai nepvd.ndorlaskori
temetii- Cimetiere de l'epoque de la migration des
peuples a MaTOsszentanna, în Dol!!Clttj, III, 1912.
r. 250 H2. >41 .. lA7.

2

L.

Rethy, Corpus Nummorum Hungariae, 1, 1;

A~ Arpd.dhazi ldrdlyol< kora, Budapest. 1899, p. 15.
nr. 54, pl. 4 154.

www.cimec.ro

11

SĂPĂTL"RILE ARHEOLOGICE DE LA CIDIBHl-11

Gln

MHcro. YtiHTbiBaR: norpe6aJihHhiH HHBCHTaph H nei<oTopbie no:l)J,HHC sapHaHThi ceper, ~\OI"HJibHHI<
cne.n,yeT .n,aTHposaTh nepsoll: nonoBHHOH X BCI<a. On<phiTHC :JToro MOI"HJlhHHI<a Bhi.UBHraeT IlCJiyro
cepmo nonpocos OTHOCHTCJihHO HcropHH PyMhiHHH I<OHI.la IX n uatJaJia X BB. Ho sec me c.uemmIIbie JlO CHX IIOp Hafimo.n,eHHR: B 3HatiHTCJihHOH Mepe OCBCIJlaiOT CBR:3h TpaHCH.lbllalllm C BCJUII<HM
I<HHmecTBOM MopaBCI<HM B ynoMHHYThiH nepHOJ{ speMeHH.
Bo BpCMH paCI<OllOI< BHC MOrHJihHHI<a fihi.'Ia Haii.n,eHa Tapem<a H HaiWHC'IlUIJ{ J{OllhH CI<HC!KI<OI"O
nma nepsoro nepHo.n,a me.1e3a (YI-IY BB . .n,o H.3.), CJIC.L{hi mnmnua pii/1\CHoii ::moxH, norpe6eunc
nma CbmTaHa-ţ~e-Mypem-l.JepHRXOB (IY B. u.:>.), a TaHn<e H cEe,lcT .TIOIIIaJ{H XII n., 1laTHposaHHhiC
r:cm·cpmoiî _,\OIICTOiî CTecf:Jana II ( 1 114-1 131 IT.).

OEbJICHEHME PI1CYHI\Oll
Pm:. l . - OGntHii Bll;l pacJ<onol<.
PHC. 2. - rpo6 H3 norpe6eHHH 33 H TO }f{e liOI'pe6eHHe llOCJie CI'O JJCI<pbiTIIII.
PHc. 3.- Pa3JIH'IHbie HaXOAI<H H3 norpe6eHHH A (2, 7, 13, 26).
Pne. 4.- THnbi ceper H3 norpe6eHHH A (16, 20, 27, 30).
PHe. 5.- CepbrH H3 norpe6eHHJl 20 in situ.
Pnc. 6.- Cocy;l H )f{CJIC3Hoe J<onbe CI<H<Pc~<mi :moxn.
Pnc. 7.- BHA H nJiaH norpe6eHHH 34, nma CbJHTaHa-,:(e-Mypem.
Pnc. 8. - rpe6eHb, COCY.ll H .rtepeBHHHOe BC,llCpl<o H3 norpe6eHHH 34, nma ChlHTaHa-;le-Mypcm.
Ta6Jmua 1. - Ha6poco1< MOI'HJibHHKa c norpe6eHHHMH nma Ct:ape-Mm:To.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE CIUMBRUD
RESUME

Des fouilles ont ete entreprises, en 1957, dans la vallee du Mureş, a Ciumbrud, ou des
cx.cavat\ons ont fa\t aiJIJanî.tte que\ques totnbes. Les foui\\es ont permis de decouvrir des vestige~
de cinq epoques. Partni ces vestiges, la necropole revet une importance primordiale. On 'i a degage jusqu'a present 32 tombes appartenant la civilisation du type Stare Mesto. Sur la foi des
inventaires des tombes et, surtout, d'apres certaines variantes tardives de boucles d'oreilles, on
doit dater cette necropole de la premiere moitie du XC siecle. La decouverte de cette necropole
pose toute une serie de problemes ayant trait a l'histoire de la Roumanie, a la fin du IX• siecle
'
u X". Mais les observations faites jusqu'ici apportent egalement une contribution
importante a l'etude des relations e a
"pautc de M6n.·ie,
pendant ce meme intervalle de temps.
A l'exterieur de la necropole, les fouilles ont ramene au jour une assiette et une pointe de
lance du type scythique (VIe -IVc siecle avant notre ere), datant de la premiere periode de
l'âge du fer, des vestiges d'habitations de l'epoque romaine, une tombe du type Sîntana de Mureş
Tcherneakhov (IV• siecle de notre ere), ainsi que le squelette d'un cheval, date du XIIc siecle
grâce a une monnaie hongroise d'Etienne II (1114 -- 1131).

a

EXPLlCATION DES FIGURES
Vue generale de l'emplacemenc des fouilles.
Fig. l.
Fig. 2.- Le cercueil de la tombe 33 et la meme tombe aprcs degagcmcnt.
Differents objets des tombcs «A)), 2, 7, 13, 26.
Fig. 3.
Types de boucles d'oreilles provenant de difîerentes tombcs («A>>, 16, 20. 27. )0).
Fig. 4.
Boucles d'oreilles de la tombe 20, in situ.
Fig. 5.
Fig. 6.- - Vase et lance de fer de l'epoque scythiquePerspective et plan de la tombe 34 (type Sintana Jc Mureş).
Fig. 7.
Peigne, vase et petit recipient en bois, de la tombe 34 (typc Sintana de Mure~).
Fig. 8.
Croquis d'enscmble de la nfcropole a sepulturcs du type «Stare Mrsto ».
Planche 1.
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anului 1957, la Capidava, s'a continuat cercetarea stratului feudal tim,
puriu în suprafaţa rămasă nesăpată, de pe marginea dinspre Dunăre a castelului roman tîrziu, cu o lungime egală cu latura castelului, adică 60 m, şi o
lăţime de circa 20 m, adică în total, circa 1000 mp, suprafaţă pe care am denumit,o "Sectorul VII".
În general rezultatele obţinute sînt mai bune decît în celelalte sectoare:
locuinţele,bordeie relativ mai bine păstrate, iar materialul mai bogat. Bordeiele
sînt dispuse ca şi în celelalte sectoare: în rînduri, mai mult sau mai puţin regulate,
paralele cu linia Dunării, şi orientate cu intrarea înspre aceasta.
A trebuit să se sape în acelaşi timp ambele nivele ale stratului, pentru că
bordeiele din nivelul mai nou, de cele mai multe ori, taie pe cele din nivelul mai
vechi. De aceea le vom descrie la rînd, ori din care nivel ar fi, pentru că situaţia
lor ajută la determinarea nivelului.
Începînd din interior înspre Dunăre sînt patru rînduri de bordeie. Vom
descrie fiecare bordei începînd de la capătul de sud,est al fiecărui rînd. Pentru
urmărirea lor în plan, a se vedea pl. 1.
Primul bord ei (1) e situat la circa 11 m de la marginea de sud,est a cetăţii.
E lung de 4,35 m, larg de 3,50 m şi adînc de 0,86 m pînă la nivelul de călcare
corespunzător. E orientat cu intrarea spre Dunăre (sud,vest). Peretele din fund e
format de un zid roman, din cele laterale se mai păstrează cîteva fragmente din
zidurile proprii formate dintr,un singur rînd de pietre, întărite probabil cu o
armătură de lemn şi tencuite cu lut. Zidul intrării e în întregime distrus. Pe lîngă
peretele din fund se află, alături, două cuptoare. Cel din stînga (privind dinspre
intrare) are formă ovală cu diametru! mare de 1,30 m, iar cupola se păstrează
pe o înălţime de O, 70 m şi e construită din bucăţi de piatră şi cărămidă
prinse în lut galben abundent (pl. II/1). Vatra e mai sus decît podina bordeiului, e bine netezită şi arsă. Fără îndoială că avem de a face cu un cuptor
de pîine.
Alături, în dreapta şi lipit de el se află al doilea cuptor, larg de 1 m şi înalt
de 0,82 m. Vatra lui însă e jos, la nivelul podinei bordeiului, şi are suprafaţa nere,
gulată. Sus, pereţii lui nu se adună în chip de cupolă, ci, după fragmentele de
vatră rortativă ce s'au găsit, unele în pereţi lipite cu lut, iar altele în dărîmături,
era probabil acoperit cu o astfel de vatră în chip de plită. Servea probabil drept
cotlon pentru încălzit şi pregătit mîncarea. După materialul descoperit (vezi cap.
următor), bordeiul aparţine ultimului nivel.
N VARA

' Colectivul a tost tor mat Jin: Gr. Florescu
FI. Anastasiu, R. Florescu, O. Vilcennu

lrespons~hil),

(membri), T. Mateescu, "udent şi Dinu Teodorescu.
P. Munteanu (arhitecţi).
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La 2,36 m spre nord,vest se află al doilea bordei (2), mai puţin adînc, 0,60 m
de la nivelul actual si cu dimensiunile 3,08 x 2,86 m. Are aceeasi orientare si
pereţi construiţi din 'piatră -un singur rînd -cu lut. În colţul dinspre est ;e
păstrează cotlonul. După materialul descoperit aparţine nivelului mai vechi.
Bordeiul 3 -la 2 m mai departe - e larg de 6 m şi lung 3,30 m şi adînc
ca şi primul. Are pereţii căptuşiţi cu piatră, numai cel al intrării, dinspre Dunăre,
e dărîmat, iar deasupra dărîmăturilor mulţi cărbuni, probabil din lemnăria gîr,
liciului. În colţul din dreapta se află un cuptor de pîine, ca şi cel din primul bordei,
cu diametru! mare de 1,20 m (pl. 11/2). Lîngă intrare, în stînga, s,a găsit o \·atră
portativă, spartă în bucăţi. Cotlon n'are. Aparţine nivelului nou.
Între acest din urmă bordei şi bordeiul 5 s,a găsit peretele din fund şi podina
unui alt bord ei (4 ), la un nivel mai sus, şi care pare a fi fost tăiat de cele două
ulăturate, ceea ce e un indiciu că aparţine nivelului mai vechi. E lung de 3,30 m
şi larg de 2,80 m (pl. 11/3 ).
Bordeiul 5 e lung de 4 m, larg de 3 m si adînc de 1 m. Înspre nord,vest e
lipit de un zid cu mortar. În fund, în colţul din dreapta se află un cuptor de pîine
oval cu diametru! mare de 1,20 m. Cupola se păstrează pe o înălţime de 0,40 m
şi e construită din bucăţele de piatră şi cărămidă cu lut, iar vatra, la un nivel mai
ridicat decît pod in a bordeiului, e netezită şi bine arsă (pl. II/4 ). Cupola nepăstrîn,
du,se în întregime, nu putem sti dacă în partea dinapoi avea o răsuflătoare rentru
tiraj. În colţul dinspre sud a~e o groară largă - poate pentru provizii. Nu are
cotlon. Bordeiul aparţine nivelului nou.
La drca 1 m mai departe se află bordeiul 6 (pl. lll;1), larg de 4,40 m şi lung înspre Dunăre -- de 2,80 m. Pe latura dinspre sud,est a fost utilizat ca perete un
zid roman. Înspre nord,est peretele e distrus, dar se cunoaşte urma lui pînă în
peretele de la nord,vest. Dincolo de această urmă pînă la 2,40 m de la colţul de
est sînt dărîmături romane, cu var şi nisip, bine tasate, apoi, spre vest, dărîmături
de bordei aşezate pe o podină la un nivel mai ridicat decît a bordeiului nostru
pe încă 1,60 m spre nord,est.
A fost deci un bordei mai vechi, tăiat de bordeiul nostru care, şi în felul
acesta, se verifică a fi aparţinut nivelului nou. Peretele de nord,vest, construit
din piatră cu lut, se păstrează destul de bine pînă la colţul de nord. Cam la jumătatea
lui, lîngă el, e o groapă de bucate de forma unui doli um, adîncă de 2 m. În in te,
riorul ei s,a găsit numai ţărînă, iar pe gură un capac dintr'o lespede. Poate să
fi conţinut şi bucate, care au fost mîncate de animalele subterane. Înspre intrare,
în colţul din dreapta, e cotlonul care probabil era acoperit deasupra, aşa cum sînt
majoritatea cotloanelor la Capidava.
Peretele intrării e dărîmat complet. Deasupra dărîmăturilor însă s,au găsit
cărbuni din lemne mai groase - probabil din lemnăria gîrliciului.
Mai departe, la circa 2 m, e bordeiul 7 cu dimensiunile 3 >' 2,80 m. Pereţii
sînt dărîmaţi, încît dimensiunile s,au stabilit după podină. În colţul din stînga
intrării - privind din afară - se află cotlonul, acoperit sus, şi cu o groapă de
cenuşă în faţă (pl. 111/2). Acest bordei taie pe un altul, situat în faţa lui, înspre
Dunăre, ceea ce confirmă plasarea lui în nivelul mai nou, cel tăiat fiind din
nivelul vechi.
Aceeaşi situaţie se găseşte mai departe, după circa 2 m, la bordeiele 8 şi 9
(pl. 111/3). Bordeiul 8 situat la capătul dinspre nord,vest al rîndului, calcă marginea
dinspre el a bordeiului 9. Deci primul este din nivelul nou, iar ultimul din cel vechi.
Bordeiul 8 e larg de 4,20 m şi lung de 3 m. Pereţii, construiţi din piatră cu
lut, după sistemul obişnuit - un singur rînd de pietre, aşezate la mal -se
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Pl. 1!. -

1,

4

cupwarele din bordeiul I; 2, bordeiul .3; l, bordeiul

www.cimec.ro

+;

4, hordeiul 5 (toate din sectorul V li).
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Pl. !Il. -

1
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3

4

1, bordeiul 6; 2, bordeiul 7; 3, bordeiele 8-9; 4, bordeiul 10 (toate din sector ul Vll).
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păstrează în bună parte pe toate laturile. Din distanţă în distanţă de~a lungul lor
s~au găsit gropi de pari, ceeea ce însemnează că zidul pereţilor era întărit cu armă~

tură de lemn. În interior, pe podină se mai află încă cinci gropi mai largi -cu
diametru! de circa 0,20 m -şi trei mai strîmte. Nu putem preciza la ce serveau,
ci numai presupunem că în acest bordei era vre~un atelier, mai ales că nu există
nici o urmă de cotlon care să~i dea caracterul de locuinţă.
Bordeiul 9, după cum am văzut, are marginea dinspre nord~vest sub bordeiul
8 şi este puţin mai adînc decît acesta din urmă. E larg de 3 m şi lung de 2,50 m.
Cotlonul a fost distrus probabil cînd s~a săpat bordeiul 8.
Regularitatea rîndului următor pare a fi. tulburată prin interpunerea unor
bordeie din nivelul vechi şi prin relieful mai accidentat al terenului, în special la
mijlocul rîndului, unde se află o vîlcea deschisă spre Dunăre.
Două bordeie din nivelul vechi se află între rînduri: bordeiul 10 e situat la
marginea dinspre sud~est şi începe cam de la jumătatea bordeiului 1 înspre
Dunăre, cu dimensiunile 3 < 2,85 m (pl. III/4), foarte puţin adînc şi cu un cotlon în
colţul dinspre nord; bordeiul 14 e larg de 2,10 m şi lung de 3,30 m, cu pereţii
dărîmaţi complet, dar podina bine păstrată; în 13 nu pare a fi. fost bordei, ci poate
o vatră sub cerul liber, aşezată pe dărîmături romane bine tasate, deasupra cărora
s~au găsit fragmente ceramice din nivelul nou; în 16 pare a fi. bordei, dar întrucît
săpătura n~a fost terminată, nu putem preciza dacă aparţine tot nivelului vechi,
după cum ar indica situaţia lui în plan. Numai bordeiul15 cu dimensiunile 5,30 >
2, 30 m şi orientat sud~est --nord~vest, aparţinînd nivelului nou, ar ieşi din rînd
(pl. IV/1).
În rîndul al doilea s~au descoperit 11 bordeie, între care 4 aparţin nivelului
vechi, iar restul ni\·elului nou.
La marginea de sud,est a aşezării se află bordeiul 17, cu peretele dinspre
sud~est distrus prin surparea mal ului (pl. IV /2 ). Ceilalţi pereţi se păstrează parţial,
totuşi se poate vedea că sînt construiţi, ca de obicei, din piatră şi lut. Bordeiul,
larg de 2,75 m şi lung de 3,25 m. Cotlonul nu se păstrează -probabil era în partea
dărîmată.

Lipit de el este bordeiul 18, larg de 3 m şi lung de 2,50 m (pl. IV /3). Pereţii
fragmentar - afară de cel dinspre Dunăre, în care era intrarea -- sînt
construiţi din piatră cu lut şi întăriţi cu lemn. În colţul de nord se păstrează două
fragmente de scînduri unite în colţ, în unghi drept, iar în dreptul peretelui intrării
un alt fragment de scîndură în direcţia acestui perete din urmă. Podina continuă
şi dincolo de acest perete, în afară, iar în dreapta se află o groapă adîncă de 0,50 m
şi rotundă. Probabil aici era gîrliciul. În colţul de est al bordeiului se află cotlonul,
păstrat şi cu acoperişul deasupra, în felul unei sobe. Bordeiul aparţine nivelului vechi.
Bordeiul 19, alături de 18 spre sud,vest, e larg de 3 m şi lung de 3 m (pl. IV /4 ).
Pereţii, construiţi din piatră cu lut, se păstrează fragmentar pe toate laturile.
În colţul de est se află cotlonul.
Alături de bordeiul 19, către nord~vest, se află un complex de trei bordeie
care se suprapun parţial. Bordeiul 20, lung de circa 3 m şi larg de 3,30 m, şi cu
cotlonul în colţul de est calcă o fîşie din bordeiul 21, care se întinde de la cuptorul
acestuia pînă la peretele din faţă pe o lăţime de 1,50 m. Bordeiul 21, la rîndul
lui, este aşezat peste o fîşie identică din bordeiul 22 (fig. 1).
După materialul descoperit în aceste bordeie, bordeiul 22 aparţine nivelului
mai vechi, dar bordeiele 21 şi 20, şi după material şi după faptul că nivelul podinei
este acelaşi, aparţin amîndouă nivelului mai nou. Fără îndoială că bordeiul 20
este o refacere pe .aceeaşi podină a bordeiului 21 distrus prin vreun accident.
păstraţi
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Spre nord~vest de acest complex urmează vîlceaua amintită, apoi, dincolo de
vîlcea, ieşind puţin spre nord~est de linia bordeielor, s~a descoperit bordeiul 11
de formă şi dimensiuni identice cu ale bordeiului 10, adică formă pătrată de
2 x 2 m; deci, ţinînd seama şi de material, aparţine nivelului vechi.
Bordeiul 12, situat imediat lîngă 11, are o formă prelungă. E larg de 3,30 m
şi lung de 5,50 m. Partea dinspre Dunăre cu pereţi din zid de piatră cu lut şi cu
podină urcînd în pantă uşoară, aparţine probabil gîrliciului. Este, fără îndoială,
din nivelul nou.
La 5 m spre nord~vest s~a descoperit bordeiul 23, cu o formă aproape pătrată ,
măsurînd 2,80 x 2,50 m. Din pereţi se păstrează la bază un rînd de pietre, iar deasupra

Fig.

1. -

Bordeiele 20- 21

din

sector ul

V TT.

bucăţi

de grinzi arse, probabil din armătura de lemn a pereţilor şi din acoperiş.
Ultimul bordei descoperit în întregime se află la începutul rîndului următor.
Este bordeiul 25, larg de 3,50 m şi lung de 3,30 m. Are pereţii construiţi din piatră.
În colţul de est se află cotlonul, iar în cel de sud o groapă de bucate, adîncă de 2 m .
Alte trei bordeie, 26, 27 şi 24 n~au fost încă degajate complet.

lor

DESCOPERIRI EPIGRAFICE

1. Fragment din marginea din stînga a unui altar de calcar. Înălţ. 0,07 m,
lung. O, 19 m şi gros. O, 17 m (fig. 2).
Se păstrează 6 litere dintr~un rînd, ultima o ligatură , C cu V în interior.
Literele sînt înalte de 0,05 m şi au o formă regulată.

Euti cu (s)
E probabil un nume de persoană, în formă latină populară, derivat din forma
lui grecească Eutyches. Îl găsim în forma greacă într~o inscripţie din Drobeta 1,
1

reşti,

Al. Bărcăcil ă, L'Archeologie en Roumanie, Bucu 1938, p . 27; D . Tudor, Oltenia Romană, p. 324 ;

AnnEp, 1944, p. 100.
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ca nume al unui servus vilicus al procuratorului Aur. Heraclitus. Fără îndoială
că si Euticus al nostru e tot un sclav, probabil în serviciul staţiunii vamale de la
Capidava. O apropiere între acesta şi cel de la Drobeta, pentru moment nu e posibilă.
Fragmentul poate fi. datat pe la jumătatea sec. II sau imediat după.
2. Două fragmente de ţiglă cu ştampilă găsite în afara cetăţii, lîngă drum.

F ig.

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 1

a) Primul fragment (fig. 3) măsoară O, 11 --< 0,07 m şi e gros de 0,025 m.
bine arsă. Cartuşul ştampilei e simplu, dreptunghiular, lung de
0,025 m. Literele sînt înalte de 0,025 m.
Pastă roşie şi

[le]g V Ma c(edonica)

ca

şi

b) Al doilea fragment (fig. 4) măsoară 0,08 x 0,08 m şi are
primul. Cartuşul şi literele sînt de asemenea identice .

aceeaşi

grosime

[l]eg. V Ma[c( edonica)]
Pînă în prezent nu avem nici o mărturie că legiunea V Macedonica şi,ar fi.
trimis un detaşament la Capidava. Ţiglele puteau fi. aduse de la Troesmis pentru
necesităţile lagărului militar de la Capidava, mai ales că transportul pe Dunăre
era foarte usor.
3. Frag~ent dintr'o cărămidă, groasă de 0,09 m, cu inscripţie grecească
scrisă cu un vîrf ascuţit pe pasta încă crudă. Găsit în bordeiul 3 unde fusese între,
buinţat în construcţia cuptorului (fig. 5).
dx.om X.IXL &( n ·dc)
Nu se poate preciza la ce se

referă

acest
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CERAMICA
Situaţia descoperirilor de ceramică a fost cu totul alta în 1957 decît în anii
precedenţi. Astfel s'au găsit mult mai multe vase întregi decît în toate campaniile

anterioare la un loc : se pare că avem de-a face aci cu un sector care nu a fost evacuat

2

3

.i

5

4

7
Pl.

V.- 1-4. vase-borcan din sectorul VII; S, vas·bor.can din bordeiul 18; 6, castron cu
bordeiul 20; 7 şi 8, două amfore din bordeiul 3 (toate din sectorul VII).

toartă

din

atît de radical şi că în foarte multe locuri inventarul bordeielor a fost surprins
pe loc, cel puţin în parte. În adevăr, nici anul acesta nu s'au găsit unelte, în schimbcum am mai spus -s'au găsit foarte multe vase întregi (pl. V /1-4) şi cantităţi
apreciabile de grăunţe de cereale. Adesea din felul cum erau căzute vasele se putea
deduce că ele fuseseră puse pe un suport oarecare -poliţă sau leasă -undeva
40 -

c. 130
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sus, sub acoperişul bordeiului şi că de acolo au căzut, şi de la caz la caz au rămas
mai mult sau mai puţin întregi. Adesea (b.1, b.3) ele au fost găsite lîngă pereţii
bordeiului, ceea ce ar indica poziţia suportului lor.
Considerînd întreg materialul, frapează frecvenţa foarte mică a fragmentelor
ceramice decorate cu cu}oare roşie. De asemenea, foarte rare sînt fragmentele de
vase cu lustru cenuşiu. In schimb, fragmentele de căldări de lut şi de amfore sînt
mult mai dese. Merită să fie semnalat faptul că s~au descoperit şi două amfore
întregi (pl. V /7 -8). Una dintre ele face parte din tipul sferoidal şi datează din
sec. X -XI, iar cealaltă este de tipul cu toarte supraînălţate, plate în secţiune şi
datează din prima jumătate a sec. XI.
De asemenea, o formă foarte des întîlnită este aceea a borcanului cu toartă şi într~un singur caz a castronului cu toartă (pl. Vl6). Toarta este în majoritatea
cazurilor, ca şi la exemplarele întîlnite pînă acum, tot o proeminenţă perforată.
Dar în cîteva cazuri apare şi o toartă scurtă şi grosolană, sudată rudimentar la
buza şi la umărul vasului. Este evident o etapă evolutivă mai înaintată a primei
forme - dar meşterul olar nu ajunsese la îndemînarea necesară ca să lucreze o
toartă propriu -zisă.
Apare însă şi o categorie de vase cu toarte. În general e vorba de ulcele cu
gît înalt şi cu buza dreaptă, nerăsfrîntă. Lucrate din pastă roşie~gălbuie, fină, cu
nisip foarte puţin şi fin, ele au pereţi subţiri, forma zveltă, ornamentaţie simplă,
compusă doar din cîteva caneluri pe buză. Toate au toartă - bine şi abil lucrată
şi sudată. Pe fundul tuturor se observă urmele sforii cu care au fost tăiate de pe
roata olarului.
Exemplare din acest tip ceramic au mai fost descoperite, mai ales în stare
fragmentară, si în trecutele campanii. Dar ele erau foarte rare si poziţia lor strati~
grafică nu er~ concludentă. În 1956 s~au putut observa unele ~sociaţii între acest
tip ceramic şi borcanele cu toarte din pastă comună. Anul acesta ulcelele tăiate
cu sfoară de pe roată au fost foarte frecvente. S~a găsit chiar un exemplar întreg.
Ele apar cel mai adesea în asociaţie cu borcanele cu toartă.
Este evident că acest tip îşi are provenienţa în afara atelierelor care apro~
vizionau Capidava, şi reprezintă aci o marfă de import. Astfel de exemplare au
mai fost găsite si la Dinogeţia si au fost datate în a doua jumătate a secolului al XI~lea.
Între celeialte forme ca;e merită să reţină atenţia cercetătorului sînt şi stră~
chinile, precum şi opaiţele - pentru prima dată apărute anul acesta în mai mare
cantitate - derivate - desi uneori mult evoluate - tot din străchini.
Descoperirile din var~ anului 1957 vin să precizeze mai mult condiţiile în care
apar anumite elemente noi în cadrul ceramicii feudale timpurii de la Capidava.
Studierea corelaţiei stratigrafice şi cronologice între diferitele elemente întîlnite
va putea aduce cu siguranţă noi puncte de vedere în problema ceramicii feudale
timpurii la Dunărea de jos.
GR. FLORESCU

şi

R. FLORESCU

APXEOJIOrlf4ECKl1E PACKOllKH B KAllH.UABE
KPATKOE CO.UEP:>KAHHE

B 1957 r. B Kamt_uane 6brJio pacKorrauo npu6JI. 1000 M2 TaK ua3biHaeMoro ceKTopa VII. EbiJIO
o6uapymeno 27 3eMJIHHOK, H3 KOTOpbiX 5 ne 6biJIH noJIHOCTMO BCKpbiThi. By~yt.IH pacno.rromeubr
n t.IeTbrpe napamreJihHbiX .Uyuaw pH~a, OHH JIYt.IIIIe coxpaHHJIHCh, .ua.rm 6oJiee 6oraTbiH u JIYliiiieă
coxpauuocrH HHBenTaph, qeM ocraJihHbie yt.IaCTKH. BoJihiiiHHCTBO H3 nHx HMeeT ~epeBHHHbiH no~-
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.uep>KHBaiOil.IHll KpbiWy CKeJieT, CTeEbl me 06JIHQOBaHbl KaMHeM. <f>opMa HX npHMOyrOJibHaH, CTeHbl
HMeiOT B cpe,UHeM 3,50 X 3 M, OHH paCKOllaHbl B cpe,UHeM Ha 0,60 M.
EhiJIO o6uapymeHo .una ropH30HTa. K HaH6onee paHHeMy OTHOCHTCH 3eMJIHHKH 2, 4, 8, 10,
Il, 14, 18, 22. TI potme OTHOCHTCH K 6onee no3,UHeMy ropH30HTY. 0TMeqaiOTCH 3eMJIHHKH 1, 3, 5
113-3a BCKpblTblX B HHX neqeiî:.
Cpe.uH Haxo.uoK HMeiOTCH H 4 <tJparMerna 3nHrpa<tJHqecKHX naMHTHHKOB, <tJparM.eHT anTapH,
Ha KOTOpOM coxraHif.TUICh 6yrmhi EVTC, 2 <tJparMeHTa qepemii.{bl c KJieiÎMOM V MaKe,UOHCKoro
JJerHOHa, HaKOHeQ KHpnHq, !fa KOTOp0-'1: BbiCcqcHbl 6yKBbl e:EJ.:o1n xoc[ ~[n't'J.],
fihiJIO Hall,UCHO TaK>Ke MHOrO HenoBpC>K,UeHHbiX COCY.UOB. J1HTepeCHO OTMeTHTh HaXO,UKY .UBYX
aM<tJOp, a TaK>Ke H MHOrOqHCJICHHbiX <tJpanteHTOB COCY,UOB, pe3aHHbiX HHTbiO C roHqapHoro Kpyra.
OB'MICHEHI1E PI1CYHKOB
P11c. 1. - 3eMJIHHHH 20 H 21 (y4aCTOH VII).
Ta6Jim.(a
I. - ITnaH yt~acTHa VII.
TaGnm.{a Il.- 1, netm o 3eMJIHHHe 1; 2, 3eMJIHHHa 3; 3, 3eMJIHHHa 4; 4, 3eMJIHHHa 5 (yqacTOH VII).
Ta6mn.{a III.- 1, 3eMJIHHHa 6; 2, 3eMJIHHHa 7; 3, 3eMJIHHHH 8, 9; 4, aeMJIHHHa 10 (yqacroH VII)
Ta6nHua IV. - 1, aeMJIHHHa 15; 2, aeMJIHHHa 17; 3, 3eMJIHHHa 18; 4, 3eMJIHHHa 19 (yt~aCTOH VII).
Ta6Jim.(a V. - 1-4, 6aH04Hbie cory,o;hi H3 yqacTHa VII; 5, cocy.o;-6aHHa 113 3eMJIHHHII 18; 6, MIICKa c
py<mon 113 aeMJIHHHH 20; 7 11 8, J:tBe aMc!Jopbi 113 3eMJIHHHII 3 (yt~aCToH VII).

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE CAPIDAVA
RESUME

Pendant la campagne d'ete de 1957, environ mille metres carres de la surface dite du secteur VII ont ete fouilles a Capidava. On y a decouvert 27 fonds de cabane, dant cinq seulement
n'ont pas ete deblayes completement. Disposes sur quatre rangees, paralleles au Danube, ces
fonds de cabane sant mieux conserves et possedent un inventaire plus abondant que ceux des
autres secteurs. Leurs parois sant revetues de pierre; la plupart possedaient une carcasse en bois
qui soutenait le toit. Ils sant de forme rectangulaire, ]curs câtes ayant en moyenne 3,50 m sur
3 m, et peu profonds (0,60 m en mcyenne).
Cette annee cncore, del!X niveaux ont ete deceles. C'est au plus ancien qu'appartiennent
les fonds de cabane nos 2, 4, 8, 10, 11, 14, 18 et 22. Les autres font partie du niveau moins
ancien. Les fonds de cabane n os 1, 3 et 5 attirent l'attention en raison des fours decouverts
a 1'interie Jr.
Parmi les materiaux archeologiques decouverts cette annee, on compte egalement quatre
Jebris de monuments epigraphiques: un fragment d'autel portant encore les lettres EVTC,
deux fragments de tuiles a l'estampille de la legion V Macedonica et une brique qui parte
gravees les lettres :;Lwm xoct E[ 7t't'oc].
On a retrouve aussi de nombreux vases entiers. La decouverte de deux amphores, ainsi
que de plusieurs tessons de vases detaches a la corde du taur de potier, merite une mention
speciale.
EXPLICATlON DES FlGURES
Fig. 1. .. Fonds de cabane n '" 20-21 du secteur VII.
Planche l. -Plan du secteur VII.
Planche Il. - 1, Les fours du fond de cabane no 1; 2, iond de cabane no
4, ionJ de cabane no fi (tous du secteur VII).
Planche III. - !, Fond de cabane no 6; 2, fond de cabane no 7; 3, fonds
de cabane no 1O (tous du secteur VII).
Planche IV.- 1, Fond de cabane no .15; 2, fond de cabane no 17; 3, fond
cabane no 19 (tous du secteur VII).
Planche V .. - 1-4, Vases en forme de bocaux, du secteur VII; 5, vase
Je cabane no 18; 6, marmite a anse, du fond de cabane no 20; 7 et 8, deux
no .3 (provenant tous du secteur VII).
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3; 3, fond de cabane no 4;
de cabane n° 5 8-9; 4, fond
de cabane no IB; 4, fond de
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amphores du fond de cabane

SĂPĂTURILE DE LA GARVAN ·

ĂPĂTURILE de la Bisericuţa~Garvăn, din campania arheologică a anului

S

1957,

au avut ca obiectiv principal aşezarea din afara perimetrului cetăţii romano~
bizantine (fig. 1), iar ca obiectiv secundar şi limitat o mică porţiune din
secto·::ul AUI, de pe cetate*.
Pentru realizarea primului obiectiv s~au continuat săpăturile pe platoul de
la sud de cetate (secţiunea S3), pe platoul situat la vest de cetate (secţiunea S4)

Fig. l. -

Popina

Bisericuţa

: vedere dinspre sud-vest.

şi s ~a

deschis o nouă secţiune în porţiunea de la sud~est de cetate: SS (fig. 2 ).
În ceea ce priveşte săpăturile din AUI, ele urmăreau să aducă date noi despre
raporturile dintre sfîrşitul locuirii romano~bizantine şi începuturile celei feudale
timpurii.
Pe lîngă săpăturile de pe popina şi grindul Bisericuţa, s~a executat şi un sondaj
de informare în aşezarea hallstattiană de la « Mlăjitul florilor», pe malul lacului
Jijila, semnalată de noi mai de mult.
Raportul de faţă prezintă principalele rezultate obţinute în ordinea enunţată
ma1 sus.
' Colectivul a fost format din Gh. Ştefan (responsabi l) , !. Barnea, M. Chişvasi-Comşa, B. Mierea

(membri)

www.cimec.ro

şi

Oct. Cristescu (student).

630

~ Sapături

1957

~

1956

.

~

D .
o

Fig. 2. -Pin nul general al

aşezării

de pe popina

Bisericuţa,

www.cimec.ro

cu

să păturile

executate

pînă

"
"

1955

1951-5'anterioar~

10 20

30

40

m

în anul 1957.

631

SĂPĂTURILE DE LA CARVĂi'\

3

1.

SECŢIUNEA

3 (S3)

În campania de săpături din anul 1957, secţiunea 3, începutăîn anul 1955,
cu scopul de a determina fazele succesive de locuire de pe platoul aflat la sud
de cetate, a fost continuată pe o lungime de 19_50 m.~ adicăpînă la turnul 1, punctul
final al secţiunii (fig. 2). Avînd în vedere importanţa problemelor de ordin mai
general pe care le pune această secţiune şi pentru a înlesni urmărirea diferitelor
niveluri pe un spaţiu mai mare, am dezvelit din nou si porţiunea săpată în anul
1956. În felul acesta datele pe care ni le pun la disp,oziţie profilele au putut fi
studiate pe toată lungimea secţiunii, pînă la piciorul turnului 1 (fig. 3 ). In plus,

Fig. 4. -

Locuinţă

din caseta de la

capătul

deS al

secţiunii

S3 / 1956 (cuptor

şi

podea).

la capătul de sud al secţiunii S3 /1956, pe latura de vest a acesteia, am deschis
o casetă de 4,50 X 4 m, în scopu l de a urmări întinderea stratului de
arsură observat în campania precedentă. S,a constatat că arsura aparţine unei
locuinţe incendiate din epoca feuda l ă timpurie, iar nu unui cuptor, cum se
presupunea la început (fig. 4 ).
În afară de secţiunea S3, s-a mai deschis o a doua secţiune, numită S3A, perpen,
diculară pe prima, şi avînd dimensiunile de 20 x 2 m (fig. 2 ). Scopul acestei noi
secţiuni a fost acela de a delimita întinderea spre est a stratului de moloz.
Dat fiind caracterul preliminar al acestui raport, complexele arheologice
întîlnite şi materialul de inventar descoperit, vor fi amintite numai în măsura în
care vom socoti că sînt necesare pentru rezolvarea unor anumite probleme, rămînînd
ca pentru rest să revenim cu altă ocazie. Pentru moment socotim că este util să
stăruim asupra unor aspecte de ordin stratigrafic care au, după cît ni se pare, o
importanţă majoră. Profilul secţiunilor S3 / 1956 şi S3 /1957, realizat pe o lungime
de peste 50 m, aduce în adevăr, contribuţii esenţiale la rezolvarea unor probleme
stratigrafice ale aşezării feudale timpurii de pe popina de la Bisericuţa,Garvăn.
Înainte de a prezenta aceste rezultate, socotim necesar să dăm unele informaţii
prealabile, atît în legătură cu secţiunea, cît şi cu profilul.
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Dată fiind lungimea pe care se săpa secţiunea, precum şi diferitele complexe
întîlnite, nu am ajuns pînă la pămîntul viu decît în cîteva puncte. Unul din aceste
puncte este situat la capătul de sud al secţiunii S3/ 1956, altul se află cam pe la
mijlocul întregii secţiuni 1956 - 1957, iar ultimul înspre capătul de nord al acesteia
(fig. 3 ). Putem preciza totuşi, în linii mari, succesiunea diferitelor stra~
turi de pămînt şi a principalelor grupe de niveluri de locuire.
Stratul de pămînt viu atins în cursul
săpăturilor este format din nisip şi
apare la adîncimea de aproape 4 m, în
capătul de sud al sectiunii, iar la cel de
nord la peste -3 m. 'în porţiunea adîn~
cită, la - 4,60 m, pe la mijlocul secţi~
unii, s~a întîlnit un pămînt de baltă.
Primul nivel de locuire sezisat în mod
clar şi sigur este cel indicat prin soclul
turnului 1 de la piciorul căruia,
la - 2,35 m faţă de suprafaţa actuală,
pe o lungime de 7,25 m, a fost întîi~
nită o pietruire indicînd fără îndoială
un nivel pe care se călca. Cronologic
acest nivel se leagă de epoca de cons~
trucţie şi prima fază de folosire a
cetăţii romane. Putem deci să datăm
cu destulă siguranţă acest nivel în
secolul IV. Tot de el sau poate de o
etapă anterioară, trebuie legată şi pie~
truirea şi urmele de arsură sezisate
la - 3,75 m, în mijlocul secţiunii.
Al doilea nivel de locuire a fost
sezisat numai în capătul de sud al
secţiunii S3 /57. Explicaţia ne~o dă exa~
mina rea profilului (fig. 3) : spre nord
o groapă a unei încăperi adîncite în
pămînt şi apoi stratul feudal ale cărui
bordeie şi gropi s;au adîncit pînă la
Fig. 5.- S3 (1957): vedere ge neral ă c u gropile de probaza nivelului roman, distrugînd în
vizii din sec. VI.
întregime nivelul bizantin timpuriu.
Socotim că în capătul de sud al secţiunii S3 /57 am identificat acest nivel,
pentru următoarele motive: 1) stratigrafic acest nivel se află deasupra nivelu~
lui roman din sec. IV; 2) Gropile de bucate descoperite în acest nivel (fig. 5
şi 6) sînt asemănătoare celor întîlnite în stratul bizantin timpuriu din cetate. Faptul
că cele mai multe prezintă urme clare de refacere, precum şi faptul că au forme
deosebite, ne face să credem că pornesc din două niveluri deosebite de locuire,
care s~au succedat însă la scurte intervale (o parte din gropi au fost înregistrate
şi observate pe peretele de vest al secţiunii); 3) 1v1aterialul arheologic aflat în
dărîmături ne dovedeşte, fără putinţă de îndoială, că ambele niveluri datează din
acelaşi secol VI. Din această categorie de materiale ne rezumăm deocamdată
să amintim fibula digitată de bronz (fig. 7), descoperită în partea de sud a secţiunii
S3 / 1957, la adîncimea de 2,20 m. Toate aceste elemente ne oferă suficiente şi
concludente dovezi pentru a defini un strat de cultură bizantină timpurie în acest
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loc. Ca timp, nivelul ultim al acestui strat se datează atît prin materialul ceramic,
cît şi prin fibula menţionată , în secolul al VI~lea. Capacul acestor niveluri este
format dintr~un pămînt nisipos, de culoare castanie închisă. Deasupra acestui
strat de pămînt s~a depus un altul de culoare castanie cu uşoare nuanţări pe parcurs,

Fig. 6. -

SJ (1957) : gro pi de provizii din sec. Vl (detaliu).

care a putut fi urmărit pe întregul profil. Grosimea acestui strat variază între
0,50 şi 1 m. Trei sînt caracteristicile lui mai importante, care ne interesează în
momentul de faţă: 1) că se găseşte începînd
de la capătd de sud al secţiunii S3 /1957,
unde apare în mod clar deasupra nivelului
bizantin timpuriu, pe toată lungimea profilului,
pe porţiunea săpată pînă la adîncimea corespun~
zătoare. Faptul că la capătul lui de nord nu
apare, se explică prin deranjările suferite de
teren în etapa feudală timpurie. 2) Acest strat nu
1
conţine nici un fel de material arheologic. 3) Partea
1
superioară a lui, pe o lăţime de circa 0,05 m ,
1
cu uşoare variaţiuni în plus sau în minus , are o
nuanţă castanie închisă.
------~-Deasupra acestuia (fig. 3) se află un strat
Fig. 7. - S J (1957) : fibul ă digita tă d e
masiv de moloz, ce se întinde pe o mare supra~
bron z (sec. VI).
faţă. Molozul este format în marea lui majori~
tate din tencuială (var + nisip) fărîmiţată , la care se adaugă fragmente de caramlZl
şi ţigle, precum şi pietre de mărimi mici pînă la mijlocii. În ceea ce priveşte
lungimea stratului de moloz, ea a putut fi urmărită pe o distanţă de peste 30 m,
începînd de la capătul de sud al lui S3 /1957 şi pînă la extremitatea sudică a
lui S3 /19 56. Pe porţiunea de sud a acestei secţiuni, stratul nu se mai vede în
profilul peretelui de est, dar se păstrează în cel de vest.
Pe baza datelor de care dispunem, deocamdată nu putem preciza punctul
pînă la care înainta spre cetate stratul de moloz, deoarece pe această porţiune
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nivelurile de locuire feudală timpurie au deranjat profund şi total depunerile,
pînă sub nivelul unde molozul trebuia să fie întîlnit. Grosimea păstrată a acestui
strat este în jurul a 1 m, pe o lungime de aproape 15 m. Este foarte probabil
că şi pe o bună porţiune din capătul dinspre sud al aceluiaşi strat să fi continuat
să aibă aceeaşi grosime, dar că l~au îndepărtat în cea mai mare parte diferitele
niveluri din etapa feudală timpurie. Examinînd în continuare profilul (fig. 3),
reiese că toate nivelurile de locuire din etapa feudală timpurie, din acest sector,
pornesc de deasupra stratului de moloz.
Interpretarea datelor de mai sus ne îngăduie o serie de concluzii istorice în
legătură cu etapele mari de dezvoltare a societăţii omeneşti de pe popina
Bisericuţei.

Este clar că stratul de pămînt castaniu, fără urme arheologice, aflător peste
cel al secolului al VI~lea, urmează să fie atribuit etapei cuprinse între sfîrşitul
secolului al VI~lea şi începutul locuirii din etapa feudală timpurie. Locuirea din
etapa feudală timpurie a fost precedată de o dărîmare a resturilor de ziduri ce
se vor mai fi păstrat parţial pe alocurea, cu care prilej, parte din piatra rezultată a
fost folosită pentru construirea cuptoarelor, etc., iar molozul şi cărămida, ţigla
şi piatra sfărîmată au fost evacuate şi depozitate pe platoul din jurul cetăţii. Pînă
acum au fost identificate două sectoare din afara zidurilor de incintă ale cetăţii
unde a fost depozitat materialul rezultat din dărîmături : pe platoul de la sud de
cetate, care este întins şi îngăduie depunerea unei mari cantităţi de moloz şi un
al doilea loc, pe platoul aflător la vest de cetate.
Este evident pe de o parte că o operaţie de aşa mari proporţii nu putea să
fie executată decît din ordinul unui şef care dispunea de forţe numeroase. Pe de
altă parte, tot acest efort organizat a trebuit să aibă un obiectiv precis. Totul ne
îndreaptă să vedem aci intervenţia unei puteri, care dispunînd de numeroase
forţe şi de mijloace adecvate, a urmărit să creeze condiţiile necesare instalării
unei baze militare şi administrative. Socotim puţin probabil să se fi. cheltuit un
aşa de mare efort pentru a se instala o aşezare cu caracter civil. Numai pentru
instalarea unei garnizoane sau a unui centru militar şi administrativ era nevoie de
curăţirea terenului pentru nevoile ei şi în acelaşi timp de efectuarea uriaşei munci
de a debloca, pe de o parte, dărîmăturile prăvălite în toate părţile, şi, pe de altă
parte, de a distruge restul din zidurile ce se mai păstrau deasupra nivelului solului.
Toate aceste considerente ne fac să credem că motivul reocupării acestui punct
de observaţie şi de apărare este de pus pe seama unei mari căpetenii militare din
sud, care nu putea fi. decît împăratul din Bizanţ sau ţarul bulgar.
În ceea ce ne priveşte, înclinăm spre prima ipoteză. Fără a intra în amănunte,
faptul că sînt reocupate exact locurile pe care le ocupaseră odinioară cetăţile
limesului, că monedele încep cu Ioan Tzimisces şi că ceramica şi obiectele bizantine
încep să apară din primul nivel şi în mare cantitate, dovedesc că revtmirea stăpînirii
bizantine pe linia Dunării de jos sub Ioan Tzimisces, a făcut necesară reocuparea
militară a vechilor puncte de sprijin.
Din cele expuse mai sus reiese că între sfîrşitul secolului VI şi a doua jumă~
tate a secolului X, nu avem un nivel clar de locuire pe popina Bisericuţei. Aceasta
nu exclude, de sigur, posibilitatea ca, în mod izolat, să fi. existat unele locuiri
în etapa intermediară, adică între secolul VII şi prima jumătate a secolului X.
Dacă teoretic acest lucru este posibil, practic, pentru a accepta existenţa unor ase~
menea aşezări izolate, datarea materialelor de inventar atribuite unei perioade
anterioare secolului X va trebui susţinută cu convingătoare argumente de ordin
stratigrafi.c şi tipologie.
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Un argument în sprijinul punctului nostru de vedere este faptul că chiar
din prima fază de locuire a etapei feudale timpurii, bordeiele se întind pe cea
mai mare parte din suprafaţa popinei, atît în cuprinsul cetăţii bizantine, cît şi pe
platoul din jurul ei. Nivelurile de locuire întîlnite în S 3 sînt aceleaşi ca şi în cetate,
mai puţin cel al bordeielor arse,
cu inventar. Monedele bizantine
de bronz anonime, găsite în S3,
în cursul săpăturii din anul 1957,
ne dau o serie aproape neîntreruptă pentru un timp de 100
de ani, începînd cu Ioan Tzimisces si sfirsind cu Roman al
IV -lea 1. Lip~esc deocamdată
monedele bătute de împăraţii
bizantini între anii 1056-1057.
Toate aceste fapte ne dovedesc că aşezarea din etapa feudală
timpurie de pe « Bisericuţa » s-a
format în chip organizat, ocu/
pîndu-se de la început întreaga
suprafaţă a popinei.
Dacă interpretarea noastră
este justă, atunci primul nivel
feudal timpuriu, descoperit pe
popina Bisericuţei, este precis
datat în a doua jumătate a secolului X, cu întregul său inventar,
celelalte niveluri urmînd să se
încadreze cronologic în cuprinsul celor două secole următoare. Prin aceasta s-ar pune
capăt incertitudinii Ce a dăinuit Fig. 8. - S> A: căldare de lut (prima jumătate a secolului XI).
pînă acum cu privire la datarea
acestei ceramici în regiunea dunăreano-balcanică. Astfel, datele obţinute în decurs
de aproape 20 de ani nu fac decît să confirme o părere mai veche, că viaţa feudală
timpurie se organizează si se intensifică aci o dată cu epoca lui Ioan Tzimisces.
În secţiunea S 3 A, 's-au descoperit resturile unor bordeie feudale timpurii.
Într-un astfel de bordei, din prima jumătate a secolului XI, situat la extremitatea
de nord-est a secţiunii, la adîncimea de 1,10 m, s-a găsit o căldare de lut, decorată
cu rotiţa cu dinţi triunghiulari (fig. 8).

-.

2.

SECŢIUNEA

4 (S4)

Săpăturile din S 4 au avut un caracter limitat ca întindere. Ele urmăreau să
continue cercetarea, în adîncime, a extremităţii de vest a acestei secţiuni, pe o
lungime de circa 36 m, în vederea completării datelor stratigrafice obţinute în
campania din anul 1956.
1

nime

Atribuirea monedelor bizantine de bron: anodiferiţi/ar împăraţi s-a făcut după studiul ·

Margaret Thompson, The Athenian A)lora; Il, Coins,
Princeton, 1954, p. 112--114.
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În cea mai mare parte a acestei porţiuni săpăturile au ajuns la stînca naturală,
pe care s'au îngrămădit urmele succesive de locuire. Aşa cum am arătat şi în raportul
săpăturilor din 1956, stînca avea suprafaţa iniţială neregulată şi cobora în pantă
de la zidurile cetăţii, pînă la aproximativ 30 m spre vest, ajungînd pînă la adîncimea
maximă de 6 m faţă de nivelul actual, pe o lărgime de circa 7 m, după care urcă
din nou, spre vest, în aşa măsură încît între m 42 şi m 46, diferenţa de nivel
între stîncă şi solul actual nu mai este decît de 3,50 m.
Depunerile arheologice se repartizează în trei mari straturi (fig. 9).
a) Stratul cel mai vechi, gros de 2,50 m, este format din numeroase resturi
de cultură din epoca romană, aparţinînd secolelor II -III. Aci s,a descoperit
o mare cantitate de ceramică romană de factură comună. Un procent apreciabil
de terra sigillata, cuprinzînd fragmente de vase muiate, barbotinate şi ornamentate
cu rotiţa, s,a descoperit în nivelurile inferioare ale stratului. La acestea trebuie să
adăugăm fragmente de opaiţe, printre care un exemplar cu stampila CASSI,
bucăţi de calupuri de chirpici, cuie de fier, precum şi o cantitate apreciabilă de
olărie locală, ornamentată cu brîu alveolar în relief. Toate acestea aparţin unei
locuiri de caracter civil şi se datează, atît prin ceramică, cît şi prin opaiţe, în seco,
lele II -III e.n.
Primul strat de cultură este acoperit de un strat subţire de saură, care s,a
observat şi în cuprinsul cetăţii şi care reprezintă o nivelare executată cu ocazia
ridicării cetăţii, adică pe la sfîrşitul secolului III -începutul secolului IV.
b) Peste această nivelare se găseşte stratul al doilea, constînd din niveluri
succesive de cenuşă, cărbuni şi resturi ceramice, peste care se întinde un strat
de pămînt galben,cenuşiu compact, identic cu cel ce se observă şi în cetate. Atît
aspectul solului, cît şi ceramica descoperită în el, sînt caracteristice etapei de locuire
romano,bizantine (secolelor IV-VI). Două monede mici de bronz găsite aci
(nummi), deşi ilizibile, aparţin sigur secolului IV. Fragmentele ceramice relativ
puţine, faţă de cele din stratul prim, aparţin mai ales :::.mforelor cu caneluri largi
orizontale. Cîteva fragmente de opaiţe sînt şi ele caracteristice secolelor IV -V.
Partea superioară a stratului de pămînt galben,cenuşiu este mai compactă
decît partea inferioară şi are o culoare mai închisă. Este suprapusă de un strat
subţire (0, 10 -0,20 m) de pămînt cenuşiu închis, aproape brun, fără resturi arheo,
logice, pe care îl considerăm ca un h umus format într'o perioadă în care aşezarea
şi,a întrerupt existenţa.
c) Stratul al treilea. Peste humusul despre care am vorbit, constatăm prezenţa
unui strat de moloz, depăşind pe alocuri grosimea de 1 m, format din mortar alb,
care nu conţine cărămidă pisată, ci numai mici fragmente de piatră locală (şist
verde), rare fragmente mici ceramice şi fragmente de cărămidă. Din poziţia stra,
tigrafică pe care o are stratul de moloz, rezultă că el este ulterior humusului (fig.
9, 11, 12). Compoziţia molozului este asemănătoare cu cea a mortarului din părţile
mai noi ale construcţiilor din cetate. Prezenţa acestui strat nu se poate explica
decît ca rezultat al unei operaţii de curăţire si de nivelare întreprinsă cu ocazia
repopulării grindului şi popinei. Întrebarea ce ~e,am pus,o şi în raportul precedent
este aceea a datei cînd s'a executat această lucrare de mare amploare, identificată
şi în cuprinsul cetăţii ca şi în exterior, pe porţiunile de la sud şi de la vest. Obser,
vaţiile stratigrafice din stratul al treilea de locuire ne permit să tragem concluzia
că această operaţie s,a efectuat la un interval de timp apreciabil după părăsirea
aşezării de către romano,bizantini. Formarea acelei pături de humus care acopere
stratul romano,bizantin, a cerut destul de mult timp. Totuşi depunerea molozului
a precedat de puţin stabilirea aşezării celei mai recente - feudal,timpurii. Căci,
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toate locuinţele din această ultimă perioadă de locuire sînt săpate în stratul de
moloz, care a rămas nemişcat numai în spaţiile dintre locuinţe. Uneori gropile
bordeielor sau gropile de provizii din epoca feudală~timpurie, au străbătut si stratul
de humus şi au pătruns în stratul romano~bizantin. În această privintă cităm
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10. --Planul bordeielor din seqiunea

5

S4.

bordeiele nr. 1 şi 2, semnalate în raportul din 1956. Alteori însă nivelul podelei
bordeielor se găsea chiar în stratul de moloz. Acesta este cazul cu bordeiele nr. 4
şi nr. 5, aflate la capătul de vest al secţiunii, între m 40 şi m 45. Aci se găsesc
urmele a două bordeie (nr. 4 şi nr. 5), parţial suprapuse (fig. 10, 12 şi 13). Gropile
acestora au fost săpate în stratul de moloz, fără să fi înlăturat cu totul acest strat.
În adevăr, sub cuptoarele celor două bordeie, stratul de moloz continuă pe o
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grosime de circa 0,25 m. Bordeiul nr. 5 este mai vechi decît bordeiul nr. 4. În
stratul dintre podelele lor s'au descoperit două monede bizantine, una din
timpul lui Constantin X (1059 -1067), cealaltă de la Roman IV (1067 -1071).
Rezultă , prin urmare, că bordeiul nr. 4 nu poate fi. anterior epocii lui
Roman IV. Moneda acestuia poate fi. însă un terminus ad quem pentru
bordeiul nr. 5, care stratigrafi.c, este mai vechi decît nr. 4, adica din jumătatea
I a secolului XI şi primele două decenii din următoarea.
Nivelului bordeiului nr. 5 îi apar,
ţine o ceramică lucrată la roată destul
de bună din punct de vedere tehnic,
din pastă brună,cenuşie în spărtură,
rosietică la exterior, ornamentată cu
linti orizontale destul de fine, corn,
binate cu benzi d ~ linii învălurite sau
cu fascicule de linii oblice, sub gît. Apar
d e asemenea cioburi cu linii de impre,
siuni dreptunghiulare sau triunghiulare
(fig. 14). Forma cea mai frecventă
este aceea de oală,borcan. Izolat au
apărut un fragment de gît de amforă,
cu torţi supraînălţate, cu gura în formă
de pîlnie cu guler, varianta mai veche
a acestui tip, un fragment de «căldare»
de lut cu găuri verticale pe buza
întoarsă spre interior (fig. 14 / 7), un
fund de ulcior şi un fragment din
partea superioară a altui ulcior (fig. 14/ 1),
care poartă pe umăr trei linii incizate,
iar pe toartă, pete de smalţ portocaliu,
datorite unui simplu accident. Obser,
vaţia este totuşi importantă fiindcă
dovedeste că în acelasi atelier se lucra
şi cera~ică cu smalţ: s,au mai găsit
şi două lame de cuţit de fter. Consi,
derînd acest bmdei din prima jumă,
Fig. li - Malul de s uJ ·esr a l secţiunii S4: (deta liu ).
tate a sec. XI contemporan cu bordeiul
nr. 3 şi, în parte, cu nr. 2 din cele men,
ţionate în raportul nostru pe 1956, rămîne că bordeiul nr. 1 din acelaşi raport,
care este, prin condiţiile stratigrafi.ce, cel mai vechi din S4, să fie atribuit celei
de-a doua jumătăţi a secolului X. Observaţiile coincid cu cele din secţiunea S 3
(vezi mai sus). Luînd în considerare datele obţinute în ambele secţiuni, rezultă
că repopularea în mari proporţii a aşe z ării s'a făcut începînd cu acea perioadă,
fără a exclude existenţa unor locuinţe izolate şi mai înainte. Singurul eveniment
cunoscut istoriceşte, care ne,ar putea explica atît lucrările de nivelare cît şi ritmul
deosebit de s usţinut în care a avut loc repopularea aşezării, este reocuparea Dobro,
gei de către bizantiili, în vremea lui Ioan T zimisces, şi crearea unor condiţii eco,
n.omice şi militar, politice care explică avîntul luat de această aşezare în
secolul XI.
Şi în această porţiune se poate urmări stratul de humus, sub moloz, cu excepţia
unei gropi, aflată în faţa cuptorului nr. 4, care aparţine nivelului bordeiului nr. 5
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care străbate atît partea inferioară a stratului de moloz, cît şi humusul de sub
şi pătrunde în pămîntul galben · cenuşiu din perioada romano,bizantină. Urmează

Fig. 12. -

S4: bordeiul nr. 4.

Fig. 13.- S4: bordeiul n r. 5.

o fîşie de pămînt galben compact, cu cenuşă, cărbuni, argilă arsă, care reprezintă
un strat de locuire, pare,se din secolul IV, la baza căruia se află calupuri de chir,
pici. Sînt de menţionat tot aici cîteva gropi circulare aparţinînd epocii romana,
bizantine, mai precis , secolelor V sau VI.
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5 (S5)

În partea de est a aşezării din afara cetăţii, la sud,est de turnul nr. 4, în cursul
săpăturilor din vara anului 1957 a fost începută o nouă secţiune, cu scopul de

r----1

1
1
1

B
;:)

1

6
5

Fig. 14.

---Ceramică

din

secţiunea

S4.

a vedea care este succesiunea nivelurilor de locuire şi pînă unde se întindea aşe
zarea feudală timpurie în această parte (fig. 2). Aici malul este abrupt aproximativ
0,60 m (parte ce se dărîmă mereu), apoi coboară în pantă pe o distanţă de 5,50 m,
de unde continuă plaja. Săpăturile fiind mai reduse în acest an, s'a secţionat numai
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panta pînă la partea abruptă a malului. În secţiune s'a constatat că partea superi,
oară a pantei s'a format prin dărîmarea continuă a malului, pe cînd în partea
inferioară au fost descoperite diferite complexe arheologice.
La poalele pantei, sub stratul provenit din dărîmăturile conţinînd resturi
din epoca feudală timpurie, s'a dat peste un zid alcătuit din pietre mari nefaţe,
tate. Pentru a putea cunoaste construcţia căreia aparţinea acest zid, secţiunea
începută a fost lărgită la no;d şi la sud cu cîte o casetă. În fiecare din cele două
casete s'a descoperit cîte un colţ al clădirii, precum şi o mică porţiune (apro,
ximativ cîte 0,60 m) din zidurile de nord şi de sud. Restul zidului de nord şi de sud
a fost distrus de locuitorii epocii feudale timpurii. Zidul de est, a cărui temelie
se păstrează în întregime, a fost dărîmat în bună parte în urma inundaţiilor, mai
ales din timpurile mai noi. Printre pietrele peretelui de vest, ici şi colo se văd
urme de arsură şi cenuşă. Mai ales în jurul celor două colţuri se află şi bucăţi
de chirpici, unele arse pînă la vitrifiere. Temelia acestei construcţii era din piatră
nefaţetată, legată cu pămînt, iar partea superioară fusese probabil din chirpici.
Zidul de est este lung de 4 m. Restul dimensiunilor nu le cunoaştem, deoarece
colţurile de nord,vest şi sud,vest, dacă nu au fost distruse de locuitorii epocii
feudale timpurii, se află sub malul de vest încă nesăpat. Dimensiunile şi sistemul
de construcţie ne dovedesc că avem de,a face cu o locuinţă din epoca
romană.

În pămîntul galben nisipos aparţinînd acestei locuinţe s'au descoperit dife,
rite fragmente ceramice. Amintim dintre acestea farfurii şi castroane de diferite
forme, lucrate din pastă bună de culoare roşie, uneori avînd suprafaţa dată cu angobă
roşie. Pe unele fragmente se întîlnesc şi ornamente lucrate probabil cu rotiţa
dinţată. Rar se găsesc fragmente de vase cenuşii cu ornament lustruit. Foarte
frecvente sînt apoi diferite oale cu sau fără toartă, de culoare alburie,roz, gălbuie
sau cenuşie deschisă, lucrate pe o roată cu învîrtiri repezi, din pastă amestecată
cu nisip, ceea ce dă vasului un aspect zgrunţuros. Aceste oale sînt uneori ornamen,
tate cu linii orizontale în formă de pliseuri sau caneluri late. Împreună cu vasele
descrise mai sus, de calitate mai bună, coexistă şi fragmente ceramice grosolane,
lucrate cu mîna dintr'o pastă amestecată cu firicele de nisip şi cioburi pisate.
Fragmentele provin din oale zvelte, cu gîtul înalt şi cu buza puţin răsfrîntă în exte,
rior. Originea şi prezenţa ceramicii grosolane în casa romană tîrzie, rămîne să
fie stabilită prin cercetările viitoare.
În partea exterioară, lîngă colţul de nord,est al locuinţei, a fost descoperit
un nummus din sec. IV -V 1, foarte prost conservat, complet şters atît pe av. cît
şi pe rv. După sistemul de construcţie, ceramică şi moneda aceasta, datăm casa
în epoca romană tîrzie (sec. IV -VI), urmînd ca prin cercetările viitoare datarea
să fie mai bine precizată.
'
În depunerile din epoca feudală timpurie, care suprapun locuinţa romană
tîrzie, s,a dat peste o platformă de pietre care se îngustează spre nord şi continuă
sub mal. Printre pietre s'a găsit un maxilar de om, provenit probabil dintr,un
mormînt feudal timpuriu, deranjat. Lîngă malul de nord al săpăturii, alături de
platforma de pietre, se afla o grămadă de oase de animale. O descoperire asemănă,
toare s,a făcut şi în campania din 1956, în S3, sud.
Colţul de sud,est al locuinţei romane tîrzii este suprapus de o groapă din epoca
feudală timpurie care, după materialul descoperit în ea, datează din prima jumătate
a secolului XI.
1

Determinarea monedelor a fost făcută de Bucur Mitrea.
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Cercetînd profilul de vest al săpăturii (înalt de 2, 75 m), care a fost deschis
în urma săpării secţiunii S5 şi a celor două casete, am observat în partea de nord
profilul unui bordei (bordeiul nr. 1) distrus prin incendiu, aflat la 0,50 m adîncime
de la nivelul actual şi care se prelungea şi în malul surpat din afara porţiunii săpate.
Lîngă peretele de nord al bordeiului se vedeau în mal cîteva pietre mari, ca_!"e
formau cuptorul cu baza în formă de potcoavă şi cu gura orientată spre est. In
partea de sud, alături de cuptor, zăceau in situ partea superioară a unui urcior cu
gura trilobată, ornamentat cu linii orizontale în formă de pliseuri, brăzdate din
loc în loc de linii oblice lustruite (fig. 15/1); mai multe fragmente dintr'o oală
fără toartă, decorată cu o linie în val pe umăr (fig. 15/2), un craniu de mistreţ,
oase de peşte şi alte resturi. Bucăţi din
fundul oalei descrise mai sus, precum şi

Fig. 15.-

1--·2,

ceramică

din seqiunea SS bordeiul !, mijlocul sec. XI.

un fragment dintr,un gît de amforă cu torţile supraînălţate au căzut pe plajă,
datorită surpării continue a malului, bordeiul fiind distrus astfel mai bine de jumă,
tate. Lîngă colţul de nord,est al cuptorului s,a găsit o monedă din vremea împăra,
tului Antonin Fiul, adusă aici din nivelurile inferioare. În stratul de arsură apar,
ţinînd jumătăţii de vest a bordeiului s'au mai găsit şi alte fragmente din oale orna,
mentate cu rotiţa sau cu o linie în val incizată pe mijlocul sau pe umărul vasului.
Pe pantă, în dărîmătura din dreptul bordeiului nr. 1, a fost găsită o monedă de
bronz socotită ca aparţinînd împăratului Mihail IV (1034 -1041) după cronologia
lui M. Thompson.
Tot în profilul de vest, ceva mai la sud de bordeiul nr. 1, a fost surprinsă
marginea unui alt bordei incendiat (bordeiul nr. 2), care stratigrafic se situează
într'o perioadă mai veche decît bordeiul nr. 1. Sub bordeiul nr. 2, la o diferenţă
de nivel de 0,25 ---0,30 m, apare o bîrnă carbonizată care, foarte probabil, face
parte din căptuseala peretelui unui al treilea bordei, mai vechi decît bordeiul
nr. 2. Întrucît d'epunerile feudale timpurii continuă şi mai jos, pînă la adîncimea
de - 2,50 m, e posibil să existe încă şi alte complexe feudale timpurii
mai vechi.
În privinţa datării absolute a nivelurilor de locuire din această parte a aşe,
zării, avem unele indicii pentru bordeiul nr. 1. Vasele descoperite în acest bordei
sînt de aceeaşi factură ca şi cele descoperite în bordeiul 3 7 B de pe cetate, datate
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în prima jumătate şi la mijlocul sec. XI 1 . Datele stratigrafice ne arată că restul
nivelurilor sezisate sînt mai vechi. Problema datării lor absolute urmează să fie
rezolvată în cursul cercetărilor viitoare. La -2,60 m, la baza depunerilor din epoca
feudală timpurie, la acelaşi nivel cu locuinţa romană tîrzie, a apărut în mal un
strat de arsură puternică portocalie,roşiatică, ce, după materialele ce conţine,
aparţine epocii romane tîrzii. Rămîne însă ca ulterior, cînd va fi dezvelită în între,
gime casa romană tîrzie, să se stabilească dacă acest strat de arsură aparţine locu,
inţei romane tîrzii amintite mai sus sau e vorba de un alt complex.
În concluzie, prin săpăturile efectuate în anul 1957 în secţiunea 5, s'au putut
clarifica următoarele probleme :
Luînd în considerare intensitatea locuirii din acest sector, trebuie să admitem
că apele Gîrlei mari, ce trec azi prin spatele cetăţii, erau mai scăzute decît acum,
întrucît locuinţa romană tîrzie se află azi pe teren inundabil, iar malul unde se
găseau locuinţele din epoca feudală timpurie, a fost în parte surpat de ape, pră,
vălindu,se în acelaşi timp şi unele locuinţe (bordeiul nr. 1). Astfel limita aşezării,
atît în epoca romană cît şi în epoca feudală timpurie, trebuie să o presupunem
ce\'a mai spre est decît cea de azi.
Ca peste tot pe teritoriul din afara cetăţii, lipseşte şi în acest sector nivelul
de bordeie incendiate cu ceramică grosolană, datate în a doua jumătate a secolului
XI şi în secolul XII. Se poate trage concluzia că locuirea în afara cetăţii încetează
aproximativ pe la mijlocul sec. XI, iar în a doua jumătate a sec. XI şi în sec. XII
aşezarea se restrînge exclusiv în interiorul cetăţii.
S,a putut constata că şi în această parte a aşezării există mai multe niveluri
de bordeie distruse prin incendiu (două sau chiar trei), care se încadrează crono,
logic între sfîrşitul sec. X şi mijlocul sec. XI, adică într'o epocă mai veche decît
hordeiele incendiate cu ceramică grosolană, descoperite numai în interiorul cetăţii.
Urcioarele cu gura trilobată, lucrate din pastă bună şi amforele cu torţile
supraînălţate, se întîlnesc şi în bordeiele mai vechi, de tipul bordeiului 37 B de
pe cetate, de la mijlocul sec. XI.
4. SECTORUL A III

În sectorul A III (fig. 2) s'au continuat, pe o scară mult mai redusă, săpăturile
reluate în 1956 2 în partea de sud a acestuia, urmărindu,se epuizarea depunerilor
feudale timpurii şi efectuarea unor sondaje în straturile romano,bizantine, în
măsura în care ele ar fi putut lămuri problema începuturilor aşezării feudale.
Imediat sub podeaua lustruită a bordeiului 13 a, descoperită în campania
precedentă, s'a dat peste stratul de dărîmături romano,bizantine nivelate. Acest
strat a fost folosit la început ca podea pentru bordeiul 13 a. Într'o etapă mai tîrzie,
deasupra lui s,a asternut un strat subţire de lut galben, ce a servit ca podea.
În pămîntul 'de umplutură al bordeiului 18 a, s'au găsit cîteva fragmente
ceramice feudale timpurii, decorate cu incizii orizontale. Împreună cu ele a apărut
un fragment de oală, din pastă nisipoasă, fără decor şi cu toartă inelară. Tipologie,
acesta aparţine secolului X, fiind mai vechi decît bordeiul însuşi, datat în prima
jumătate a secolului XI. Fragmentul a fost desigur scos din straturile feudale
anterioare.
1
M. Chişvasi-Comşa, Unele concluzii istorice pe
baza ceramicii din sec. VI-XII, în SCIV, VIII, 1-4,
p. 277 şi pl. III.

şi

' A se vedea Materiale, V,
îndeosebi fig. 2, p. 567.
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.Urmărindu,se resturile feudale mai vechi dintre bordeiele 17 a şi 18 a, unde
săpături din 1956 apăruse un cuptor ce ducea la presupunerea
existenţei în acel loc a unui bordei din a doua jumătate a secolului X, s'au descoperit

în campania de

~

"''
1
1

L

8

10

9

Fig. 16. -

Ceramică feudală

timpurie din sectorul A III (a doua

jumătate

a sec. X).

resturile unui alt cuptor, situat la aceeaşi adîncime, dar la distanţă de 0,80 m
est,nord,est de primul. Cuptorul se afla pe strada romană orientată nord,vestsud,est, sprijinindu,se de zidul de pe latura ei de nord,est. Fără să se fi. putut
preciza vreuna din limitele bordeiului presupus, s'a făcut observaţia că cele două
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cuptoare sînt din acelaşi timp sau aproape contemporane, deoarece, pe lîngă
faptul că se aflau la acelaşi nivel ( -2,70 m) şi adîncite în acelaşi strat de pămînt
compact, de culoare gălbui,cenuşie, pigmentat cu bucăţi de cărămidă sfărîmată,
fragmentele ceramice descoperite aparţin, ca şi cele aflate în acelaşi loc în anul
1956, celei de a doua jumătăţi a secolului X (fig. 16). Aproape toate provin din
oale din pastă caolinoidă sau argiloasă,nisipoasă, lucrate la roată şi decorate pe
faţa exterioară a corpului cu incizii orizontale mai mult sau mai puţin regulate.
Cîteva au pe umăr alveole sau o bandă de linii în val, ori incizii oblice. Unul singur
provine dintr,un urcior decorat cu smalţ verde măsliniu (fig. 16/8).
Sondajele în straturile romana-bizantine au fost efectuate numai parţial,
urmînd să fie continuare într'o campanie de săpături viitoare, pe strada romană
cu direcţia nord,vest -sud,est,
r---identificată cu un an mai înainte
--r- - -""FS===j:j-::::::::::==:;:;:::~
în porţiunea de sud a sectorului
1
AIII, şi în dărîmăturile cu
1
1
puternice urme de arsură, situate
de o parte şi de alta a acesteia.
Pe strada romană, largă de
1,80 -2 m şi mărginită de două
ziduri din pietre legate CU lut Fig. 17. _Fragment de cărămidă cu ştampila împăratului
galben, la adîncimea de 2,30 m
Anastasitts I.
de la suprafaţa actuală a solu,
lui, s'a întîlnit un strat de nivelare, format dintr'o mare cantitate de
pietre, amestecate cu numeroase fragmente de caramizi, olane şi ceramtca
sfărîmată. Cele 25 monede din epoca constantiniană, găsite în stratul de nivelare,
care a fost în acelaşi timp şi nivelul de călcare al străzii, constituie un bun indiciu
pentru datarea acesteia şi a zidurilor ce o mărginesc.
La sud,vest de strada romană s'au păstrat resturi din temeliile a trei ziduri
diferite între ele ca tehnică, nivel şi perioadă de construcţie. Unul se afla deasupra
stratului de arsură, cu calupuri de chirpici ars din sec. IV-V, fiind orientat
nord,est -sud,vest. Zidul, distrus în cea mai mare parte, avea grosimea de 0,65 m,
era construit din pietre legate cu lut şi datează, probabil, din secolul VI. La
0,25 m nord,vest, se afla temelia unui alt zid, aproape paralel cu primul, dar mai
vechi, gros de O, 70 m. Acesta este contemporan cu stratul de arsură menţionat.
Un al treilea zid, legat cu pămînt negru, se înălţa la 0,40 m nord,vest de ultimul si
închidea o încăpere în această parte, datînd foarte probabil de la sfîrsitul sec~,
lului VI. În stratul de dărîmături cu calupuri de chirpici ars, s'au' găsit: un
fragment de coloană mică din marmură albă, o piatră de rîşniţă cu diametru!
de 0,45 m, mai multe fragmente de amfore de mărimi şi forme diferite,
două opaiţe piriforme, decorate cu linii, cerculeţe şi cruci în relief, aparţinînd
secolului V etc.
În acelaşi strat de arsură puternică, în porţiunea de la nord,est de strada
amintită, la nord de bordeiul 18 a şi nord,vest de bordeiul 19, în afară de o mare
cantitate de fragmente de calupuri de chirpici arşi şi puţine piroane de fier, s'au
găsit numeroase bucăţi de ţigle şi olane. Ceramica aflată în acest strat este foarte
variată, dar fragmentară. Ea constă din fragmente de amfore, de oale, farfurii,
căni, urcioare, unele din pastă roşiatică de bună calitate, altele din pastă alburie
sau gălbuie. Alături de ceramica romană de lux, apare o ceramică provincială,
de calitate şi execuţie tehnică mediocră. Singurul vas întreg e un opaiţ mic, piri,
form, decorat pe marginea discului cu bobiţe în relief (sec. IV -V).
~
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Pe lîngă cele de mai sus, cu prilejul lucrărilor de curăţenie făcute pe locul
vechilor săpături, în straturile feudale din sectorul A III s,au mai găsit: un mic
topor fragmentar de piatră şlefuită şi un fragment de cărămidă, groasă de 0,65 m,
avînd pe margine ştampila lmp ERATOR ANAST asius (fig. 17). Ştampila este
identică cu aceea de pe un fragment descoperit în 1950, care, din cauză că nu
păstra numele împăratului, fusese atribuită ipotetic împăratului Theodosius 1 •
Ambele fragmente ne fac cunoscut un nou tip de cărămizi cu ştampila împăratului
Anastasius I (491 --518).

*
Mlăjitul florilor. În afara lucrărilor menţionate de pe popina Bisericuţa, am
executat un mic sondaj în aşezarea de la punctul « Mlăjitul florilor», descoperită
de noi în 1943, cu ocazia unei cercetări de suprafaţă a malului bălţii Jijila (fig. 18
şi 19). Atunci am adunat de pe plaja bălţii, un material ceramic hallstattian, inclusi\·
şi fragmente de urne cu firnis negru metalic, ornamentate cu triunghiuri şi impresiuni orizontale sau în formă de S culcat, întreruptă de cerculeţe, umplute cu
o pastă albă. Deoarece materialul arheologic s,a găsit scos la iveală de ape, nu ne
puteam da seama dacă provine dintr,un cimitir de urne sau dintr'o aşezare. Son,
dajul executat în 1957 a avut scopul limitat de a răspunde la această întrebare.
Am stabilit cu precizie că este vorba nu de un cimitir, ci de o aşezare destul de
întinsă, ocupînd o înălţime joasă de circa 4 --5 m, limitată spre baltă de o spinare
de stîncă. Către nord,est ea se întinde cam pînă la jumătatea distanţei dintre baltă
şi noua plantaţie de salcîmi. Terenul coboară în pantă către sud,est. Locul prezintă avantajul de a fi oarecum ascuns, de a avea alături balta şi de a se afla pe
linia cea mai scurtă de legătură între balta Jijilei şi gîrla Lăţimea.
Avînd în vedere scopul limitat urmărit, am executat un sondaj de numai
10 x 1 m, în apropierea limitei de est a aşezării. Stratul de cultură nu depăşeşte
aci adîncimea de 1,20 m. Nu s'au surprins decît un singur nivel de locuire, constînd
din pămînt ars, fragmente de lipitură de lut cu amprente de trestie, deci resturi
de colibe şi ceramică destul de multă şi variată. Aceasta se poate împărţi, suh
aspect tehnic, într'o specie mai primitivă, cum este urna scundă cu pereţii uşor
arcuiţi, ornamentată cu brîu alveolar (fig. 20/7) şi o specie mai bună, avînd supra,
faţa frumos lustruită şi ornamente incizate, combinate cu împunsături şi cu
proeminenţe puţin reliefate, formînd perechi (fig. 20/1 -6, 8). Menţionăm ceştile
cu torţi supraînălţate şi numeroase fragmente de buze de străchini caracteristice,
cu caneluri oblice. Ceramica are toate caracteristicile epocii 1 a fi.erului. Ceea ce
izbeşte este faciesul de vechime al acestei culturi. Sondajul a dat la iveală un material
destul de bogat şi interesant, ceea ce ne determină să propunem executarea unor
săpături ample, considerînd mai ales că Hallstattul nord,dobrogean este aproape
necunoscut.

*
Campania de săpături din anul1957 a adus noi şi importante precizări asupra
dezvoltării aşezărilor de la Bisericuţa,Garvăn.
s,a putut dovedi mai Întîi că urmele de locuire din epoca feudală timpurie
- ceea ce se ştia de mai înainte - ca şi din epoca romano,bizantină, se întindeau
1

SCIV, Il, 1, 1951, p. 33, fig. 22.
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şi pe latura de est a teritoriului
supusă azi inundaţiilor.

6-!7

situat extra muros, pînă pe plaja gîrlei Lăţimea,

Succesiunea depunerilor arheologice romano~bizantine este dovedită pînă
secolului VI. Descoperirea fibulei digitate din secţiunea 3 - singurul

către sfîrşitul

Fig 18. -

Fig. 19. -

Mlăjitul

Mlăjitul

Florilor: vedere dinspre nord .

Florilor: vedere dinspre sud .

exemplar apărut pînă acum la Bisericuţa - concordă cu alte urme de viaţă atri,
buite de noi sec. VI şi dă sugestii în ceea ce priveşte factorul extern care a contri~
buit la sfîrsitul asezării.
De o i~port~nţă deosebită este identificarea şi în porţiunile săpate în cursul
acestei campanii a unui strat de humus intermediar, ceea ce înseamnă confirmarea
concluziilor exprimate în raportul anterior, cu privire la un hiatus databil în
secolele VII - X.
·
În urma observaţiilor stratigrafice făcute în S3, observaţii care concordă
cu cele din S4 şi, în parte, cu cele din săpăturile executate în cetate, s,a ajuns
la concluziile expuse mai argumentat în partea din raport referitoare la secţiunea .3 ,
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atît asupra datei de început a aşezării feudale timpurii, cît şi asupra condiţiilor
în care aceasta s,a constituit.
În sfîrşit, şi,a găsit confirmarea observaţia din anii precedenţi că în partea
de jos a aşezării lipseşte stratul numit al bordeielor incendiate şi, după cît se pare,
stratul numit al locuinţelor de suprafaţă, ambele bine reprezentate în partea înaltă
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Mlăjitul

Florilor:

ceramică

din prima

epocă

a fierului.

a aşezaru. Considerînd că aceste două straturi reprezintă cele mai noi orizonturi
de locuire, lipsa lor în partea de jos a aşezării poate fi explicată prin restrîngerea
suprafeţei locuite şi prin concentrarea populaţiei în partea mai uşor de apărat.
De altfel, cum inventarul orizonturilor amintite se caracterizează printr'o stagnare
şi chiar un regres cultural, nu este exclus ca o parte din locuitori să,şi fi căutat
adăpost în locuri cu condiţii mai bune pentru dezvoltarea economică. Acest feno,
men pare a se plasa în al treilea sfert al secolului XI e.n.
GH.
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fi49

rAPB3HE

KPATKOE CO.IJ:EP)I(AHHE
ApxeoJionitJeCJme pacKomm

1957 r.

B EHcepmyQe-rapB3He npoH3BOAHJIHCb rJiaBHhiM o6pa30I\\

B llOCCJICHHH, paCUOJIO>HCHHOM BHC pHMCKO-BH3aHTiiikKOH KpCllOCTH; KaK ,!I;OllOJIHiiTeJibHOC 3a}(aHiiC
6hiJI HccJie.n;osaH He6oJiblllOH yqacTOK B ceKTope

A III

Cai\IOH KpenocrH (pHc.

1 11 2).
1955 r.

Ha IO>KHOM IIJiaTo KpenocrH 6hiJIH npo.n;oJI>KCHbi li 3aKOHtJCHbi HatJaTbie B

S 3

pa60Tbl. l13-33 3HatJHTCJibHOCTii Bbi,!I;BiiH)'ThiX

Ha6JIIO,!I;CHHH Ha,[l; >HiiJibiM ropH30HTOM Ha 60JiblllOH TeppHTOpHH 6biJia
B npe,!I;biAYU\CM

50 M

(pHC.

3)

(1956)

B

TpaHlllee

:noH TpaHlllCCH BOllpOCOB H B QCJIHX 06JICr'lCHHH

S 3 (1956)

ro.n;y tJaCTb. Tipo!l:JHJib TpaHlllCH

CHOBa BCKpbiTa paCKOllaHHaH
H

S 3 (1957)

,!I;JIIiHOIO CBbllllC

HBiiJICH 6a30H ,[I;JIH pa3pClllCHHH crpanfrpa!l:JH'lCCKiiX BOllpOCOB paHHe!l:Jeo.n;aJibHOrO

noceJICHHH Ha B03BhllllCHHOCTH EHcepHKyQa-rapB3H.

1

flepBhiH >HiiJIOH ropli30HT yKa3aH QOKOJICM 6alllHii
nepsoH: !l:Ja30H noJib30BaHHH pHMCKOH HpenocriiO B

IV

li CBH3aH C nepliO,!I;OM CTpOHTCJibCTBa H

B.

BTopoH: »<HJIOH ropH30HT 6bm o6Hapy»<eH B IO»<HOM KOHQe TpaHlllCH

IV

S 3 ( 19 57) csepx ropli30HTa
rjm6yJibi (p11c. 7) 3TOT

B. Ha ocHoBaHiili KepaMH'lCCKoro MaTepHaJia li 6poH30BOH llaJibtJaTOH

VI

ropli30HT .n;aTiipyeTcH

B. OH nepeKpbiT crepliJibHbiM CJIOCM 6ypoH: 3CMJIH, He co.n;epmau(liM HH-

KaKHX apXCOJIOrli'lCCKHX CJIC,[I;OB, nepeKpbiTbiM B

CBOIO

04CpC,!I;b TOJICTbiM

Mycopa. ryMyCHbiH CJIOH OTMCtiaeT nepHOA MC>KAY KOHQOM

\'I

CJIOCM CTpOiiTCJibHOrO

B. H HatJaJIO,'l paHHe!l:Jeo,r(aJibiiOrO o6u-

TaHHH, a CJIOH CTpOHTCJibHOrO Mycopa yKa3hiBaCT Ha KpynHhiC pa60Tbl llO paC'lliCTKC llJIOIQa,[l;li OT
,!I;pCBHHX pa3BaJIIiH. 3TH pa60Tbl 6biJIH IIp01i3BC,!I;CHhl BO BpCMH HOBOro HCllOJib308aHHH B03BbllllCHHOCTii EucepuKyQa-rapB3H B KatJecr8e Ha6mo.n;aTeJibHOro li o6opoHHTCJibHoro nyHKTa Bu3aHTiiHCKOH HMnepHH so speMH HoaHa UuMHCXHH

S 3 (1956)

B nepnen.n;liKYJIHpHOM H

S4

B.

K 3ana.n;y OT Hpenocrli B 6oJiblllCH c8oeH: tJaCTii 6biJia yrJiy6JieFa

.n;o

8)

npOHCXOAiiT H3 TaKOH 3CMJIHHHH nepBOH llOJIOBHHbl

CKaJihi, Haxo.n;HU(CHCH MaKCHMYM Ha rJiy6HHe
Ha Tpu CJIOH:

ocraTKii 3Cli\JJHIIKH

XI

rJIIiHHHhiH HOTCJI (pliC.
TpaHlllCH

(969-976 rr.).
S 3 A 6biJIH OTKpbiTbi

pa3pe3e

1) cJioH:

6

HH8eJiuposaliHbiH B HOHQe

M (p11c.

III

9).

u HatJaJie

XI

IL

MaTepuKosoH:

ApxeoJiorutJeCKiie Hac.rmeHHH .n;eJIHTCH

IV

BB. B C8H3H c nocrpoH:Koii KpenocTii,

8 KOTOpOM HaXO,!I;HTCH CJIC,[I;hl 06HTaHHH H 60JiblllOC I<OJIH'lCCTBO KYJibTYPHhiX OCTaTI<OB, OC06CHHO
KepaMHKH

II-III

B. H.3.;

2)

KYJibTYPHhiH cJJOH pHMCKO-BH3aHTHHCKoro o61iTaHiiH

VII-X

nepeHphiThiH TOHKHM CTCpliJibHhiM CJIOCM 6ypoH rJIHHhl, COOT8CTCTBYIOIQHI\1

IV-VI

BB.,

3)

CJIOH

BB.;

CTpOHTCJibHOrO Mycopa, ,!I;OCTHraiOU(HH B HCKOTOphiX MCCTaX TOJIIQiiHbl CBhllllC O,!I;HOrO MCTpa (pliC.

9/1 1-13), BCCbMa CXO>KiiH H COOTBCTCTBYIOIQHH llO 8pCMCHii ynOMHHYTOMy BhllllC CJIOIO TpaHlllCH
S 3. l.Jepe3 CJIOH CTpOHTCJibHOro Mycopa npOXO,!I;HT yrJiy6JICHHH >KiiJIHU(-3CI\1JIHHOH H X03HHCT8CHHhiX
HM paHHe!l:Jeo.n;aJibHOH 3IIOX1i X - XI B8. (plic. 12 11 13). HHor.n;a OHii npoHHKaiOT .n;o pliMCKoBH3aHTHHCHoro CJIOH.
Ha roro-socroK OT 6alllHH

4 pliMCKOH

KpenocrH (puc.

2)

6biJTa c.n;eJiaEa HOBaH TpaHlllCH

ycTaHOBJICHHH nocJie.n;osaTCJibHOCTH HYJibTYPHhiX CJIOeB 11 rpaHHQhi B
!l:Jeo.n;aJibHoro noceJieHHH
B

(X-XII

S 5 AJIH

3TOM Hanpa8JICHHH paHHe-

B8.). TI o Ha pa3pe3aHa o6pbiBHCTaH qacrb no.n;MhiToro so.n;oH: 6epera.

ocHoBaHHH tJacrwmo 6hiJI BCKphiT KaMCHHhiH !l:JyH.n;aMCHT pHMCKO-BH3aHTHHCKoro >KHJIHIQa. B

paHHe!l:Jeo.n;aJibHOM cJioe ycraHOBJICHhi cJICAhi Tpex 3CMJIHHOK

XI

B., npe.n;craBJIHIOIQiie co6oH: Tpli

llOCJIC,!I;OBaTCJibHhiX >KHJihiX ropH30HTa. l13 HaH60JI(C ll03,!1;HCH 3CMJIHHKH
(pHC.

14).

llOJIOBHHC

1

npOHCXO,!I;HT I<epaMHKa

0TMC'lCHO, 'lTO H B 3TOM nyHKTC BHC KpCllOCTii OTCYTCTBYCT CJIOH cropeBlllliX BO BTOpOH

XI

XII

B. HJIH B

B ceKTOpe

A III,

B. 3CMJIHHOK.

B 3ana.n;Hoif tJaCTH HpenocrH, 6hma npo.n;oJimena pacKom<a HaCJIOCHHH !l:Jeo-

AaJibHOH ::~noxli AJIH BhiHCHCHHH CBH3H c

pHMCKO-BH3aHTHHCKOH. PaHHe!l:Jeo.n;aJihHhiC 3CMJIHHKH B

pacKonaHHOH tJaCTH 6hmH yrJiy6JieHhi B cJIOH pHMCKO-BH3aHTHHCKHx pa3BaJIHH. B
KY JibTYPHOM paHHe!l:Jeo.n;aJibHOM cJioe ( 8TopaH noJI08HHa
l.Jacrb yJIHQhi pHMCKoro nepHo.n;a, o6uapy»<eHHaH B
meHa tJepenKaMH,

CMClllaHHhiMH C KYCKaMH

X

1956 r.

caMoM .n;peBHCM

B.) 6bma Haif.n;ena KepaMHKa (plic.
11 pacKonaHHaH 8

1957

15).

r., 6hma 3aMo-

060>K>KCHHOrO KlipllH'la H 4CpCllHQhl; TaM 6hiJIO HaH-

,!I;CHO MHoro MoneT ::~noxH KoHcraHTiiHa. Ba»<HhiM AJIH pHMCHO-BH3aHTHHCKoro nepHo.n;a HBJIHCTCH
HaXO,[I;Ka HYCKa o60>K>KCHHOrO KHpiiH'la B panne!l:JeO,[I;aJibHOM CJIOC C eme HCH38CCTHhiM KJICHMOM
liMnepaTopa AuacracliH

I (491-518).

KpoMe pacKonoK Ha B03BhiiUCHHOCTH EHcepHKyQa, 6biJia npoH3Be.n;ena pa3se.n;1<a B ypotJiiiQe
Mn3>KiiTYJI-<l>JiopHJIOp, pacnoJIO>KCHHOM npHMCpHO B
)l(li»<HJia (pHc.

18

H

19).

2

KM H roro-3ana,r:r;y OT Hero na 6epery 03epa

EhiJIO yTotJHeHo, 'lTO HaH:,r:r;eHHhiH MHoro JICT TOMY na3a,r:r; Ha 6epery o3epa

apXCOJIOrHtJCCKHH MaTepHaJI npHHa,r:r;JIC>HiiT HC MOrHJibHHKY, a llOCCJICHHIO nepsoro nepHo,r:r;a >KCJIC3a.
KepaMHKa THIIHtJHa ,r:r;JIH no3,r:r;Hero raJihlllTaTa (p11c.

20).

0TKphiTHe 3Toro naMHTHHKa npe,r:r;cTaBJIHeT

3HatJHTCJibHhiH HHTepec, TaK KaH 3TO nepsoe noceJieHHe TOH ::~noxH B CesepHOH .II,o6py,r:r;»<e.
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OE'bRCHEHHE PHCYHKOB

1".

P11c.
1. - Bo3BbiUieHHOCTb liHceplii<YI..la. Bli.n; c 10ro-aana.n;a.
Plic.
2. - 06UIIiH 11JiaH 110CeJieHiiJI Ha B03BbiiiJeHHOCTH nlicepliHYI..la C npO!i3Bej:(eHHbiMH Ha HeM 110 1957
paCJ(OI1I<aMH.
Plic. 3. - IlJJaH Il npoclmnb TpaHIIJeH S 3 (1956-1957).
Pwc. 4.- )KwJIHIIIe B JO>HHOM I<OHIIe TpaHIIJeH S 3 (1956). IlelJb li uo,l.
PHc. 5.- S 3 (1957). 061IIHH BHJJ: xo3JIHCTBeHHbrx HM VI B.
PHc. 6.- S 3 (1957). Xo3Jill:cTBeHHbie HMbi IV B. (.n;eTaJib).
PHc. 7.- S 3 (1957). EpoH30BaJI ITaJI&'IaTaH qm6yna (Y B.).
Pnc.
8.- 3 A. rnHHHHbiH l<OTeJI (nepBan 110JIOP.HH3 XI B.).
PHc. 9. - Ilpo<f>HJib TpaHIIJeH S 4.
Pwc. 10.- IlJiaH 3eM.TIJIHOI< n TpaHIIJee S 4.
Puc. 11. - IOro-BocTO'IHLIH npo<f>HJih TpaHmcu S 4 (ileTaJib.'.
PHc. 12.- S 4. 3eMJHJHI<a 4.
PHc. 13. - S 4. :lcMJIJIHI<a 5 .
PHc. 14.- I(epaMni<a 113 TpaHIIJeH S 4.
Puc. 15.- 1-2, HepaMHI<a H3 TpaHIIJeH S 5. :·kMJIHHI<a 1 (cepe;IHHa XI n.).
PHc. 16. -- Pauue<f>eo).la.TJbHaJI HepaMHKa HCJ cei<Topa A III (BTopaJI noJioBHHa X B.).
Puc. 17. - <l>parMeHT o6o>«meHHoro Kllpi1H'Ia c rmeliMOM HMnepaTopa AHacracHH 1.
Pwc. 18. - MJI3>I<HTyJI-<l>JIOpunop. BH.n; c ceBepHoli cTOpOHbi.
PHc. 19. - M;r:ntmTyn-<l>,lopunop. BH.n; c ro»moli cTopoH&I.
PHc. 20.- MJI3H<HTY!I-<l>.rmpu!!Op. KepaMHI<a nepRoro nepHo.n;a me.TJcJa.
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LES FOUILLES DE GARVĂN
RESUME

Les fouilles archeologiques pratiquees en 1957 a Bisericuţa-Garvăn avaient pour principal
objectif la station situee a l'exterieur du perimetre de la forteresse romano-byzantine et comme
objectif secondaire, et limite, une petite portion du secteur A III de la forteresse (fig. 1 et 2).
Les fouilles de la section S3 (entamees en 1955), sur le plateau situe au Sud de la forteresse,
ont ete continuees et terminees. Etant donne l'importance des problemes qui se posent dans
cette section et afin de permettre de poursuivre les niveaux de vie sur une surface plus etendue,
la portion fouillee en 1956 a ete de nouveau degagee. Le profil des sections S3 (1956) et S3
(1957), long de 50 m (fig. 3), a apporte des contributions essentielles a la solution de certains problemes stratigraphiques de l'etablissement datant de la haute epoque feodale, situe sur la partie
non inondable de l'îlot de Bisericuţa-Garvăn.
Le premier niveau d'habitation, indique par le socle de la tour IlO 1, se rattache a l'epoque
de construction et a la premiere phase d'utilisation de la forteresse romaine, au IV" siecle.
Le second niveau d'habitation a ete observe du câte de l'extremite meridionale de la section
S3 (1957), au-dessus du niveau du IV" siecle. Le materiei ceramique de meme que la fibule
digitee en bronze y trouvee (fig. 7) le dateJ.t du VI" siecle. Au-dessus de ce niveau, se trouve
une couche de terre brune qui ne contient aucun materiei archeologique. Elle est recouverte
a son tour d'une couche massive de gravats. La couche sterile de terre brune marque l'etape
qui se place entre 1<1 fin du
siecle et le debut de l'habitation pendant la haute epoque
feodale, alors que la couche de gravats represente une grande operation de nivellement des
decombres provenant des ruines antiques. Cette operation a eu lieu du temps de Jean Tzimisces
(969-976), au moment ou !'important point d'observation et de defense qu'etait l'îlot de Bisericuţa-Garvăn fut reoccupe par les Byzantins.
Dans la section S3A, perpendiculaire a S3 (1956), on a decouvert les restes de plusieurs
fonds de cabanes du XI" siecle. C'est d'un fond de cabane de ce genre, datant de la premiere
moitie du XI'" siecle, que provient un recipient en terre cuite ayant la forme d'un chaudron
(fig. 8).
La section S4, pratiquee sur le terrain situe a l'Ouest de la forteresse, a ete approfondie
dans sa plus grande partie jusqu'au roc naturel, situe a une profondeur maximum de 6 m
(fig. 9). Les depâts archeologiques sant repartis en trois couches: 1o une couche de nivellement,
execute vers la fin du Ilie siecle ou au commencement du IV", a l'occasion de la construction
de la forteresse; cette couche renferme des traces d'habitation et une grande quantite de vestiges
de civilisation, surtout des tessons ceramiques des IIe- III" siecles de notre ere;
une couche
appartenant a la periode d'habitation de l'etape romano-byzantine (IV'' -VIe siecles), au-dessus
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de laquelle se trouve une mince couche de terre sterile, brune, qui correspond aux VIle - X"
siecles; 3° la couche de gravats qui, par endroits, est de plus d'un metre (fig. 9, 11-- 13), tres semblable et correspondant comme epoque a la couche deja mentionnee de la section S3. Dans
cette couche de gravats sant enfoncees des habitations a demi souterraines et les fosses a
provisions de la premiere periode de l'epoque feodale, des X"- XI" siecles {fig. 12 et 13), lesquelles
ont penetre parfois jusqu'a la couche romano-byzantine.
Au Sud-Est de la taur n° 4 de la forteresse romaine {fig. 2), on a pratique une nouvelle scction, notee S5, dans le but de reconnaître Ia succession des niveaux d'habitation et de determiner
de ce câte la limite de la station de haute epoque feodale (Xc--XI1c siecles). Pour le moment,
les operations se sant bornees :1 sectionner Ia partie abrupte de la rive rongee par les caux.
A la base, ont ete degagees en partic les fondations en pierre d'une habitation romano-byzantine.
Dans la couche datant de la haute epoque feodale, on a identifie les restes de trois fonds de
cabanes du XI" siecle, representant trois niveaux d'habitation successifs. La ceramique de la
figure 14 provient de la cabane o" 1, qui est la plus rect:nte. Pour le moment, on constate la
aussi, a l'exterieur de l'enceinte de la forteresse, l'absence du niveau des fonds de cabanes
incendies, datant de la seconde moitie du XI" siecle et du XIIe siecle.
Dans le secteur A III, situe a la partie occidentale de l'enceinte de Ia forteresse, on a poursuivi le degagement des depâts de l'epoque feodale, afin d'elucider leurs rapports avec la couche
romano-byzantine. Les fonds de cabanes appartenant a la haute epoque feodale, trouves dans
la portion qui a ete fouillee, etaient enfonces dans la couche de decombres romano-bizantins.
C'est du plus ancien des niveaux d'habitation de haute epoque feodale (seconde moitie du
siecle) que provient la ceramique de la figure 16. Sur une rue de l'epoque romaine,
identifiee en 1956 et degagee en 1957, on a decouvert un pavage fa it de fragments ceramiques,
meles a des morceaux de briques et de tuiles, ainsi que de nombreuses monnaies de l'epoquc
constantinienne. Une importante decouverte, qui concerne l'epoque romano-byzantine, est representee par un fragment de brique, pourvue d'un type inconnu d'estampille, au nom de l'empereur Anastase le' (491- 518), fragment trouve dans la couche appartenant a la haute epoque
feodale (fig. 17).
Outre les fouilles executees dans I'îlot non inondable de Bisericuţa, un sondage d'information a ete pratique au lieu dit Mlăjitul Florilor, a environ 2 km au Sud-Ouest de I'îlot, sur les
bords de l'etang de ]ijila (fig. 18 et 19). On a pu etablir que le materiei archeologique decouvert plusieurs annees auparavant, au bord de l'eau, ne provenait pas d'une necropole, mai~
d'une station datant de la premiere periode de l'âge du fer. Sa ceramique est caracteristique d'une
phase plus ancienne de la civilisation de Hallstatt (fig. 20). Cette decouverte est d'une importance particuliere, car elle est la premiere a dater de cette epoque, faite dans la Dobrogea
du Nord.

xe

EXPLICATION DES FlGURES
Fig. 1.- L'ilot de Bisericuta: vue du Sud-Ouest.
Fig. 2. ---Plan general de la station de Bisericuţa, comprenant les fouilles faitcs en 195 i.
Fig. 3.- Plan et profil de la section SJ (1956 et 1957).
Fig. 4. - Habitation trouvee dans la portion situee a l'extremite meridionale de h section SJ/1956 (four
et pavement).
Fig. 5. -· SJ (195 7): vue generale, avec les fosses it provisions du Vie siecle.
Fig. 6. -- SJ (1957): fosses a provisions du vre siecle (detail).
Fig. 7. - . SJ (1957): tibule digitee en bron:e (VIe siecle).
Fig. 8. ---- SJA: chaudron en terre cuite de la premiere moitie du X le siecle.
Fig. 9. ---Profil de la section S4.
Fig. 10. ---Plan des fonds de cabanes de la section S4.
Fig. Il. - - Flanc Sud-Est de la section S4 (detail).
Fig. 12. -- S4: fond de cabane n° 4.
Fig. 1.1. --- S4: fond de cabane ne' 5.
Fig. 14. - Ceramique de la section S4.
Fig. 15. - 1, 2, Ceramique de la section S5, fond de cabane n" 1 (milieu du X le siecle).
Fig. 16. -- Ceramique feodale de haute epoque, provenant du secteur A III (seconde moitie du xc siecle).
Fig. 17. -Fragment de brique a l'estampille de l'empereur Anastase rcr.
Fig. 18. - Mlăjitul Florilor: vue du cote Nord.
Fig. 19. - Mlăjitul Florilor: vue du cote Sud.
Fig. 20.
Mlăjitul Florilor: ceramique de la premiere periode de l'i1ge du fer.
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SĂPĂTURILE DE LA PĂCUIUL LUI SOARE
(r. Adamclisi, reg. Constanţa) •

S

ĂPĂTURILE întreprinse în
Soare, situată în partea

anul 1957 în cuprinsul cetăţii de la Păcuiul lui
de nord,est a ostrovului cu acelaşi nume (fig. 1),
au avut ca obiectiv principal culegerea cît mai multor date privind vieţuirea
din sec. X -XII. Paralel cu aceasta, au fost adunate noi observaţii referitoare la
epoca şi tehnica construcţiei zidurilor cetăţii, precum şi alte observaţii privind
aşezarea din sec. XIV -XV.
Numeroasele observaţii căpătate anul acesta în condiţii stratigrafice mai clare
au permis pe de o parte renunţarea la unele păreri emise în raportul de săpături
anterior, iar pe de alta au dus la întărirea printr'o mai temeinică argumentare,
a cîtorva ipoteze consemnate în acelaşi raport.
Săpăturile din anul 1957 s'au desfăşurat în cadrul a cinci secţiuni denumite
S II, S III, S IV A şi S IV B (fig. 2 ). Primele trei au fost orientate în aşa fel,
încît ele trebuiau să cadă aproximativ perpendicular atît pe zidul de incintă al cetăţii,
cît şi pe un alt zid, care apăruse de,a lungul malului dunărean în urma retragerii
apelor.
În săpături au fost găsite urme arheologice din trei epoci diferite : romană
tîrzie {sec. IV -VI), feudală timpurie (sec. X-XI) şi feudală {sec. XIV -XV).
Fragmente ceramice din epoca romană tîrzie apar răzleţ în toate nivelurile de lo,
cuire. Dintre acestea merită să fie menţionate o bucată dintr'o figurină de lut
(fig. 13/1) găsită în S IV, într,un mediu din secolul XIV. Singurele vestigii ma te,
riale in situ din epoca romană tîrzie au fost găsite în mijlocul secţiunii S IV, la
o adîncime de 3,05 m. Ele constă din fragmente ceramice roşii şi cenuşii pro,
venind de la străchini şi amfore, un fragment de opaiţ, o bucată mică dintr'o placă
de marmură de calitate inferioară şi, în sfîrşit, cîteva cioburi de factură locală.
Observaţiile culese la faţa locului sînt de natură să întărească părerea că la Păcuiul
lui Soare a existat o aşezare romană. Din păcate, în anul 1957, din cauza nivelului
neobişnuit de ridicat al apelor Dunării, nu s,a putut săpa la adîncimi mai mari,
spre a se vedea care a fost caracterul acestei aşezări.
Oricare ar fi fost caracterul ei - civil sau militar - rămîne un fapt cîştigat
că cetatea nu are nici o legătură cu aşezarea romană. Cetatea a fost construită în
a doua jumătate a secolului X. Din ea nu se mai păstrează astăzi decît aproximativ
o treime. Restul a fost distrus, în decursul vremurilor, de apele Dunării.
După toate indiciile păstrate atît pe insulă cît şi în apele Dunării se pare că
cetatea a avut o formă rectangulară. Zidul de incintă, prins în cape ele de est ale
secţiunilor S II şi S III, are o grosime de 4,20 m. Între paramentele lui, făcute din
• Colectivul a fost alcătuit din: prof. Ion Nestor
(responsabilul şantierului), conf. univ. Barbu T.
Cîmpina (resp. adj.), Niţă Anghelescu, Mişu Davidescu,
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pietre mari de formă paralelipipedică bine faţetate, sînt prinse alte blocuri mari
de piatră. Zidul zace pe pari de stejari înfi.pţi vertical pe fundul şanţului de fundaţie.
Atît pe faţa interioară cît şi pe cea exterioară, zidul de incintă are cîte două rînduri
de praguri - un fel de socluri (fig. 3 ). Primul prag dinspre interior se găseşte la
o adîncime de 3,60 m, iar al doilea la o adîncime de 4,55 faţă de înălţimea actuală
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a zidului. În exterior, primul prag se găseşte la o adîncime de 3,65 m, iar al doilea
la o adîncime de 4,10 m faţă de aceeaşi înălţime. Socotind şi lăţimea pragurilor, zidul
de incintă are la bază, o grosime de 5,90 m.
Celălalt zid, situat de~a lungul malului dunărean, are o grosime de 1,25 m.
Pe faţa lui exterioară are două rînduri de praguri (fig. 3 ). Primul se găseşte la o
adîncime de 2 m, iar al doilea la o adîncime de 2,25 m faţă de nivelul actual
al solului. Pe faţa interioară, adică înspre Dunăre, zidul nu are nici un prag.
Arhitectonica ambelor ziduri, sistemul de aşezare pe pari a zidului de incintă,
în sfîrşit masivitatea acestuia din urmă, au fost impuse de natura terenului pe care
a fost clădită cetatea. Solul de aici este aluvionat de apele Dunării, iar pînza de apă
aflată la o adîncime mică se ridica aşa cum se ridică şi astăzi, pe măsură ce creştea
nivelul apelor Dunării. Constructorii dîndu~şi seama că terenul ales pentru ridi~
carea cetăţii putea fi. inundat în epocile de mari revărsări, l~au înălţat cu un strat
de pămînt argilos. Această operaţie a avut loc numai în spaţiul cuprins între
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zidurile incintei - deci în interiorul cetăţii şi numai după ce zidurile au fost
construite. Solul a fost înălţat pînă la nivelul pragului de sus al zidului dinspre
Dunăre (fig. 3 ). De remarcat că solul din imediata apropiere a zidului de incintă
a fost înălţat prin stratificări succesive de pămînt argilos şi plăci de m:>rtar operaţie, care avea ca urmare, între altele, consolidarea terenului în care era ase,
zată fundaţia zidului de incintă (fig. 3).
'
În capetele dinspre Dunăre ale secţiunilor S IV şi S IV B precum şi în
capătul de vest al secţiunii S IV a apărut un zid arcuit lat de 1,80 m.
În capătul de sud al secţiunii S IV A a apărut un alt zid, lat de 1,50 m.
La capătul de est al secţiunii S IV a fost surprinsă o parte dintr'o intrare. Piatra
care serveşte drept prag de călcare se găseşte la o adîncime de 1,25 m faţă de ni,
velul actual al solului. Începînd de la prag pe o lungime de circa 15 m de,a lungul
secţiunii, înspre Dunăre, la aceeaşi adîncime se găseşte o masă de pietre mici şi
mijlocii, despre care e greu de spus dacă constituie sau nu resturile unui pavaj.
Pietrele sînt în bună măsură deranjate de rădăcinile copacilor.
Situaţia din capătul de est al secţiunii S IV ridică numeroase probleme în
legătură cu poarta, probleme care vor fi lămurite în măsura în care săpăturile din
această parte vor fi extinse. În primul rînd trebuie reţinută observaţia că piatra
de prag nu păstrează nici o urmă de trecere a carelor. De altfel, carele nici nu
puteau pătrunde în cetate prin această intrare, de vreme ce nivelul pragului se
găseşte mult mai sus decît nivelul de călcare din exteriorul cetăţii. În săpătura
efectuată în S II s'a constatat că nivelul de călcare dinafara zidului de incintă
se află la o adîncime de 2,20 m faţă de nivelul actual al solului şi deci cu aproxi,
mativ un metru mai jos decît nivelul de călcare al porţii. Aşa stînd lucrurile, rămîne
ca în viitoarele săpături să se vadă ce fel de intrare a fost aceasta pentru ce şi cum
a fost folosită.
Drept încheiere la prezentarea sumară a zidurilor dezvelite prin săpătură trebuie
precizat că unele dintre ele au fost refăcute imediat după terminarea lor - în
urma unei dărîmări parţiale, cauzată de motive necunoscute încă. Urmele dărî,
mării se găsesc în toate secţiunile unde s'a săpat, dar mai ales în S IV, unde ele
se prezintă sub forma unui strat gros din mortar şi pietre, care se îngroaşă din
ce în ce mai mult, plecînd de la capătul de nord,vest şi mergînd spre mijlocul
secţiunii. Dărîmăturile provin în cea mai mare parte din zidul arcuit, care spre
deosebire de celelalte, n,a mai fost refăcut. Aceste dărîmături au fost nivelate
apoi la începutul secolului XI, în mod intenţionat, pe de o parte pentru a se înălţa
terenul, iar pe de altă parte pentru a,} consolida.
Nivelul de călcare al celor care au folosit pentru prima dată cetatea se găseşte
peste tot, imediat sub stratul de dărîmături. El se compune dintr'o dungă de arsură,
peste care sînt presărate pietricele de rîu (fig. 3 ). Acestui nivel îi aparţin două
vetre de foc găsite, una în S II iar cealaltă în S III, precum şi o podea lutuită,
situată în capătul de vest al secţiunii S IV, sub placa de mortar. Inventarul acestui
nivel se reduce la cîteva fragmente ceramice, între care unele de tip Dridu
(fig. 4/1).
Epoca feudală timpurie este documentată din plin de alte două niveluri de
locuire. Primul dintre acestea zace direct pe stratul de dărîmături. Grosimea lui
variază între 0,05 m şi 0,60 m. El se prezintă ca un strat de pămînt negru,vînăt,
pigmentat, ici,colo, cu pete mici feruginoase. În acest nivel au fost surprinse
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trei gropi şi anumite porţiuni din patru locuinţe~bordeie. În locuinţa găsită în
jumătatea nord~vestică a secţiunii S II se afla un cuptor din pietre legate cu lipi~
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Fig. 4.- 1,
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primul nivel fe udal timpuriu; 2 - 15 , fragmente ceramice din al
doilea nivel feudal timpuriu.

tură

de lut. Din cuptor au fost scoase patru fragmente ceramice de la tot atîtea vase~
borcane. Groapa celei de,a doua locuinţe, situată tot în S II, dar în imediata
apropiere a zidului de incintă, străbate atît dunga de arsură (primul nivel feudal
timpuriu) cît şi straturile succesive de pămînt argilos şi mortar. Parte dintr'o a treia
~~
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a fost găsită în S IV. Podeaua ei, pe care se păstrează urmele incendiului
sub formă de cărbuni şi cenuşă, este aşezată pe zidul arcuit. Atît aceste bordeie
cît şi cel de-al patrulea găsit în S III, n'au putut fi cercetate în întregime, dat
fiind că o bună parte din ele intra sub maluri. Aceluiaşi nivel îi corespunde şi
un pavaj din pietre mici şi sfărîmătură de pietre bine bătătorite, aflat în S III,
la o adîncime de 2,40 m.
În acest nivel, care datează de la începutul secolului XI, locul principal în
cadrul inventarului îl deţine, cum este şi firesc, ceramica. Toate vasele
sînt lucrate la roată. În ce priveşte
pasta, există două categorii bine dis,
tincte; cele mai multe sînt lucrate
dintr'o pastă nisipoasă, în amestecul
căreia se observă uneori bucăţele foarte
mici de culoare cărămizie, datorită oxi,
_li.:
zilor de fier; în cealaltă categorie intră
" puţinele fragmente ceramice de vase
borcan sau de căldări de lut, confec,
ţionate
dintr'o pastă amestecată cu
pleavă. Ceramica din pasta amestecată cu
pleavă nu mai este cunoscută, cel puţin
pînă în momentul de faţă, în alte aşezări
feudale timpurii din ţara noastră. Teh,
nica aceasta, complet necunoscută pentru
epoca feudală timpurie, pare a,şi avea ori,
ginea în regiunile de răsărit ale Europei.
Pentru aceasta pledează şi formele de
vase lucrate dintr'o asemenea pastă. Este
vorba de căldări de lut (fig. 4/12, 14)
şi vase borcan fără gît cu buza plată şi
___ l
îngroşată prin răsfrîngere şi alipire în
afară (fig. 4/2).
Fig. 5.- 1, strachină din al doilea nivel feudal
În afară de formele amintite mai
timpuriu; 2, oală·borcan din al treilea nivel feudal
-vase
borcan fără torţi şi căldări de
sus
timpuriu.
lut - în al doilea nivel feudal timpuriu
de la Păcuiul lui Soare apar şi străchini (fig. 5 /1).
În ce priveşte profilele buzelor de oale, acestea sînt destul de variate. Cele
mai multe sînt îngroşate la partea lor superioară (fig. 4/3, 10, 11). Uneori îngro,
şarea buzei este făcută prin răsfrîngere bruscă şi alipirea ei în afară (fig. 4/4 ).
Alte vase au buza uşor răsfrîntă şi teşită oblic în afară (fig. 4/9. 15).
Ornamentele sînt şi mai variate. Unele vase sînt ornamentate cu linii orizontale
incizate mai rar sau mai des continuu (fig. 4/1, 7). Uneori acest decor este
suprapus la partea lui superioară de o bandă de linii în val (fig. 4/13). Alteori
este precedat de o linie în val (fig. 4/4, 2, 12), sau o bandă de linii în val
(fig. 4/6, 15). Acest ultim decor adesea este completat de şiruri oblice de împun,
sături executate cu pieptenele, imediat sub buză (fig. 4/5). În cazuri mai rare
se întîlnesc şi fragmente ceramice decorate pe corp cu alveole făcute cu unghia
(fig. 4/9, 14). În sfîrşit, mai trebuie amintit şi un motiv decorativ compus dintr,un
1
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fel de cîrlige incizate (fig. 4/2). De foarte puţine ori s~au întîlnit şi buze decorate
cu linii în val în interior.
O parte dintre vase sînt ştampilate pe fund (fig. 6/2, 4). Fundurile ştampilate
păstrează urme de pulbere fină de nisip. Ea se presăra de către olari pe discul
roţii pentru ca pasta să nu facă priză. În felul acesta, vasul o dată modelat, putea
fi dezlipit mai uşor. Practica presărării pulberii de nisip pe discul roţii olarului,
documentată nu numai în ţara noastră, ridică problema sistemului de roată folosit
pentru modelarea vaselor ştampilate. Se ştie doar că la o roată de picior cu învîr~
tire repede, pasta trebuie bine înţepenită pe disc. Dar în cazul de faţă situaţia se
prezintă cu totul altfel; s~ar putea ca în asemenea împrejurări să se fi folosit
o roată de mînă, aşa cum se obişnuieşte şi astăzi în anumite regiuni din
Iugoslavia.
O altă categorie de vase bine reprezentate în acest nivel este aceea a amforelor,
provenite din centrele de producţie bizantine. Ele aparţin ambelor tipuri carac~
teristice epocii feudale timpurii: amfora sferoidală şi amfora cu torţile late supra~
înălţate. Pe unele fragmente de amforă sînt zgîriate diferite litere şi semne (fig. 6/1,3).
De remarcat că numărul fragmentelor de amforă de la Păcuiul lui Soare este
mai mic decît la Capidava şi mult mai mic decît la Bisericuţa- Garvăn;
în schimb, această specie ceramică este mai numeroasă la Păcuiul lui Soare
decît în aşezările feudale timpurii din Bulgaria. Această constatare ne îndreptă~
ţeşte să presupunem că ele au pătruns în Dobrogea şi în Bulgaria pe la gurile
Dunării.

Tot din centrele de producţie bizantină, sau de tradiţie bizantină, trebuie
fi venit şi ceramica smălţuită verde~oliv. Formele din această specie ceramică
existente la Păcuiul lui Soare provin de la castroane şi ulcioare. Între acestea
merită să fie amintit un ulcioraş tronconic, care îşi găseşte analogii la Bisericuţa
Garvăn (fig. 7/1 ).
Inventarul celui de-al doilea nivel feudal timpuriu de la Păcuiul lui Soare
se completează cu diferite obiecte de fier ca: lame de cuţit (fig. 12/2), scoabe,
cuie, undiţe (fig. 12/3), un vîrf de săgeată (fig. 12/6), amnare (fig. 12/1) etc. Alături
de acestea s~au găsit fusaiole de lut şi cîteva fusaiole din piatră roşie de Ovruci
(fig. 12/4), greutăţi din cărămidă pentru plasa de pescuit, cîteva măciuci de piatră,
de formă tronconică, aidoma celor de la Capidava, brăţări de sticlă (fig. 12/7),
mărgele etc.
Al treilea şi în acelaşi timp ultimul nivel feudal de la Păcuiul lui Soare
se suprapune direct peste cel de-al doilea. Acest nivel, a cărui grosime atinge
uneori un metru, se compune dintr~un pămînt făinos roşcat, rezultat al unui
incendiu care a mistuit întreaga aşezare în a doua jumătate a secolului XI, mai
precis în vremea lui Constantin al X~lea Duc as. În stadiul actual al cercetărilor,
nu se poate preciza care a fost cauza incendiului. Se prea poate ca el să fie în
legătură cu atacul Uzilor din anul 1065.
·
Locuinţele acestui nivel sînt reprezentate de bordeie neexplorate în întregime.
Într~unul dintre acestea, aflat în mijlocul secţiunii S II la o adîncime de 1,35 m,
s~a găsit foarte multă lipitură de chirpic (lut cu paie), provenit -după cît se
pare - din pereţii bordeiului. Alte trei locuinţe~bordeie au fost găsite în S II.
Într~una din ele s~a păstrat într~o stare destul de proastă un cuptor din pietre
legat cu lipitură de lut.
să
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Ceramica celui de-al treilea nivel de la Păcuiul lui Soare se deosebeşte întru
cîtva de ceramica nivelurilor precedente, mai ales în ce priveşte profilul buzelor
şi decoruL Cea mai mare parte a ceramicii este lucrată dintr~o pastă caolinată.

6

7

5

Fig. 8. -

Fr~ g mente

ceramice din al treil ea ni Yel fcuJ al timpuriu .

Majoritatea absolută a vaselor au gîtul scurt, după care urmează buza puţin
răsfrîntă în afară. Cele mai multe buze au la partea lor superioară fie o teşitură
oblică în afară (fig. 8/3 - 7), fie două nervuri (fig. 8/8 - 10). Cît priveşte ornamentul, se observă pe lîngă faptul că este executat cu mai multă dibăcie, că începe
ă fi e simplificat. Acum apar benzile de linii orizontale in.cizate mărginite la partea
uperioară de alte benzi de linii în val (fig. 8/1). Continuă să apară, la fel ca şi
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în nivelul precedent şi liniile incizate continuu - orizontal, cu singura deosebire
de data aceasta, ele par a fi mai degrabă nişte caneluri (fig. 8/5, 8). Oricum ar
fi ornamentul de pe corpul vasului, trebuie precizat
că pe umeri el este mărginit întotdeauna de alte
motive decorative ca: împunsături (fig. 8/3), alveole
(fig. 8/7 - 8), «creastă de cocoş» (fig. 8/2) etc.
Alături de oalele borcan (fig. 5/2 ), apar destul
de des strachinile executate din aceeaşi pastă şi
decorate în aceeaşi manieră (fig. 7/2; fig. 8/ 1).
Continuă să apară de asemenea mărcile de olar.
Fig. Il. - M o ned ă de argint de la
Ceramica smălţuită verde,oliv este şi ea prezentă
S vetoslav (1 300- 1322).
într'o proporţie mai redusă însă. În schimb, din
acest nivel lipsesc căldările de lut şi amforele. Restul inventarului este repre,
zentat în general de aceleaşi obiecte care se găsesc şi în nivelul prece,
dent. Între acestea merită să fie amintită o cruce,relicviar din bronz argintat
(fig. 9). Aceasta însă a fost găsită într,un complex deranjat de rădăcinile
copacilor. În cazul acesta ea ar
putea să fie antrenată din alte
niveluri.
Epoca feudală este reprezentată
de două niveluri documentate în
toate secţiunile săpate. Aceste
niveluri sînt datate în secolul XIV
şi începutul secolului XV.
Dacă în privinţa ceramicii şi
inventarului în general, n,au putut
4
fi sezisate caracteristicile fiecărui
2
nivel în parte, în schimb în ce
priveste tipul de locuinţă ele se
deos~besc. În primul nivel feudal,
locuinţele sînt reprezentate de
bordeie puţin adîncite în pămînt,
cu podeaua bine bătătorită. Pe o
astfel de podea situată deasupra
10
podelei feudale timpurii de pe
zidul arcuit din S IV, s,a găsit o
monedă de argint atribuită ţarului
bulgar Svetoslav, 1300 - 1322
(fig. 11). Aceasta nu este singura
monedă bulgărească din stratul
feudal de la Păcuiul lui Soare.
s,au găsit şi altele emise de !van
Alexandru si Mihail (1331 - 1355),
~~
Ioan Şişma~ (1371 - 1393), lvanko
(circa 1389) etc .
În al doilea nivel feudal locu,
inţele sînt de suprafaţă, cu pereţii
Fig. 12.- l-4, 6-7, a mnar, l a m ă de cuţit , undiţă, fu sa iolă din
din pietre mici şi mijlocii legate
pia tră de O vruci , vîrf de săge a t ă ş i bră ţa r ă de s ticlă din prima
j um ă ta te a sec. XI ; 5, 8 12, a mnar, d a lt ă , c uţit p e ntru
cu lipitură de lut. O astfel de
sco bit le mn , sul ă, fu sa i o lă d e plumb ş i cercei de bronz din
locuinţă, găsită în secţiun e a S III
sec. X IV - XV.
că

LY
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avea două încăperi. Într~una din ele se găsea o vatră de foc de formă circu~
Iară, mărginită cu pietre mici.
În nivelurile feudale apar foarte frecvent străchinile smălţuite în diferite
culori şi cu diferite motive geometrice (fig. 10/3, 4, 7, 9), florale (fig. 10/1, 2, 6, 11),
animaliere (fig. 10/10). Fundul acestor străchini este întotdeauna inelar. Pe faţa
exterioară a fundurilor se găsesc adeseori zgîriate în pasta arsă, diferite semne.
Pe faţa exterioară a unui fragment de strachină smălţuită este zgîriată o figură
umană (fig. 10/5). Ca o caracte~
ristică a ceramicii feudale trebuie
amintită prezenţa oalelor cu o
singură toartă aplatisată, care
porneşte de la mijlocul vasului
şi se opreşte de obicei la partea
superioară a buzei. Pereţii aces~
tor vase sînt subţiri. Pe alocuri se
pot vedea linii lustruite, ase~
1
menea celor care apar pe eera~
mica romînească de la Zimnicea.
2
Buza este de multe ori smălţuită
\
în interior cu un verde mai des~
chis. O altă formă frecventă este
aceea
a ulcil)arelor. Alături de
\
acestea trebuie amintite opaiţele.
1
În sfîrşit, ici colo apar şi fragmente de ceramică importată
din orientul apropiat (fig. 10/8).
Dintre unelte trebuie amintite,
un e1·euzet de lut (fig. 13;2),
numeroasele greutăţi de piatră
pentru plasa de pescuit, fusaiole
Fig. 1 l. - - 1, fragment dintr-o tigurină romană; 2, creu:et de
dintre care unele de plumb
lut din sec. XIV; 3, vîrf Jc săgeată din sec. XIV; 4, pies'i de
(fig. 12/11 ). Acestea vor fi servit
os pentru tolhă ( 1 ) din sec. XIV-XV.
mai degrabă ca greutăţi pentru
plasa· de pescuit. S~au mai găsit lame de cuţit, un vîrf de săgeată de os (fig. 13/3), care
ar putea să fie mai vechi, amnare. (fig. 12/5), o lingură de fier pentru scobit lemnul
(fig. 12/9), o daltă de fier folosită la tîmplărie (fig. 12/8), o sulă de fier(fig. 12/10),
un cercei de bronz (fig. 12/12), un fragment dintr~o piesă de tolbă (fig. 13/4), ş.a.
Aşezarea feudală îşi încetează existenţa în prima jumătate a secolului XV.
Părăsirea ei se pare că s~a produs în urma înteţirii revărsării apelor Dunării.
Desele revărsări de la începutul secolului XV sînt atestate de straturile subtiri
de mîl şi pămînt nisipos care se intercalează în stratul de pămînt vegetal.
'
PETRE DlACONU
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SĂPATFRILE r>E LA PĂCL"Il"J, LL"I SOARE

CJie,n:hi npe6biBaHMH pHMJIHB, npe)~LîaBJieHHLie rJiaBHhilll o6pa30M KepaMHKOH, noKpbiTLI
HaHOCHbiMH OTJIO:H<eHMHMH ,n:yHaHCKHX BOJJ:. Ilo pa3H006pa3HIO, a TaK>KC fiO BbiJJ:BHraeMbiM HMH BOI!pOCaM, 6oJiee HHTepecHbi c.rie,n:LI X-XI n XIV-X\' ss. Bce 3TH apxeo.rmruqecKne naMRTHHKH HaxoJ~HTCH Ha TeppHTOpHH KpenOCTH.
KpenocTh 6LIJia B03JJ:BHrHyTa B I<OHQe X B. KpenoL'THbie CTeHLI c,n:eJiaHhi M3 6oJihWHX KaMeHHbiX rJibi6, HX TOJIII~HHa 4,20 M. Ha IO:H<HOH CTOpOHe I<penOCTII 6I>IJia 06HapymeHa qacTh BXO,n:a.
EoJihmaH qacrL KpenocrH pa3pymeHa BOAaMH .UyHaR.
flepBbiH panHecpeo,n:aJibHbiH ropH30HT, COOTBeTCTB}"IOil.\HH BpeMeHH OKOHt-IaHHH IIOCTpOHKH
I<penocTH, npe,n:craBJIHeT co6oii ropc.riyio noJiocy, no KOTopoii paccbmaHa 11\eJU<aH pequaH raJihKa.
B 3T011t cJioe 6LIJIO naii,n:eHo scero JIHIIIh HeCHOJlhi<O cpparMeHTOB, yHpameHHLIX noJIOCaMH ropwHoB.
BTopoii paHHecpeo)(arrhHhiH ropH30HT ~aTHpyeTCH neprmii noJIOBHHOH XI B. K HeMy OTHOCHTCH
HeCKOJihKO 3ei•\JIHHOI{ li I<aMeHHbiH CTOJI y BXO,n:a. KepaMHKa npe,n:cTaD.llCHa rJIHHHHhiMH ropiiiKaMH,
,)lltCI<aMH li Be~paMH H3 necoqHOrO TeL'Ta, 3eJieHO-KOpHqHCBbDlli J'Jia3ypoBaHHbiMH I<yBIIIHHaMH
H mapoo6pa3HbliVUI aMcpopaMH. Ha 3HaqHTeJihHOH qaCTH Bhi,n:eJI3.HHhiX It:~ IIeCO'-IHOI'O TeCTa ropiiii<OB
CCTh I<JieHMO.
IlocJie~HHii paHHe(j:Jeo;~aJihHhiH ropH30HT socxo~HT H cepe~m-1e n DTopoii noJIOBHHe XI n.
3eMJIHHHH :noro ropE:mHTa crope.rm. 3 1leCb cocy,n:hi .r1yqme cpa6oTaHbi. Y3opbi no cpasHeHHIO c
GoJiee paHIUIMH ynpmQCHbl. Hy>HHO OTMeTI-ITI., 'ITO B :noM c:Ioe mapoo6pa3Hhie aMcpopbi ncrpeqaIOTCH 3HaquTeJihHO pe>Ke.
IlocJie,n:nuii HYJihTypHhiii cJioii B Il::lKyiOJie-.riyii-Coape [J;aTHpyeTCH XIV-X\' BB. KepaMIIHa
::noro nepHo,n:a .TJyqme npemHeii s TOM CMhiCJie, qTo cpa6oTana Ha Kpyry npn o<JeHh 6hiCTpOM spa11..\emm . .UJIH 3THX neHOB xapaKTepHhl ropmKn c O,!:\HOH py<IKOH. BechMa nmpoHo 6biJIH pacnpocTpaneHbi Tai<>I<e 11 I<YBIIIHHhi. HaKOHeQ, nOHBJIHeTcH Mnoro MHCOI< c I<OJ"IhQeBbiM ,n:HOM. BnyTpeHHHH
cropmm MHCOI< noHpbiTa rJia3yphiO pa3JIH<IHoro QBCTa. l\lecTaMn o6!mpymena n npiino::n-mH rJia3yposaunaH KepaMHI<a. ECJIII B panHecpeo,n:aJihHbiX CJIOHX HaXO.D:fiTCfl TOJ"IhHO BU3aHTHHCKHe MOIIeTLI,
TO B CJIOHX XIV-X\' BB. naxo,n:IITCH oco6enno MHOI'O 6oJirapci<HX MoneT.
KpeJIOCTh 6biJia o6HTaeMa ){O HaqaJia X\' B. PacwmKII BHe Kpenocnmii creHbi noKa3aJm. <ITO
yponeHI, rpyHTa B XY B. 6bm Ha 2,20 M HH>Ke Hhn~cmHero.
KpenOCTb 6LIJia IIOKHHyTa, BCpOHTHO, IlO I!JllttlltHe HaBOJ~HeHIIH.

OE'b5lCHEHl1E Pl1CYHKOB
Puc.

1. - OcTpoll Il3KyioJI-Jiyii-Coape 11 oKpeCTHOCT!l.
PHC. 2.- 06ntlli'I r!JiaH pacHonm< H ri:myionc-.'lyii-Coapc.
Pvc. 3. - 1, •IaCTb npocfmmi cesepnoro KpaH pa3pc3a 11; 2, 4JCTb npoqmJIH !ll;;;aoro KpaH pa3oe:ia 111.
P11c. 4.- 1, cjJparMeHT KepaMIIKH 113 nepBOI'O pamiecpeOJWJihHOrO rOpH30HTa; 2-15, I<epaMII4CCKHC
<IJpai'MeHTbl 113 BToporo paHHe~JeonanbHoro ropH30HTa.
Pnc. 5.- 1, MHCI<a 113 BToporo paimectJeo,~:~a,'!hHoro rnpn3mrra; 3, ropuiOH 113 TPCThero pannecpco;,aJibHoro
l'OpH30HTa.
Pnc. 6. - 1, 3, cjJpaniCHThi aMciJopbi c naijapanaHIIhiMH 31lai<a.\ll!; 2-4, lWHbH cocy.L\OB c rontlapHbiM
I<JidiMOM.
PHc. 7. - 1, 3c:Jeuo-I<opii'IHCHhiM r.Tla3yposamibiH I<yrmnm; 2, ~ui.::Ha H3 TpCTbero panHe<iJeo;jaJibHoro
rop!130HTa.
PHc. 8. - KepaMH'IecKne clJpar,\ICHTbi H3 TpeTbero paHHerlJeo;,aJib!loro ropn3oHTa.
P11c. 9.- EpoH30BhiM nocepe6peHHbii'I I<pecT-pemmunn.
PHc. 10.- KepaMH4eCKHe clJpar,\leHThi XIV-XV BB.
PHc. 11. - Cepe6pmma '"oHeTa CEcTOCJtasa ( 1300-1322 IT.).
PHc. 12.- 1-4, 6-7, orHHBo, •'IC3BHC HOJKa, pbi6oJIOBHhiH Iip!040I<, I<aMemme np.RCJIIIL\e 113 Oupy4a;
naKone4HHI< CTpeJibl 11 cTei<JI.RHIIhiM 6pacJieT ncpsot'l nononHHhl XI B.; 5, 8-1 2, orHHBO, .[IOJIOTO, no>I< .[IJIH ,1on6.1eHH.R i\epesa, wnno, CBHHL\OBoe np.RCJI11Ue 11 6poH3oBa.R cepbra XIV-XV su.
Pnc. 13.- 1, clJparMeHT pii,\ICKOt'l cTaTy3TKH; 2, r:mH.RHhlli THreiib XIV s.; 3, naKnHC'IHIIH CTpc:Ihi
XIV n.; 4, I<OCTRHaf! 4acn. I<O.'I4ana (?)XIV-XV nu.

LES FOL'ILLES DE PĂCUIUL LUI SOARE
RESUME
Les fouilles effectuees en 1957 a Păcuiul lui Soare ont permis de trouver des vestiges
archeologiques provenant de trois epoques differentes, a savoir de l'epoque romaine (IV"- Vt
sieclcs), de la haute epoquc feodale (X" XI" siecles) et de l'epoque feodale (XIVe XVe siecles).
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SĂPĂTURILE DE SALVARE DE PE DEALUL ŞPRENGHI
Oraşul

Stalin •

EALUL Şprenghi

situat în partea de nord,vest a Oraşului Stalin este cunoscut
de multă vreme pentru descoperiri ale culturii Schneckenberg, semnalate
de Julius Teutsch, care a şi făcut săpături acolo. În anii 1936 şi 1937
s'au întreprins noi săpături de către Muzeul săsesc al Ţării Bîrsei, urmărindu,se
în special urmele materiale ale culturii Schneckenberg. Acestea au fost folosite
în monografia lui A. Prox asupra acestei culturi iar un scurt raport se ocupă
de cetatea medievală, pomenită şi într'o serie de studii privitoare la cavalerii
teutoni din Ţara Bîrsei 1 •
După 1937 nu s'au mai făcut cercetări pe Dealul Şprenghi. Între timp dealul
a fost exploatat de cariera de piatră a fabricii « Titan » din Bucureşti, apoi de
cariera întreprinderii « Temelia » din Oraşul Stalin.
Cum lucrările carierei ameninţau monumentul medieval, în anul 1954, un
delegat al Muzeului naţional de antichităţi a fost la faţa locului şi a întocmit
un raport din care reieşea că frontul carierei atinsese partea de sud a incintei.
După aceasta a urmat un schimb de adrese între instituţii pentru ca în toamna
anului 1956, atunci cînd se distrusese mai mult de 2/3 din cetate (fig. 1) să înceapă
cercetările. Săpăturile s'au efectuat între 19 octombrie - 8 noiembrie 1956 şi
3 aprilie -2 iunie 1957, cu concursul întreprinderii «Temelia».
s,au executat în total 5 secţiuni, orientate în general perpendicular pe zidul
de incintă al cetăţii medievale, cu deschideri de suprafeţe, în funcţie de complexele
de zidărie apărute în sectorul de nord,est al cetăţii (fig. 2).
Scopul urmărit de săpături a fost: 1) da tarea cetăţii medievale inclusiv a
etapelor de construcţie şi 2) stabilirea succesiunii depunerilor de cultură ma te,
rială ce au precedat cetatea medievală.
1) După cum reiese din profilul de vest al secţiunii I (fig. 3/2 -3), stratul
de pămînt cenuşos de pe panta nordică a dealului ar putea reprezenta rezultatul
arderii vegetaţiei existente aici înainte de construirea cetăţii.
Incinta cetăţii se păstrează numai în regiunea secţiunilor III şi IV şi în supra,
faţa de la sud de secţiunea II. În rest, traseul incintei a fost surprins în secţiu,
nile I, II şi V prin şanţul de fundaţii respectiv, zidul fiind demolat cu totul.
Zidul de incintă are grosime de 1,80 m şi este construit din piatră locală calca,
roasă legată cu mortar. Înălţimea maximă ce se mai păstrează este de 1,24 m

D

• La săpături au participat: in 1956 A. D. Alexandrescu (responsabilă), M. Coja şi 1. Pop; în 1957
A. D. Alexandrescu (responsabilă) şi N. Constantinescu.
1 A. Prox, Die Schneckenbergkultur, Braşov, 1941;
G. Treiber, Die Burg auf dem Gesprengberg, În MBSM,
2. 1917, p. 44--47; Friedrich Philippi, Di<' deut.<chen

Ritter im Bun:en!ande ... , Kronstadt, 1861, p. ;;-56,
G. D. Teutsch, Geschichte der Siebenburger Sachsen,

13 , Sibiu, 1899, p. 23; W. Horwath, Die Dorfer des
Rurzenlandes, in Da.< Rm~enland. IV. I, Braşov,
1Q29, p. lA- \9.
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(în dreptul secţiunii III). Traseul incintei se înscrie într,un plan aproape circular,
urmărind configuraţia terenului, iar de jur împrejurul acesteia se află o fîşie de
pămînt bătătorit cu o lăţime de aproximativ 4 m, formînd berma.
Şanţul de apărare ce înconjură incinta este lat (la înălţimea «valului») de
aproximativ 7 m şi în sectorul de nord,est adînc de 6,35 m faţă de nivelul bermei.
Faţă de înălţimea «valului», şanţul are o adîncime de 3,50 m, iar faţă de piciorul
zidului notat în plan cu nr. 4, fundul şanţului de apărare se găseşte la adîncimea
de 4,80 m (adîncimile au fost măsurate în frontul carierei). Valul, de fapt , nu

Fig.

1. -

Cetatea

de pe

Şpren g hi

văzută

din

carieră.

a fost special amenajat, ci a reieşit din însăşi configuraţia terenului în momentul
săpării şanţului de apărare în pantă.
În regiunea de nord,vest a cetăţii în afara incintei se află un zid (nr. 4 pe
plan) gros de 1 m, care se păstrează pe o lungime de 3,40 m, şi cu o înălţime
ce variază între 0,80 şi 1 m. Spre nord,est traseul acestui zid se pierde; spre sud,
vest însă, traseul s'a putut urmări pînă la frontul carierei datorită urmelor de
mortar păstrate pe stîncă. Rostul acestui zid în această parte a cetăţii poate fi
explicat :fie ca formînd un Zwinger în regiunea intrării în cetate sau, mai probabil,
constituind escarpa şanţului de apărare într'o regiune unde profilul terenului
arată o alunecare a acestuia.
În interiorul cetăţii s'a dat de fundaţia unei c cnstrucţii de piatră de formă
dreptunghiulară (:fig. 4/1) de dimensiunile 10,50 X 7,00 m, cu zidurile groase
de 0,80 m. Porţiunea centrală a laturii de sud a acestei construcţii este distrusă.
Cele două colţuri dinspre E ating zidul de incintă (fig. 4 /2).
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În colţul de sud,est al construcţiei o zidărie de piatră legată cu un mortar
slab nisipos se suprapune acesteia. Ultima construcţie se prezintă în plan sub
forma unei jumătăţi de hexagon cu laturile de aproximativ 4 m şi groase de
aproximativ 1,10 m. Zidăria nu se păstrează decît pe o mică porţiune, traseul ei
fiind reconstituit după şanţurile de fundaţie din profilele săpăturii. Restul con,
strucţiei, a cărei fundaţie nu mergea peste tot pînă la stîncă, a fost distrus de
carieră.

Pe anumite porţirmi, în special în preajma construcţiei rectangulare s,a sur,
prins un nivel bil}e precizat, marcat de o dungă subţire de pămînt bătătorit
(fig. 3/1 -2 ). Pe acest nivel s'au găsit resturi de cultură materială, mai ales eera,
mică. Acest nivel reprezintă prima etapă de construcţie şi folosire a cetăţii feudale.
Faptul că acest nivel este perforat de construcţia rectangulară şi întrucît aceasta
se adosează la incinta cetăţii, arată că zidirea construcţiei s,a făcut după zidirea
incintei.
Nivelul de călcare din interiorul construcţiei,rectangulare se află mai sus decît
vechiul nivel al cetăţii. Constructorii au înălţat terenul cu un strat de pămînt
peste depunerea nivelului 1 feudal, peste care au aşternut o pătură de mortar
groasă de 0,10-0,16 m.
În sfîrşit, întrucît construcţia hexagonală suprapune pe aceea rectangulară,
înseamnă că prima este mai nouă decît a doua, încadrîndu,se aşadar într'o a
treia etapă de construcţie de pe dealul Şprenghi.
Zidul (nr. 4) dinafara incintei se ţoate aşeza cronologic în etapa a U,a,
deci o dată cu ridicarea construcţiei rectangulare.

*
În stratul de pămînt negru gras, de sub nivelul feudal, a cărui grosime în
general nu depăşeşte 0,50 m, s,a găsit un bogat material, în special ceramică,
aparţinînd
culturilor Schneckenberg şi provincial,romană. Nu s,a putut
face nici o delimitare stratigrafică între aceste culturi, cu atît mai puţin în
cuprinsul lor.
Materialul culturii Schneckenberg se găseşte atît pe platou, cît mai ales pe
panta vestică, mereu însă amestecat cu materialul, din epoca romană. Nu s,a
putut surprinde niciun complex de vatră sau locuinţă. Cîteva fărîme de chirpici
indică totuşi existenţa acestora.
Cum am pomenit mai sus, materialul este reprezentat în special de ceramică.
Totuşi nu lipsesc obiectele din piatră, os şi bronz. Trebuie menţionate
mai multe fragmente de topoare,ciocane perforate, un Bohrzapfen, indicînd
prelucrarea acestora la faţa locului, un cuţit curb din gresie, două instrumente
din os, o sulă şi un ac de bronz, precum şi o spirală de aur cu 4 învîrtituri
(fig. 5/1).
Ceramica se poate împărţi în două specii : cea uzuală, cu pereţii mai groşi
cu pietricele în pasta de culoare brună,cenuşie foarte neîngrijit lucrată, la care
forma predominantă este aceea de borcan cu pereţii mai mult sau mai puţin
arcuiţi şi cu decor constînd din brîuri alveolare sau şiruri de alveole uneori înso,
ţite de proeminenţe sau găurele (fig. 6/1-6); cealaltă specie, mai fină, este repre,
zentată de mai puţine fragmente, aparţinînd unor vase cu gura în formă
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de pîlnie, vase cu gît lung foarte puţin arcuite, căniţe. Tot din această specie fac parte
fragmente cu decor canelat şi un fragment cu decor geometric adîncit (fig. 6 /8 - 9).

1.

2
Fig. 4. -

1, construqia

reccang ulară
adosară

din interiorul
zid ului de

ce tăţii;
incintă.

2, consr ruqin

rectangular ă

Cum nu s,a putut face stratigrafierea materialului Schneckenberg, el este
tratat aci ca un tot. În acest material sînt prezente elemente Schneckenberg A
(Prox): figurina zoomorfă (fig. 5,'2) vas cu gura pîlnie, amfore; Schneckenberg B
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(Prox); vas cu decor de şnur (fig. 6/7), vase decorate cu şănţuleţe şi caneluri, cuţit
curb de gresie; Schneckenberg C (Prox): toartă cu baza lărgindu,se formînd
unghiuri 1 .
Dar cum grupa Schneckenberg A a fost stabilită de A. Prox 2 pe baza faptului
că pe Şprenghi apare numai această grupă, şi cum în săpăturile noastre au apărut
şi materiale din grupele lui Prox B şi C, nu mai putem vorbi în momentul de
faţă de Schneckenberg A sau B ca de grupe deosebite cronologic, ci cel mult
tipologie. Pe de altă parte nu ne putem încă sprijini pentru clasarea materialului
nostru pe cele trei «faze» stabilite de Szekely Zoltan la Sf. Gheorghe - Orko,
întrucît materialul reprodus este
foarte redus şi nu peste tot se
dă
indicaţia fazei
căreia îi
aparţine

3

.

*
Săpăturile

de pe

Şprenghi

au scos la iveală şi un bogat
material, în special ceram1ca,
databil în secolul III e. n.
Nici pentru această vreme nu s,a
semnalat prezenţa vreunui corn,
plex. Materialul din această 1
epocă S'a găsit În partea de Fig. 5. - !, spirală de aur; 2, figurină zoomorfă (Cultura
vest a platoului şi mai ales
Schneckenberg).
pe pantă. În cea mai mare
parte este vorba de ceramică uzuală provincială romană, cenuşie, cu multe
pietricele în pastă (fig. 7/2- 13 ). Ca forme predomină oalele. Din specia fină de
ceramică cităm un pahar de culoare cenuşie (reconstituit în desen) (fig. 7 /1)
şi cîteva fragmente ceramice roşii cu engobă.
Între obiecte semnalăm cutii de ascuţit din piatră, fragmente de ace de os,
o brăţară de bronz cu capete de şarpe stilizate, un vîrf de suliţă din fier şi un
fragment de vas de sticlă.
În general materialele se pot data în secolul III e. n. Bogăţia acestui ma,
terial ne face să credem că pe dealul Şprenghi a fost o aşezare de oarecare
importanţă sau mai degrabă a avut o durată mai lungă. Ca loc de aşezare nu
era prea favorabil, dar putea ti uşor apărat.
Materialul feudal s'a găsit mai mult re platou. Ceramica feudală este toată
lucrată la roată din pastă roşie, forma obi~nuită fiind cea de oală. Uneori apare
şi decorul în val (fig. 8). Pe lîngă ceramică s'au mai găsit şi numeroase obiecte
de metal, în special cuie. Mai trebuie menţionate şi o rozetă de pinten, mai
multe potcoave, o cataramă şi o cheie.

*
Pentru precizarea datării etapelor de construcţie feudale, avem o singură
dată sigură şi anume aceea a turnului hexagonal. Prin analizarea atentă a izvoarelor
1

A. Prox, op. cit., pl. XXIV, 3.
• Ibidem, p. 16.
8
Szekely Zoltan, Cercetdrile şi

43 -- \.:. 13•J

salvare executate de Mu:reul Regional din Sf. Qheor·
ghe în anul1955, în Materiale, III, 1957, p. 154-157.
sdpdturile

de
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Fig. 6. -

Ceramică

Schneckenberg.
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de istorie a Braşovului, Erich Jekelius 1 a reuşit să stabilească că « turnul » cucerit
în 1529 de Petru Rareş cu ocazia asedierii oraşului este acela ale cărui urme se
păstrează pe dealul Şprenghi. În momentul construirii acestui turn, vechea cetate

Fi~
~·

1

l __

6

11
10

~-----------------~~-~
1

""

~

~
1

~~~~~~~!illtlJal~--.....1-

Fig. 7.-

Ceramică

provincială

romană.

era deja distrusă. De altfel temelia turnului, a cărui suprastructură era de lemn,
a fost construită probabil cu piatră din construcţia rectangulară, a cărei latură
sudică a şi fost distrusă cu acest prilej.
Admiţînd că între data distrugerii cetăţii şi a construirii turnului a trecut
o perioadă destul de lungă, putem socoti că distrugerea cetăţii a avut loc fie
1
Erich Jekelius, Daten zur Geschichte des Schlos·
ses au{ dem Kronstădter Schlo/3berg, în MBSM, 2,

1937, p. 35-40.
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pe la jumătatea secolului XV, o dată cu a cetăţii Brassovia, fie mai probabil
în 1421, cu ocazia expediţiei lui Amurat II în Transilvania. Deci a doua etapă
de construcţie ar putea fi. datată în secolul XIV şi în primul sfert al secolului XV.
Mai dificilă este stabilirea datei începutului cetăţii. Ţinînd seama de ceramica
găsită pe bătătura ce reprezintă primul nivel feudal, cetatea datează din secolul
XIV. Rozeta de pinten găsită pe aceeaşi bătătură ne poate impune o dată începînd
cu sfîrşitul secolului XIII. Numai descoperirea unei ceramici similare în complexe
bine datate va putea aduce pre~
cizări în această problemă.
~
Important este faptul că pe
c:s
Şprenghi nu poate fi vorba în
~ nici un caz de o cetate zidită de
cavalerii teutani ci trebuie consi~
·---.::J-.$'
derată ca un« refugium » al popu~
laţiei din oraşul vechi în secolele
XIV~XV.
Cetatea nu a fost reclă~
1
dită după distrugere, întrucît nu~şi
~
mai avea rostul începînd de la
"'1
jumătatea
secolului XV cînd s~au
l_3
construit puternicele fortificaţii
ale orasului.
5
Săpăturile de salvare de pe
Şprenghi au adus unele date noi
cu privire la cultura Schneckenberg
şi au prilejuit stabilirea existenţei
unei aşezări din secolul III e.n.,
necunoscută pînă acum. În ce
priveşte cetatea feudală, săpăturile
au permis cîteva rectifi.cări ale
Fig. 8. - Ceramică feudală.
planului în porţiunea ce se mai
păstrează şi s~au putut stabili
în linii mari etapele prin care a trecut monumentul, de la înfiinţare pînă
la distrugere.
Rezultatele ar fi. fost desigur mai ample şi mai precise dacă monumentul
nu ar fi. fost distrus de lucrările carierei, căci avînd în vedere modificările ce au
fost necesare în porţiunea păstrată, planul întocmit în 1937 1 nu mai poate fi.
folosit decît cu rezerve.

1

A. D. ALEXANDRESCU

şi

N. CONSTANTINESCU

OXPAHHbiE PACKOTIKI1 HA rOPE IIIITPEHrH
KPATKOE CO,UEP)I(AHI1E
PacKonKH 6biJIH npoH3Be.IJ:eHbi B nepHO.IJ: 19.X-8.XI.l956 r. H 3.1\"-2.\"1.1957 r. K naT.Ia;"l)'
pa6oT 3Ha'IHTeJJbHaH qacrb ropbi yme 6hiJJa pa3pyweHa MeCTHOH KaMeHOJJOMHeH:.
bbiJJa BCKpbiTa '!aCTb KpenOCTHOH CTeHbl cpe.IJ:HeBeKOBOll KpenOCTH, <J!YH.IJ:aMeHT OT.IJ:eJJbHOrO
npHMoyrOJJbHOro crpoeHHH, npHJJeraromero K KpenOCTH, H KaMeHHbiH cpyH.IJ:aMeHT .IJ:epeBHHHOH

1

G. Treiber, op. cit., fig. 29.
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6amuu, nepei<phmaBmeii npHMoyroJibHoe crpoeuue. Bue I<penocru 6biJIH BCI<phiThi ocraTI<H
creHbi, yi<penJIHBmeii, no-BHAHMOMy, 3CI<apn o6opoHHTeJILHoro psa c 3ana,a;uou cropoHhi. KpenocrL 6biJia OI<ppHeHa 6epMOiÎ H o6opOHHTeJibHbiM pBOM, rJiy6HHa J<OTOpOrO B HeJ<OTOpblX MeCTaX
npeBhiWaJia 6 M.
TiepBbliÎ cpeO,JJ;aJibHbiH ropH30HT npe,a;craBJieH IIOJIOCOH yTpaM60BaHHOiÎ 3eMJIH. Tio,a; HHM
6biJIH o6uapy)KeHhi cMemaHHhie MaTepHaJILHbie cJieAhi I<YJILTYPhi IllueJ<eu6epr H III B. H. 3.
Kepa11m1<a THna Illuei<eu6epr OTHOCHTCH 1< rpynnaM A, B, C (Prox) H onucaua Hai< o,a;uo
QeJioe. Haxo,a;I<n III B. Tai<*e ,a;oBOJibHO MHoroqucJieHHhi H npe,a;cTaBJieHhi B qaCTHOCTH cepoii
pHMCI<OH npoBHHliHaJibHOH I<epaMHI<oif.
Haxo,a;I<H cpeOAaJibHoro nepuo,a;a no3BOJIHIOT ,a;aTHpoBaTb I<penocTb XIV-XV BB. Y,a;aJioCh
ycraHOBHTb CJie,a;yiO~He 3Tallbl CTpOHTeJibCTBa I<penOCTH : I< nepBOMY 3Tany OTHOCHTCH CaMa I<penOCTh
C o6opOHHTeJibHbiM BaJIOM; J<O BTOpOMY 3Tany OTHOCHTCH npHMOyrOJibHOe CTpOeHHe B qepTe I<penoCTH, a Tai<me BHernHHH I<penocTHaH creua. 06a 3Tana OTHOCHTCH K XIV B. KpenocTb 6biJia pa3pymeua, no ncell: BepoHTHOCTH, B nepBoll: TpeTH XV B. K 6;)Jiee II03,a;HeMy BpeMeHH, a HMeHHO I< 1529 r.,
OTHOCHTCH UJeCTHyrOJibHaH6aWHfl, nepei<pbiBaiOll{aH npHMOYI'OJibHOe CTpOeHHe. BaH<HO TO, qTO HeJib3H
60JibWe YTBepm,a;aTb, qTo I<penOCTb Ha XOJIMe IllnpeHrH 6biJia B03):(BHrHyTa TeBTOHCJ<HMH pbiQapHMH, Hai< 3TO 6bJ.TIO npHHHTO cqrfTaTb paHbllle.

0Eb5ICHEHI1E Pl1CYHKOB
PHc.
PHc.
PHc.
PHc.
HpenOCTHOH
Pnc.
PHc.
Pnc.
PHc.

1. -

BHiJ; KpenocTH lllnpeHrll co cTopoHbi I<aMeHOJIO.\IHH.

2.- 06w.Hii ruJaH pacKonoK Ha rope lllnpeHrH B 1956 H 1957 rr.
3. - Ilpo<PHJIH HeKoTopbiX pa3pe3on Ha rope lllnpeHrH.
4. - 1, npaMoyroJibHOe crpoeHHe BHYTPH KpenocTH; 2, npnMoyroJibHOC cTpoeHHe, npnnera10w.ee H
CTeHC.

5.6.7.8. -

1, JOJIOTaH cnnpanb; 2, JOOMopqmaa CTaTyJTKa (KyJibTypa lllHeKeH6epr).
KepaMHKa IIIHeKeH6epr.
PHMCKaH npoBHHI.1H2J1bHaa J(epaMHKa.
<t>eonaJibHaa KepaMnKa.

LES FOUILLES DE SAUVEGARDE DE LA COLLINE DE ŞPRENGHI
RESUME

Ces fouilles ont ete executees du 19 octobre au 8 novembre 1956, puis du 3 avril au
2 juin 1957. Au commencement des travaux, une bonne partie de la colline etait deja detruite par
1' exploitation de la carriere de pierre de l' endroit.
On a degage une partie de l'enceinte de la forteresse medievale, les fondations d'une construction rectangulaire, adossee a cette enceinte, ainsi que les fondations en pierre d'une taur en bois
qui se superposait a la construction rectangulaire. On a egalement degage, a l'exterieur de l'enceinte,
les restes d'un mur qui consolidait probablement l'escarpe du fosse de defense a la partie occidentale de la forteresse. L'enceinte etait entouree d'une berme et d'un fosse de defense dant la profondeur est par endroits de plus de 6 m.
Le premier niveau feodal est represente par une bande de terre battue. Sous ce niveau sant
apparus, pele-mele, des vestiges de la civilisation de Schneckenberg et du Ilie siecle. Cette
ceramique du type Schneckenberg appartient aux groupes A, B et C (Prox) de sorte qu'elle
est decrite en bloc. Le materiei du III" siecle est egalement assez abondant, notamment la
ceramique grise.
Les vestiges feodaux decouverts ont permis de dater la forteresse des XIVc- XVe siecles.
On a aussi pu etablir les etapes suivantes de construction: la premiere etape, a laquelle appartiennel).t l'enceinte et le vallum de defense, et une seconde, a laquelle se rattachent la construction
rectangulaire, qui se trouve a l'interieur de la forteresse, ainsi que le mur situe a l'exterieur. Ces
deux etapes remontent au XIVc siecle. La forteresse a probablement ete detruite pendant le premier
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tiers du XVe siecle. La taur hexagonale, edifiee sur la construction rectangulaire, date d'une epoque moins ancienne: a savoir, de l'annee 1529. Fait important, on ne pourra plus soutenir dorenavant, ainsi qu'on le faisait jadis, que la forteresse de la colline de Şprenghi fut l'ceuvre des
chevaliers de l'ordre teutonique.
EXPLICATlON DES FlGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
adossee au
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

l. - La forteresse de Şprenghi vue de la carriere.
2. - Plan general des fouilles de la colii ne de Sprenghi ( 1956-195 7 ).
3. - Profils de quelques sections pratiquees sur la colline de Şprenghi.
4.- 1, Construction rectangulaire trouvee a l'interieur de la forteresse; 2, construction rectangulaire
mur d'enceinte.
5. - 1, Spirale en or; 2, figurine zoomorphe (civilisation de Schneckenberg).
6. - Ceramique du type Schneckenberg.
7.- Ceramique provinciale romaine.
8. - Ceramique feodale.
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ŞANTIERUL

SUCEAVA.

Campania 1957

L

ucRĂRILE de la Suceava au fost concentrate, în campania asupra căreia
se referă aici, cu precădere asupra cîtorva puncte în care cercetarea trebuia dusă la sfirsit sau unde se dovedise necesar ca ea să fie dezvoltată.

S-a încheiat astfel dezv~lirea casei din sectorul B de pe « Cîmpul Sanţurilor » si
cea a bisericii de la punctul « Şipot » din cuprinsul oraşului Sucea~a. În Cetat~a
de Scaun au continuat lucrările de consolidare şi de restaurare prudentă. S-a
dezvoltat săpătura de la punctul Drumul Naţional, cu rezultate semnific?tive şi
în ceea ce priveşte locuirea prefeudală din aria complexului Suceava. In oraş
s-au putut face în rest o serie de observaţii noi asupra unui grup de cuptoare
iesit la iveală întîmplător.
' În cele ce urmează, Trifu Martinovici referă asupra lucrărilor de la Cetatea
de Scaun şi de la « Şipot », iar Ştefan Olteanu asupra cercetărilor de la Drumul
Naţional şi din sectorul cuptoarelor din oraş.
PLATOUL DIN FAŢA CETĂŢII DE SCAUN

Datele dobindite în anii 1955-1956 asupra casei feudale din sectorul B,
de pe platoul din faţa Cetăţii de scaun cereau a fi completate şi îmbogăţite prin
explorarea în continuare a părţii rămase nesăpate, ca astfel să se ajungă la determinarea planului clădirii, la încercarea de reconstituire cît mai veridică a compoziţiei arhitecturale a acesteia, la aflarea procedeelor constructive folosite în timpul
clădirii ei.
Dezgroparea resturilor acestei case, al cărei sfîrşit a fost violent, cum rezultă
din însăşi starea resturilor, a dus la constatarea că ele acoperă o suprafaţă dreptunghiulară cu două ieşinduri, spre vest, independente, la fel de mari şi dreptunghiulare, dispuse simetric faţă de axa scurtă a suprafeţei. Forma acestor ruine
e destul de precisă, chiar dacă spre nord şi vest linia laturilor suprafeţei mari
nu apare atît de dreaptă şi clară. O dungă de arsură puternică o trasează intermitent. Sînt pereţii pivniţei, deasupra căreia se ridica locuinţa. Evident că în
limitele lor, prăbuşindu-se întreg parterul, era firesc ca resturile lui să capete un
aspect regulat, care să marcheze însăşi pivniţa.
Ca înfăţişare generală, masa de dărîmături prezintă caracteristica de a avea
marginile destul de ridicate, îndeosebi aceea de nord, iar în cuprins două depre• Colectivul şantierului a fost compus în timpul
campaniei 1957 din: 1. Nestor, responsabil, B. Cîrnpina, responsabil adjunct; T. Martinovici, Şt. 01teanu, AL Andronic, AL Vasilescu, C. Niculescu,

E. Zaharia, R. Popa, Gr. Foit, C. Paşcanu, membri:
V. Teodorescu, M. Nicorescu, V. Mititelu, N. Puş
caşu, studenţi.
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siuni alveolare, nu prea reliefate, separate printr'o coamă uşor înălţată pe linia
axei scurte. Presupunerea că această constatare trebuie pusă în legătură cu orga~
nizarea planului casei, cu dispunerea pereţilor şi modul în care ei s~au prăbuşit ,
a fost din plin confirmată de cercetările ulterioare.
În cadrul acestor dărîmături, care zac pe podeaua pivniţei într,un strat
gros de peste un metru, se găsesc materiale diverse de construcţie, toate arse.
Numeroase sînt bucăţile de ciamur, cum se chiamă tencuiala de lut amestecat
cu paie. Sparte în fel şi chip, bucăţile au o faţă netedă, iar cealaltă păstrează
amprente diverse de lemn. Şi cărămizile de diferite dimensiuni, izolate sau în
blocuri legate cu mortar, alături de pietre de mărimi foarte variate, sînt frecvente;

Fig . 2. - Pivnita loc uinţe i d in sec. XY- XV L

în anumite locuri, în general în părţile laterale, se văd chiar sub formă de grupuri
compacte. În două zone se găsesc şi cahle de sobă, surprinzător de multe. Se
evidenţiază masa de cahle situată în mijlocul locuinţei şi întinsă spre marginea
ei de sud. Zona cealaltă de cahle cuprinde toată latura de nord a suprafeţei. După
felul de zacere, aci cahlele sînt răvăşite şi deplasate.
Analiza atentă şi interpretarea corectă a acestor ruine sînt de natură să îngă~
duie încercarea de determinare a funcţiei constructive a fiecărui material, avînd
în vedere factura lui, poziţia de zacere şi felul de articulare în timpul prăbuşirii.
Arsă şi acoperită de dărîmături pînă la înălţimea de 1,40 - 1,80 m, pivniţa
a păstrat nealterat planul ei şi pînă la nivelul dărîmăturilor , urme şi elemente
de construcţie în poziţia şi chiar forma lor originară.
Planul pivniţei, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 15,15 x 6,50 m ,
cuprinde două compartimente deopotrivă de mari, despărţite printr~un perete
plin, dispus transversal. Două gîrlice, de 5 X 2 m fiecare, pe faţada dinspre cetate ,
dau acces separat către compartimente (fig. 1 şi 2 ).
Săparea pivniţei s~a făcut deasupra unei pietruiri şi a pătruns destul d e adînc
în pămîntul galben cu concreţiuni calcaroase, ajungînd pînă la 2,80 m , sub nivelul
de unde a pornit, şi 3 m faţă de suprafaţa actuală a terenului. În peretele de vest
al gropii s'au croit două făgaşe în pantă, gîrlicele. Aşa cum se observă şi din
planuri, suprafaţa săpată a fost concepută mai mare decît cadrul de lemn care
a încheiat pivniţa, cu circa 0,50 m în lungime şi tot atît în lărgime; iar în cazul
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gîrlicelor, cu 0,12 m numai în lăţime. Într,adevăr, pe fundul pivniţei, în faţa
liniei de săpare, la circa 0,25 m s'au găsit tălpi de stejar carbonizate şi, acolo
unde ele au ars, crîmpeie de cărbuni, suficiente totuşi ca să se vadă că toate
formează două rame de aceeaşi mărime. Juxtapuse pe traseul axei scurte a pivniţei,
ramele constituie cadrele de lemn ale celor două compartimente, cuprinzînd
între ele peretele despărţitor. Unele tălpi zac direct pe fund, altele sînt băgate
fie parţial, fie complet pînă la nivelul podelei, în şanţuri special amenajate. După
felul cum se prezintă resturile lor, ca şi după forma şi dimensiunile lăcaşurilor,
ele au fost cioplite în patru muchii; tălpile longitudinale, aveau lăţimea de 0,320,35 m, grosimea de 0,25 m şi lungimea de 7 m, iar cele transversale aveau
lungimea de 6 m. Legătura între ele la colţurile ramelor s,a făcut prin îmbinarea
dreaptă la jumătate lemn, cum o arată observaţiile asupra a patru cheotori mai
bine conservate.
Pe tălpi se ridicau stîlpii care sprijineau pereţii pivniţei. Resturile arse ale
stîlpilor s'au găsit fie înfipte în tălpi, fie atîrnînd deasupra lor, lipite de pereţi
din distanţă în distanţă. Astfel, în mijlocul tălpilor care mărginesc peretele despăr,
ţitor s'au descoperit doi stîlpi, oarecum faţă în faţă, îmbinaţi în scoburi cu două
trepte. De o parte şi de alta a aceluiaşi perete, în colţurile interioare ale compar,
timentelor, s'au găsit fragmente de cărbuni în poziţie verticală şi amprente clare,
care atestă prezenţa stîlpilor. Resturile şi urmele a cinci stîlpi au rămas pe pere,
tele de nord al pivniţei. Ei sînt dispuşi regulat la 1,50 m unul de altul. Este
interesant că frecvenţa aceasta în distribuirea stîlpilor s,a putut constata şi în
anumite porţiuni din pereţii de sud şi est. Dacă în mai multe locuri stîlpii lipsesc
din ordonanţa surprinsă şi reconstituită de jur împrejurul pivniţei, fiind măcinaţi
de foc, prezenţa lor nu este exclusă de nici un fapt, ba chiar se impune ţinînd
seamă de rezistenţa admisibilă pe care trebuia să o opună osatura pereţilor de
lemn împingerilor laterale, produse de teren şi sporite de greytatea construcţiei
de la suprafaţa solului, în care s'a folosit piatră şi cărămidă. In spatele stîlpilor,
pereţii pivniţei sînt arşi. Amprente clare împietrite de foc, cîteva blăni carbonizate
şi mai des resturi din ele, îi acopăr ca nişte benzi orizontale întrerupte la distanţe
definite în dosul a cîte unui stîlp. Sînt panourile blănilor de stejar care căptuşeau
pivniţa. Clare au rămas dimensiunile şi forma blănilor. Este « cioplitură >> de
secţiune dreptunghiulară cu grosimea de O, 10 -0,12 m, lăţimea variind între
0,30 -0,45 m şi lungimea de 3,50 m, pentru blănile aşezate pe peretele longitu,
dinal de est, şi de 3 m pentru cele transversale. Pe peretele de vest, unde sînt
tăiate intrările în pivniţă, lungimea blănilor este atît cît măsoară plinurile, adică
de 4 m la capetele de sud şi nord şi de 1 m între intrări şi peretele despărţitor
al pivniţei. Că pereţii pivniţei se ridicau mai sus decît oricare dintre porţiunile
rămase mai întregi, desigur pînă la nivelul de călcare, o documentează unele bucăţi
mari de lut ars, purtînd urme de blăni, prăvălite în interior în aşa fel încît păs,
trează legătura cu locul de unde s'au rupt.
Sistemul de prindere al blănilor este simplu. Suprapuse pe cant şi întrunite
cap în cap în spatele cîte unui stîlp, se susţin liber între stîlp şi lut. Dealtfel
însuşi lutul a fost îndesat bătut pe măsură ce s'au aşezat blănile în golul dintre
ele şi limita gropii săpată pentru pivniţă, aşa încît s'a format o dată cu cadrul
de lemn un perete de lut gros de circa 0,25 m de jur împrejurul pivniţei. Acelaşi
procedeu s'a folosit şi la clădirea peretelui despărţitor: s,a bătut lut între două
rînduri de blăni.
Ca şi pivniţa, la fel au fost căptuşite şi gîrlicele. Cîte două tălpi paralele,
acoperite de lut pînă la suprafaţa de călcare, le mărginesc. Ele urmează panta
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intrării, coborînd cu ea sub un unghi de 35°. La fel înclinate se văd pe pereţii
gîrlicelor resturile şi urmele blănilor care,i căptuşeau. Şi aci elementul de susţinere
al lor îl formau stîlpii prinşi în tălpi. Nici umplutura de lut compactat din spatele
cadrului de lemn nu lipseşte. Numai grosimea ei e redusă la circa 0,06 m. Astfel,
pretutindeni meşterul constructor a izolat pivniţa de infiltrarea apelor pluviale
şi subterane, într,un mod simplu, dar care pune în evidenţă priceperea lui în dome,
niul hidroizolaţiei, chiar dacă această pricepere a fost numai empirică.
Pe fund şi pe povîrnişul intrării de nord, pivniţa este acoperită aproape în
întregime de aşchii de piatră, întinse astfel ca să
formeze o pavimentare subţire. Cîte două grinzi
arse însoţesc pe toată lungimea, la o distanţă de
0,15 m, marginile ei de est, sud şi nord. Zăcînd
atît pe paviment cît şi direct pe lut în poziţia lor
iniţială sau deranjate, se vede oricum că toate
aceste grinzi au fost dispuse paralel, cu intervale
intre ele variind de la 0,40 m la 1 m. Ele au
servit drept tălpice de butoaie. Descoperirea res,
turilor a două butoaie şi a numeroase cercuri de
lemn în preajma lor, nu mai lasă nici o îndoială în
această privinţă. De altfel, instalaţii de acest gen
se întîlnesc şi astăzi în depozitele de butoaie. Chiar
intrările în pivniţă sînt amenajate în vederea cobo,
rîrii şi urcării butoaielor. Pentru acest fapt, povîr,
nişul lor este întins şi numai spre marginea de
nord are cîte un şir de albieri mici constituind
un fel de trepte, care să uşureze accesul în pivniţă.
Din cele arătate mai sus rezultă clar că această
pivniţă cu podeaua pietruită, limitată de tălpici
pentru butoaie ale căror resturi s'au păstrat încă,
Fig. 3. - Oal ă de lut ars d in sec.
avînd intrările în pantă, a fost concepută şi a servit
X V - XVI.
ca depozit de butoaie. Desigur şi obiecte cu
rosturi gospodăreşti au fost adăpostite în ea, dacă
ţinem seama că în dreapta intrării de nord s'a descoperit o oală din lut de
capacitate mare (fig. 3).
Aşa cum s,a mai arătat, pe marginile şi în mijlocul ruinelor, atît la suprafaţă
cît şi în cuprinsul lor, s,au găsit numeroase cărămizi, de 26,5 x 13,5 X 6,5 cm,
grămadă, iar în cîteva cazuri, în blocuri legate cu mortar alături de pietre mari
şi mărunte. În ceea ce priveşte blocurile, ele au grosimea de o cărămidă şi sînt
tencuite cu mortar de var amestecat cu pleavă. Unele au o pătură de egalizare
deasupra, ceea ce marchează limita superioară a elementului constructiv din care
provin. Altele păstrează urmele pietrelor pe care erau zidite şi care au fost fundate
în pămînt, cum indică clar conformaţia unui bloc la nivelul pietrelor. Deşi frag,
mentare, determinarea înălţimii componentei de zid a peretelui de est, s,a putut
face în partea de mijloc a lui, unde s'au descoperit blocurile, astfel încît a fost
posibilă întregirea şi reconstituirea zidului în porţiunea menţionată. Aci el se
ridica deasupra solului feudal cu circa 0,75 m. Cît se afla în pămînt, deducem,
după dimensiunile unor pietre, că atingea circa 0,25 m, în cazul în care considerăm
că pietrele găsite împreună cu blocurile constituiau fundaţia lor. Cu toate că
nu au rămas nicăieri resturi din zid pe locul unde a fost clădit, totuşi s'a putut
preciza că fundaţia lui a fost aşezată de jur împrejurul pivniţei pe peretele de

www.cimec.ro

684

TRIFU 'IARTI:\"OVICI

şi ŞT.

OLTEANl.-

--·--·---·---------------~-·-----

lut compactat, aşa dar, chiar în dosul cadrului de lemn. Fapt este că s~au găsit,
prăbuşite direct pe fundul pivniţei şi în diferite nivele spre suprafaţă, bucăţi
din fundaţia zidului prinse în forma originară de fragmente mari de lut ars din
peretele pivniţei. Pe de altă parte, s~au descoperit la un loc dărîmăturile zidului
cu fragmente de lut ars compactat şi cărbuni de gorun din pereţii pivniţei. Mai
mult, în cîteva puncte molozul zidăriei a apărut sub peretele de lut compactat,
însă niciodată nu s~a înregistrat între aceste două elemente constructive lentile
de pămînt negru. Că zidul a fost continuu, s~a observat din dispunerea şi repar~
tizarea ruinelor lui şi s~a dovedit prin dimensionarea cantităţii de piatră şi cără~
midă descoperită. Numai golurile unor ferestre de luminare şi aerisire a pivniţei
îl tăiau, după cum a reieşit din constatarea făcută asupra blocurilor amintite.
Construit chiar în jurul pivniţei şi pe mijlocul ei, deasupra peretelui despărţitor,
acest zid se ridica, ca efect al adaptării la panta terenului cu circa 0,75 m spre
centrul peretelui de est, iar în partea diametral opusă, la intrarea în gîrlice, peste
1,20 m, aşa încît peste tot să constituie un plan orizontal. El supraînălţa pivniţa,
asigurînd astfel intrarea în ea prin cele două gîrlice. Era soclul locuinţei propriu~zise.
După completa degajare a tuturor ruinelor au apărut pe fundul pivniţei,
în afară de tălpicile pentru butoaie, resturi de grinzi şi blăni de stejar carbo~
nizate. Ele s~au găsit şi pe dărîmăturile soclului şi n~au lipsit nici din cadrul
acestora. Grinzile zac oarecum pe direcţia est~vest, perpendicular pe laturile lungi
ale locuinţei şi au, acolo unde s~au păstrat mai bine, secţiunea dreptunghiulară
şi dimensiunile de maximum 0,25 x O, 15 m. Distanţa între ele este de circa
O, 70 m. Resturile blănilor sînt perpendiculare pe grinzi şi stau deasupra lor în
locurile în care s~au găsit împreună. Condiţiile de zacere ale acestor rămăşiţe
şi modul în care ele se articulează cu dărîmăturile soclului, ne permit să ne dăm
seam~ că provin din tavanul pivniţei şi că acesta din urmă era susţinut de soclu.
In număr mare s~au găsit bucăţile de ciamur ars. Cu excepţia cîtorva plăci
mari, toate celelalte sînt de dimensiuni în general mijlocii, deşi în mai multe locuri
alcătuiesc mase compacte de sfărîmături. Aproape toate bucăţile mai mari purtau
pe una din feţe amprente. În majoritatea cazurilor aceste amprente erau paralele,
foarte apropiate, rămînînd între ele abia o creastă sau tabletă subţire de ciamur.
Ele indică bîrne masive de brad şi foarte rar de stejar despicate, cu secţiune
semicirculară şi uneori poligonală, avînd obişnuit un diametru de 0,20-0,25 m.
La fel de abundente sînt urmele plate şi late exact cît diametru! bîrnelor. Nu
pot proveni decît de la aceleaşi bîrne, numai că acestea păstrează imprimată
faţa rezultată din despicarea lor, deci partea opusă primei. Dealtfel, în mai multe
locuri s~au întîlnit bucăţi de ciamur, suprapuse perechi~perechi, la unele cu amprente
semicirculare pe faţa inferioară, la altele plate pe faţa superioară, cuprinzînd
astfel între ele urme de bîrne despicate. Lăsînd la o parte bucăţile cu amprente
orientate diferit, multe aveau direcţii constante, paralele cu fiecare din pereţii
laterali şi cu peretele median, cînd ele se aflau în zona de prăbuşire a peretelui
respectiv. Altă constatare referitoare la felul în care erau construiţi pereţii este
aceea că unele bucăţi de ciamur aveau amprente de lemnărie de brad cu secţiune
semicirculară, dispuse perpendicular pe o amprentă, care indica un stîlp de stejar
cioplit în patru muchii. Se adaugă descoperirea unor bucăţi de amprente semi~
circulare purtînd în dosul amprentelor urma cîte unui capăt de cui din lemn
de stejar de 2 ~< 2 cm, care intra în bîrna din faţa lui. Grosimea bucăţilor de
ciamur, măsurată la toate în dreptul amprentelor, varia între 4-8 cm. Cu rare
excepţii, aceste bucăţi aveau faţa opusă amprentelor, netezită. Pe ea, în puţine
cazuri, s~au păstrat pete de văruială.
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Este cert că ne aflăm în prezenţa dărîmăturilor din pereţii care limitau şi
compartimentau casa. Judecînd după datele culese, pereţii erau construiţi pe
soclul din jurul şi de pe mijlocul pivniţei. Astfel, urmînd planul acesteia, ei închi~
deau la parter două încăperi spaţioase de cîte 6 x 7 m fiecare. Construcţia lor
s~a făcut din bîrne masive, despicate în două, prinse orizontal în stîlpi verticali
de stejar. O tencuială de ciamur îi acoperea atît în interior cît şi în afară. Numai
porţiunea de perete cuprinsă între cele două gîrlice era clădită, de la temelie
pînă la cosoroabă, din cărămidă legată cu mortar. Într~adevăr, în sectorul acesta
s~a găsit o grămadă unitară de cărămidă, cu o individualitate evidentă (fig. 4).
Circa 2,50 m 3 din materialul scos de aci constituiau peretele indicat. Cunos~
cîndu~i~se lungimea şi grosimea peretelui a rezultat din calcul că înălţimea lui
atingea pînă la 3 m, iar dimensiunea panoului de la podea pînă la tavan, aşadar
fără temelie, nu depăşea 2 m. Astfel s~a obţinut un indiciu asupra înălţimii încă~
perilor.
Tavanul locuinţei, judecînd după resturile descoperite între dărîmături, era
făcut din grinzi de stejar, dispuse la fel ca şi cele de la tavanul pivniţei, paralel,
la distanţă de circa O, 70 m una de alta, cu capetele sprijinite pe pereţii lungi ai
casei. Pe grinzi erau aşezate în curmeziş blăni groase de aceeaşi esenţă. Descope~
rirea mai multor plăci mari din lut cu puţine paie, avînd pe o faţă amprente
plate de lemn de stejar, iar pe cealaltă o pătură subţire de nisip de rîu, arată
că pe blănile ,tavanului era întins un strat de ciamur, care asigura izolaţia termică
a încăperilor.
Un număr foarte mare de cuie de şiţă şi de laţuri, descoperit aiurea în
dărîmături şi mai ales pe plăcile de ciamur de la tavan, acolo unde acestea au
fost prinse pe porţiuni mai mari, arată că locuinţa a fost acoperită cu siţă.
În mijlocul faţadei principale, spre cetate, adăpostind gîrlicele, se ridtcau
două foişoare, care dădeau acces separat la încăperi. Aşa se face că prin cerce~
tarea dărîmăturilor peretelui de cărămidă dintre foişoare s~a putut constata la
o limită şi alta a acestui perete, avînd în vedere sistemul lui de construcţie, cîte
o uşă de comunicare directă din foişoare în încăperi. Şi descoperirea unor piese
de fier provenind de la uşi, evident în afară de cele de la uşile pivniţei, fixează
tot aci intrări la parter.
Verigi, încuietori şi balamale de uşi s~au mai găsit în dărîmăturile peretelui
de est al încăperii de sud, în dărîmăturile peretelui dintre încăperi şi în ale celui
de nord, ceea ce documentează prin locul şi condiţiile descoperirii acestor piese
existenţa a trei uşi : una în peretele de est al casei, alta de legătură prin interior
între camere şi ultima tăiată în peretele de nord. Uşa din peretele de nord dădea
într~o anexă a casei, care era lipită de aceasta. Cea din spate, se pare că stabilea
legătura cu o altă clădire, pînă acum numai identificată printr~un sondaj.
Din cadrul ruinelor s~au mai scos şi alte piese de fier (zăbrea, drug etc.)
provenind de la ferestrele casei. Totodată se poate adăuga descoperirea mai multor
bucăţi de sticlă topită, între dărîmăturile de ciamur ars.
Din mijlocul masei de dărîmături se întindeau spre sud pe o fîşie destul
de mare resturile sobei prăbuşite. Din felul în care zăceau diferitele resturi, se
putea vedea fără greutate că soba fusese centrală şi s~a prăbuşit în bloc spre
sud. De formă rectangulară în plan, ea era încheiată din cahle nesmălţuite pe un
soclu de cărămidă crudă. Deşi sfărîmate în numeroase fragmente, cu excepţia a
cîtorva exemplare rămase întregi, s~a constatat că teracotele acestei sobe erau
în formă de plăci cu suport, unele avînd decor figural, altele ornamente geome,
trice, în formă de firide cu gura, fie pătrată, fie quadrilobată şi în formă de
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bulbi. Volumul sobei era mare, după cantitatea de material recoltată, care, pînă
la o întregire şi restaurare integrală, apreciind global, depăşea cu mult 100 de piese.
O altă sobă, ale cărei resturi s-au găsit de-a lungul laturii de nord a pivniţei,
toate deasupra dărîmăturilor, a fost în anexa locuinţei. Rectangulară în plan,
ea era clădită din cahle nesmălţuite pe un soclu de cărămidă.
În una din campaniile trecute s-a descoperit în ruinele casei o monedă de
argint emisă de Ştefan cel Mare spre sfîrşitul domniei. La aceasta se adaugă
acum o monedă de argint emisă de Ioan Albert (1492 -1501), găsită în aceleaşi
condiţii ca şi prima.
CETATEA DE SCAUN

La Cetatea de Scaun, în continuarea lucrărilor de consolidare executate anul
trecut, în sectorul de nord al zidului de incintă, s-a plombat şi s-a refăcut paramentul turnului R. 16. Totodată s-a trecut la evacuarea molozului din şanţul de
apărare, între turnurile R. 23 şi R. 25 şi s-a plombat o parte a zidului de incintă
dintre aceste turnuri. Lucrările efectuate au permis înregistrarea unor importante
observaţii de ordin stratigrafic, constructiv şi arhitectonic. Rămîne ca observaţiile făcute să fie folosite în cadrul unor cercetări de ansamblu asupra
incintei cetăţii.
ORAŞ

În oraş, la punctul « Şipot », s-a continuat cercetarea unei biserici descoperite în anul 1954. Prin săpăturile efectuate s-a văzut că biserica posedă un
plan în formă de treflă, fără contraforţi (fig. 5). Ea are despărţiturile obişnuite:
naosul cu altarul şi cu două abside laterale, poligonale în afară şi semicirculare
în interior, pronaosul despărţit printr-un perete gros de naos şi pridvorul (fig. 5).
După observaţiile stratigrafice, biserica a fost zidită în a doua jumătate a
sec. XV pe locul unui cimitir cu înmormîntări din prima jumătate a aceluiaşi
secol şi a dăinuit pînă în sec. XVII, cînd a fost dărîmată pînă la temelie. Molozul
şi fresca de pe pereţi au fost îngropate într-o reţea de şanţuri în jurul şi interiorul bisericii.
TRTFU MAR TTNOVICI

*
În punctul Drumul Naţional s-a continuat cercetarea planului bisericii din
a doua jumătate a sec. XV, ale cărei fundaţii fuseseră descoperite parţial, în
campania de săpături din anul 1956. În acest scop au fost deschise patru secţiuni
perpendiculare pe complex (S. VII, VIII, IX, X). Observaţiile făcute aici, coroborate cu cele din secţiunile II, V, VI din campania anterioară, ne-au dat posibilitatea definitivării planului construcţiei; pe de altă parte observaţiile din anul
acesta au confirmat rezultatele cercetărilor anterioare în ceea ce priveşte datarea
complexului.
Ca plan, biserica avea o navă centrală cu o singură absidă poligonală şi o
navă laterală pe latura de nord (fig. 6). Pe latura de sud se afla un osuar.
Nava centrală era de formă dreptunghiulară cu lungimea de 14,50 m şi lăţimea
de 9,40 m. Dimensiunile au fost obţinute în urma interceptării în S. Il, V, VI,
VII, IX şi X a zidurilor de fundaţie ale bisericii 1 • Grosimea acestor ziduri de
1
Aproape peste rut piana din ziduri a fost scoasă
complet; şanţurile de fundaţie au fost umplute apoi

cu molozul degajat de la scoaterea pietrei.
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fundaţie era peste tot de 1,20 m. Adîncimea lor însă, varia între 1,10-1,25 m
de la nivelul de fundaţie.
Absida era de formă poligonală, atît în exterior cît şi în interior. Ea avea
trei laturi alcătuind un semihexagon. După observaţiile din secţiunile II şi V,
una din aceste laturi avea lungimea de 3,30 m. În partea exterioară, absida era
sprijinită de un contrafort cu o lungime la bază de 1,80 m.
Nava laterală se afla pe partea de nord si era de formă dreptunghiulară.
În urma observaţiilor făcute în secţiunile VIII, IX, X {fig. 6) s'a stabilit că
această navă a fost construită o dată cu nava centrală. În S. IX, zidul de fundaţie
comun celor două nave se lega organic cu zidul de fundaţie estic al navei
laterale. Lungimea navei laterale era de 13 m iar lăţimea de 5,60 m. Atît grosimea
zidului de fundaţie cît şi adîncimea la care s'a săpat nu diferă faţă de cele ale
zidului de fundaţie al navei centrale şi al absidei.
Pe latura de sud, un zid de 0,50 m interceptat în S. VI paralel cu direcţia
zidului laturii de sud, închidea o cavitate de 1,50 m lărgime în care a fost găsită
o cantitate imensă de oase omeneşti, dispuse anarhic. Aşa cum presupuneam în
raportul din campania trecută se pare că avem de,a face cu un osuar obişnuit
la bisericile de rit catolic.
În ceea ce priveşte interiorul bisericii, observaţiile făcute în S. VI (faptul
că nivelul de călcare din interior, pardoseala, se află la circa 1 m sub nivelul
de călcare din exteriorul bisericii), ne face să presupunem că biserica era de
tipul celor aşa,zise îngropate.
În legătură cu momentul construcţiei bisericii cît şi cu cel al dispariţiei ei,
s'au făcut şi anul acesta observaţii clare.
Biserica a fost construită în a doua jumătate a sec. XV pe un teren care
servise ca cimitir (fig. 6, S. IX - mormintele a, b, c, d, deranjate prin săparea
şanţului de fundaţie).
Dispariţia ei către jumătatea sec. XVI este dovedită de înmormîntările din
a doua jumătate a sec. XVI datate cu monede ungureşti găsite în molozul
provenit de la scoaterea pietrei din zidurile bisericii (M 25 A şi M 38 din S. V
şi X). Demantelarea sistematică a zidurilor prin umplerea cu moloz a şanţurilor
de fundaţie, constituie un indiciu că dispariţia acestei biserici n'a avut loc în
urma unui proces firesc de ruinare treptată, ci s'a făcut sistematic.
Mormintele şi fundaţia bisericii, amintite mai sus, deranjează patru bordeie
din perioada de început a evului mediu. Trei din aceste bordeie, notate A, B, C,
au fost interceptate în S. VIII iar al patrulea (D) a fost prins în secţiunea X.
Intervenţiile ulterioare, în special gropile de morminte, au distrus o bună
parte din aceste aşezări, îngreuind astfel stabilirea unor raporturi stratigrafice
satisfăcătoare. Totuşi, observaţiile care s'au putut face, fie de natură stratigra:fi.că,
fie de natură tipologică privind materialul scos, au dus la unele constatări deosebit
de importante.
S,a observat clar că în cadrul bordeielor A, C şi D existau două nivele de
locuire care se suprapuneau. În bordeiul B al doilea nivel de locuire suprapus
s'a observat mai puţin clar. Există într,adevăr o deosebire a pămîntului de umplu,
tură din cadrul lui, depunerile din partea inferioară avînd un procent mult mai
mare de cărbune şi cenuşă (fig. 7). Vom vedea că există şi deosebiri în ceea ce
priveşte materialul ceramic.
În cadrul bordeielor C şi D la circa 0,20 m, deasupra celui de-al doilea
nivel de locuire se afla cîte o dungă de cenuşă lată de circa 0,05 m, uneori arsură,
întreruptă pe alocuri,
elemente care ar indica existenţa unui al treilea
I l - o. 130
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nivel de locuire suprapusă. Observaţii clare
în această privinţă nu s-au putut însă face.
Cele patru bordeie sînt săpate de la baza
unui strat de pămînt negru cenuşos care are
o grosime variabilă, ajungînd în unele locuri
la 0,20 m. Acest strat cenuşos a fost observat în campania din 1955 la curtea domnească şi pe platoul din faţa cetăţii de scaun.
În curtea domnească, în depunerile imediate
de deasupra acestui strat, s-au găsit fragmente ceramice de la sfîrşitul sec. ~XIV şi
o monedă emisă de Petru Musat. In stratul cenuşos au fost găsite atunci cîteva
fragmente ceramice foarte mici, lucrate, se
pare, la roată, dintr-o pastă neagră-cenuşie.
La baza stratului cenuşos au fost găsite
fragmente de ceramică aşa-zisă romenborşevo

1

.

Adîncimea la care se sapă bordeiele variază.
Bordeiul A, primul nivel, are o adîncime
de 1,30 m, B 1,10 m, C 0,90 m iar D 0,85 m,
faţă de nivelul de săpare (fig. 7). În faza a
doua de locuire, bordeiele se sapă în pămîn
tul de umplutură al primei faze de locuire,
uneori merg exact pe vechea săpătură. Adîncimea variază între 1 m şi 0,60 m. Admiţînd
existenţa celui de-al treilea nivel de locuire
în cazul bordeielor C şi D, adîncimea acestuia ar fi de 0,50 m. Remarcăm prin urmare
tendinţa de ieşire cît mai la suprafaţă a
loc~uitorilor acestor aşezări.
In legătură cu orientarea şi dimensiunile
acestor bordeie s-au făcut unele observaţii.
Aşa, de pildă, orientarea bordeiului C era
nord-sud, cea a bordeielor B şi D era cu
aproximaţie nord-vest - sud-est (fig. 6).
Unul din ele (C) s-a observat că măsura
în lungime 4,85 m.
În interior, la unele bordeie (A, D) în
prima fază de locuire s-au găsit urme de
pari îngropaţi la circa 0,30 m adîncime faţă
de fundul bordeiului. Ei aveau o grosime
de 0,20 m, iar pigmenţii de putregai s-au
păstrat pe peretele bordeiului pe o înăl
ţime de 0,50 m (fig. 6, bordeiul A). În
bordeiul D, unul din pari a fost aşezat
în groapă pe nişte pietre late pentru a-i da
stabilitate.
1

Materiale IV, 1957, p. 253.
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Pe fundul bordeielor s~au găsit numeroase pietre de mărime mijlocie, arse
puternic. În toate cazurile pietrele delimitează fazele de locuire. Aşa cum s~a
dovedit, ele provin de la amenajarea vetrelor din bordeie. Astfel de vetre au
fost descoperite în bordeiele C şi D atît în prima cît şi în a doua fază
de locuire.
În bordeiul C, aceste vetre s~au păstrat pe o porţiune de circa 0,50 m,
la 0,30 m departe de latura nordică. Cea din primul nivel de locuire era amena~
jată pe un pat de pămînt galben. Pe vatră nu s~a găsit nimic în afară de cărbune
şi cenuşă. Intervenţiile ulterioare (mormintele) au distrus~o aproape total. Parte
din ea a fost deranjată de amenajarea vetrei din faza a doua de locuire din cadrul
aceluiaşi bordei. Aici s~au putut face observaţii mai complete.
Ca şi în prima fază, vatra a fost amenajată pe un strat de pămînt galben,
gros de circa 0,02 m. Ea prezintă o alveolare destul de pronunţată. Pe vatră
s~au găsit cărbuni, cenuşă şi fragmente ceramice grosolan lucrate, care proveneau,
se pare, de la o tigae cu diametru! de circa 0,10 -0,25 m ai cărei pereţi suferiseră
arsuri puternice. Vatra suferise o refacere în cadrul aceleiaşi faze de locuire. Refa~
cerea a constat din depunerea peste vatra iniţială a unui pat de pămînt galben
gros de circa 0,05 m. Această vatră este mai puţin alveolată, însă arsă foarte
puternic, aproape 0,05 m grosime. Suprafaţa păstrată a acestei vetre măsura
0,58 x 0,50 m. Pe latura nordică ea avea o gardină formată din pietre de gresie
de mărime ·mijlocie. Nu s~a păstrat decît baza acestei gardine, anume rîndul de
jos de pietre, a căror margine interioară era încastrată în vatră. Judecînd după
mulţimea pietrelor prăvălite, se pare că această gardină era destul de înaltă, avînd
probabil o formă circulară. Pe vatră s~au găsit fragmente ceramice rudimentar
lucrate, cu cioburi pisate şi pietre în pastă. De asemenea, o cantitate mare de
cenuşă, cărbune şi oase, în special de pasăre.
În bordeiul D, vatra din prima fază de locuire nu s~a păstrat decît pe o
porţiune foarte mică. Din faza a doua de locuire s~au păstrat fragmente din gardină,
probabil, a unei vetre portative. Gardina avea forma circulară. Era confecţionată
din lut amestecat cu paie, avînd o înălţime de circa O, 12 m.
Materialul cel mai numeros şi cel mai important din pămîntul de umplutură
al bordeielor îl formează ceramica.
Din punct de vedere tehnic, ceramica acestor bordeie poate fi împărţită în
două categorii: lucrată cu mîna şi lucrată la roata înceată. Ceramica lucrată cu mîna
e cea mai numeroasă; are o pastă extrem de poroasă cu multe cioburi pisate în ea
şi cu pietricele. E lucrată grosolan, pereţii vaselor avînd grosimea de 1-1,50 cm.
Fundul este masiv, uneori cu tendinţă de delimitare faţă de pîntecul vasului.
Buza este înaltă, mai subţire şi trasă în exterior. Ca ornament, buza prezintă alveole
pe partea superioară. Ca tipuri recunoaştem : oala, borcanul, paharul, tigaia.
Această ceramică se întîlneşte în toate fazele de locuire.
Ceramica lucrată la roata înceată se reduce la cîteva fragmente. E lucrată
dintr~o pastă cenuşie, mai îngrijită, avînd mai puţine cioburi pisate în ea. Fundul
vasului scade din grosime şi de asemenea şi pereţii vasului. Buza este mai artistic
lucrată, mai evoluată şi răsfrîntă in afară. Ca ornament se întîlnesc benzi de linii
în val, neuniforme.
Am menţionat că acest material a fost scos numai din faza a doua de locuire
a bordeielor B şi D. Aici el convieţuieşte cu ceramica lucrată cu mîna care con~
tinuă să predomine cantitativ 1 .
1

u•

Această

deosebire de material ne face să presupunem existenţa a două faze de locuite şi în bordeiul B.
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Printre fragmentele lucrate la roată s~a găsit unul dintr~o pastă care folosea
ca degresanţi nisip şi mică. Ornamentul e o bandă de linii în val, a cărei deschidere
e foarte mică, lucru care face să se deosebească de celelalte.

Planul cuptorului
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Fig. 8. -Cuptoare de ars oale din sec. XV.

În ceea ce priveşte datarea acestor aşezări, observaţii mai precise au fost cele
de natură stratigrafi.că. Am văzut că ele se sapă de la baza stratului cenuşos peste
care se suprapune nivelul sec. XIV. Potrivit unei încadrări largi, limita superioară
în timp ar fi cea anterioară aşezărilor reprezentate prin stratul cenuşos, adică
sec. X-XI. Limita inferioară pare să ne~o indice materialul ceramic care corn·
parat cu cel descoperit în alte părţi, datează din sec. VIII -IX.
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Cu ocazia unor lucrări de canalizare efectuate pe strada V. Alecsandri în
1957 au ieşit la iveală resturi materiale care indicau prezenţa în
această regiune a unor cuptoare. În vara aceluiaşi an s,au întreprins cercetări în
regiunea indicată. S,a deschis o casetă de 3 x 4,60 m şi o secţiune lungă de 22 m.
Caseta deschisă chiar în stradă a scos la iveală două cuptoare de ars ceramică.
Partea superioară a acestor cuptoare a fost distrusă parţial de lucrările de canalizare.
Cuptoarele erau apropiate unul de altul la circa 0,20 m şi aveau o formă
circulară. Unul din ele era mai mare, avînd un diametru de 1,60 m. Celălalt, mai
mic, avea forma aproape ovoidă, cu diametru} longitudinal de 1,10 m (fig. 8).
primăvara anului

Fi!-:. 9.

-Secţiune

printr-un cuptor de ars oale din sec. XV (încercare de
reconstituire).

În legătură cu sistemul de construcţie s,a observat că ambele cuptoare erau cruţate
în pămînt. Ele aveau cîte o cameră de foc înaltă de 0,80 m şi o cameră de ardere
a vaselor deasupra; camerele erau despărţite printr'o placă de pămînt cruţat în
formă de boltă, groasă iniţial de circa 0,20 m. Prin forma bolţii, constructorul
a rezokat problema pilonului central de susţinere (fig. 8 şi 9). Pe margine, placa
era perforată de opt orificii de formă relativ conică, cu baza de O, 10 m iar înălţimea
de 0,20 m. Prin ele trecea căldura din camera de foc în camera de ardere, unde
erau aşezate vasele de lut. Placa cuptorului mare a suferit ulterior o refacere
adăugîndu,se deasupra un strat de lut amestecat cu paie, gros de 0,05-0,10 m
(fig. 8 şi 10/1). Datorită acestei refaceri, orificiile şi,au modificat forma, devenind
dreptunghiulare, cu dimensiunile de O, 10- O, 14 m; numărul lor a rămas însă
acel<~ şi.

Camera de ardere a vaselor avea forma unui trunchi de con cu baza mică
în sus. Înălţimea camerei de ardere s,a păstrat pe alocuri, măsurînd 0,50 m. Pe
marginea platformei camerei de ardere a vaselor în stadiul ei iniţial (sub lutuiala
ulterioară) s,au observat numeroase adîncituri oblice cu diametru! de circa 0,02 m
şi adînci de circa 0,02 -0,03 m. Existenţa lor ne face să presupunem că partea supe,
rioară a camerei de ardere a vaselor a fost construită cu ajutorul unui cofraj din nuiele.
Fiind construite în pămînt, accesul la camera de foc se făcea prin groapa fochistului
care era în pantă avînd o lungime de circa 2 m. Ea era comună ambelor cuptoare
(fig. 10/2). Reiese de aici funcţionarea lor concomitent; ele aparţineau, probabil,
unui singur meşteşugar. Focul se făcea în camera de foc, care avea o deschizătură
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de formă conică cu baza de 0,40 m şi înălţimea de 0,80 m pe unde se introduceau
butucii pentru foc. La cuptorul cel mic s'a găsit în această deschizătură o placă
de piatră de aceeaşi formă conică care se punea după încetarea focului. Arderea

Fig. J O. -

1, cuptor de ars oale din sec. XV; 2, guri le cuptoarelor d<" ars
oale din sec. XV .

extrem de puternică a pereţilor interiori ai cuptoarelor precum şi refacerea plat,
formei din camera de ardere, constituie mărturia unei perioade de activitate a
cuptoarelor relativ mare.
În interiorul cuptoarelor, atît în camera de foc cît mai ales în camera de ardere
a vaselor, au fost găsite numeroase fragmente ceramice, suporţi de lut, vase intre ~
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gibile parţial, de forme şi tipuri diferite, majoritatea fiind nesmălţuite. Această
ceramică datează existenţa cuptoarelor la jumătatea sec. XV. În afară de ceramică
s~au mai găsit o mulţime de oase de animale şi păsări, unele obiecte de fier, majo~
ritatea lor provenind din umplerea cuptoarelor după perioada de funcţionare.
Secţiunea deschisă în apropierea acestor cuptoare a dat la iveală un complex
de şase cuptoare de copt pîine datînd din prima jumătate a sec. XV. Datarea a
fost făcută cu ajutorul monedelor emise de Alexandru cel Bun şi cu ajutorul ma~
terialului ceramic. Ele erau săpate în pămînt la adîncimi variabile. Adîncimea
unuia dintre ele era de 0,50 m. Celelalte au fost construite - în perioade de timp
diferite în cadrul primei jumătăţi a sec. XV - în interiorul unei gropi de scos
lut datînd de la începutul sec. XV, umplută pe jumă~
tate. Forma lor era circulară cu diametru! de 1 m,
două din ele aveau o formă alungită. Din observaţiile
făcute s~a constatat că sistemul de construcţie era la
toate acelaşi. Se amenaja mai întîi vatra cuptorului
aşezîndu~se un strat de pămînt galben, de obicei
pe un strat de fragmente ceramice care aveau rostul
de a păstra temperatura ridicată. Pentru înlesnirea
evacuării cenuşei, vatra era înclinată într~o parte; aici
exista o deschidere circulară prin care se evacua
"
cenuşa. Această deschidere se numeşte cenuşar şi
Fig. 11. -Secţiune printr-un cupavea diametru! de O, 10-0,12 m (fig. 11). Cenuşarul
tor de pîine din sec. XV.
a fost observat clar la trei din cuptoarele circulare.
Bolta cuptorului avea o grosime de circa 0,10 m; înălţimea ei s~a păstrat pe
alocuri măsurînd 0,20 m de la nivelul vetrei.
La unele cuptoare s~au observat două sau trei refaceri a vetrei. Refacerea
constă în aşezarea peste vatra veche a unui pat de pămînt galben gros de circa
O, 10 m (fig. 11 ). Ca şi la cuptoarele de ars ceramica, acest lucru constituie
mărturia funcţionării cuptorului vreme mai îndelungată.
În pămîntul de umplutură din interiorul cuptoarelor au fost găsite fragmente
ceramice din prima jumătate a sec. XV, oase de animale şi păsări, precum şi unele
monede emise de Alexandru cel Bun. Una din monede a fost găsită chiar în
peretele unui cuptor.
Aceste cuptoare aparţineau tîrgoveţilor ale căror case au fost sezisate în
apropiere.
ŞTEFAN
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PACKOITKH B CY4ABE
I<PATKOE CO)J:EP)KAH11E
llpn pacKonKax 1957 r. R Cy•mse, B nepsyw ottepe~b, 6biJIO noJIHOCTblO nccJie~osaHo >KnJin~e
1-13 pmcrKa B s <~ KhiMnyJie-IllaHI.\YP"Jiop >) n ycraHoBJieHo HaJinttne <t>eo~aJibHoro >I<nJin~a BTopoif
noJioBnHhi XV B., BbicrpoeHHoro Ha~ norpe6oM.
ITorpe6 6biJI BbipbiT ua rey6nne npnMepHo 2 M no cpaBHeHHlO c Tor~awH11M yposHeM. OH 6hiJI
pa3~eJieH 3eMJIHHOH creHoli Ha ,Ase qacr11. CTeHbi norpe6a 6biJI11 o6JI11QOBaHbi TOJICThiM11 .rzy6oBbiM11
AocKaM11. Ha~ H11M 6biJIO nocrpoeHo caM o >1<11JI11~e, TaK>Ke pa3~eJieHHOe Ha~soe. CTeHbi >1<11JI11IQa
6biJI11 113 6peseH 11 o6Ma3aHbi cMeCblO rJI11Hhi, Haso3a 11 coJIOMbi. 0H11 on11paJI1ICb Ha QOKOJib BhiW11HOH
1Ip11MepHO B J 1\\, CJIO>I<eHHbiH 113 6o:IhiiJ11X I<a:"\\eHHhiX rJibi6; Ha He:"\\ 6biJI11 B03Be~eHhl QeMeHT11pOBaHHhie 1<11pll11'-IHbie CTeHbl.
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B norpe6 BeJIH )J;Ba OTBepCTHH, HaxO,!J;HI.QHeCH Ha 3alla,n:HOH CTOpOHe, a B l<OMHaTbl BXO)J;HJIH
qepe3 .n:aa HpbiJibl..{a, pacnoJIO>KeHHbie aa.n: axo.n;aMH a norpe6.
BHyTpH >KHJIHII..{a Haxo,n:HJiacb 6oJiblllaH H3pa3l.{OBaH netJb. lf3pa.ll..{bi 6biJIH pa3JIHlJHOH
cpopMbl H BeJIHlJHHbl.
Ilorpe6 CJIY>KHJI )J;JIH xpaHeHHH 6otJeH. )J{HJIHI.Qe pa3pyrneHO CHJibHbiM liO>KapOM B l<OHI..{e
XV B.
,llpyrHe pa60Tbl npOBO)J;HJIHCb B nyHI<Te << llillliOT l), r,n:e 6biJI liOJIHOCTblO BCl<pbiT <t>yH,n:aMeHT
uepi<Bll, nocrpoeHHOH a o BTOpou noJIOBHHe XV B. UepHOBb 6bma TpexHe<t>Hoii: ueHTpaJibHaH li
.n:ae 6oHOBbie ancH,n:bi noJiyi<pyrJIOH <t>opMbi. B XVII B. QepHOBb 6bma CHCTell!aTlltJeCHH cHeceHa.
B .n;pyroM Mecre ropo.n;a, Ha3biBaeMOM << ,UpyMyJI-Hal..{liOHaJI », 6hiJIH TaH>Ke noJIHocruo liCCJie.n:osaHbi ccTaTHH HaTOJIHtJeci<cii uepHBH, BbiCTpoeHHOH TO>Ke ao BTopou noJIOBHHe XV a.
UeHTpaJibHbiH m<P uepHBH 6biJI JIHlllb c o,n:HOH anCH.n;oii, yi<penJieHHoii HOHTp<t>opcoM.
C CeBepHOH CTOpOHbi HaXO)J;liJICH 60HOBOH He<t>. C IO>KHOH- CHJieii, B l<OTOpOM 06Hapy>KeHO
6om;rnoe HOJilllJt:CTBO tJeJioaeqecHHX HOCTeu. B cepe.n;HHe XVI a. QepHOBb 6bma cHecena.
<l>yH,n:aMeHT QepHBH n Haxo.n;HI.QnecH 3,n:ecb MOrliJibi XVI a. noape,n:HJIH lJeTbipe 3eMJIHHI<ll
VIII-X BB., B HOTOpbiX OTMetJaeTcH no 2-3 <Pa3bi o6nTamm. B 3eMJIHHI<ax Haii.n;eHbi nepe.n;eJiaHHbie
Hor.n:a-To oqarH.
Hau.n;eHHaH a 3eMJIHHI<ax HepaMm<a nepaoii <Pa3bi o6nTaHHH cpa6oTaHa apytiHYIO ll3 rpy6oro
TeCTa C npliMeCblO TOJilJeHLIX qepeiU<OB li ll..{e6HH. Ha HeHOTOpbiX <t>parMeHTaX BeHlJHHOB eCTb HlJeHHH.
Bo BTopou H TpeTbeii <Pa3ax o6nTaHHH 6biJill Haii.n;eHbi <t>parMeHTbi HepaMHHH, cpa6oTaHHOH
Hal< BpytiHyiO, TaK H Ha Kpyry, yi<parneHHOH BOJIHHCTOH IIOJIOCOH Ha BbmyHJIOH lJRCTH cocy,n:a.
B rcpo.n:e 6biJIH cnyqaifHo o6Hapy>KeHbi .n;ae neqn XV a. ,n:JIH o6mHra HepaMHHH, a TaH>Ke
MHoro neqeii XV B. .D:JIH nbmetJI<ll x.r1e6a.

OE'b.HCHEHHE Pl1CYHKOB
PHc. 1. - IlJiaH norpe6a XV-XVI BB.
PHc. 2. - Ilorpe6 )f{HJIHli.Ia XV-XVI BB.
PHc. 3. - 060)f{)f{eHHbiH rJIHHHHbiH cocy,A XV-XVI BB.
PHc. 4. - IlonepetJHhiH npoqmJib ocraTHOB )f{HJIHII.Ia XV-XVI nu.
PHc. 5.- IlJiaH 1.1epHBH XV B. B <1 IIIHnoTe >l.
PHc. 6. - PacHonHH B (1 ,UpyMyJie-Hai.IHOHaJJe ».
PHc. 7.- Ilpo<f>HJib aana,AHoiî: creHbi TpalfilleH VIII.
PHc. 8.- IletJH .AJIH o6)f{Hra ropwHOB XV B.
PHc. 9. - Pa3pe3 netJH XV B . .AJIH o6)f{Hra ropwHoD (nonhiTHa soccTaHOBJieHHH).
PHc. 10. - 1, netJb XV B . .AJIH o6)f{Hra ropmHOB; 2, OTBepcrHH netJeiî: XV B. ~JIJI o6)f{Hra ropwi<oB.
PHc. Il . - Pa3pe3 netJH iVIH xJic6a XV B.

LE CHANTIER DE SUCEAVA
RESUME

Pendant les fouilles executees en 1957 a Suceava, on s'est tout d'abord occupe de l'examen
de l'ensemble de l'habitation du secteur B, situee sur le «Cîmpul Şanţurilor)), et on a etabli
l'existence d'une demeure feodale, de la seconde moitie du
siecle, bâtie sur cave.
La cave etait creusee jusqu'a une profondeur d'environ 2 m a partir du niveau du sol
de l'epoque feodale. Elle etait divisee en deux parties par une paroi en terre battue. Ses murs
etaient tapisses de grosses planches de chene. Au-dessus de cette cave surelevee, s'elevait la maison
proprement dite, divisee elle aussi en deux pieces. Ses murs etaient faits de poutres enduites de
glaise melee de paille. La base de ces murs reposait sur un socle d'environ un metre de hauteur,
forme de grands blocs de pierre sur lesquels il y ava it des rangees de briques liees avec du mortier.
La cave avait deux entrees, situees sur le câte Ouest. L'acces dans les chambres etait assure
par deux galeries exterieures, situees au-dessus des entrees de la cave.
A l'interieur de l'habitation, il y avait un grat:d poele en carreaux ceramiques, de formes et
dimensions variables. La cave etait destinee a abriter des tonneaux. Cette habitation a ete
detruite a la fin du
siecle par un violent incendie.
D'autres travaux ont ete executes au lieu dit « Şipot », ou l'on a pu deblayer en entier
les fondations d'une eglise construite pendant la seconde moitie du
siecle. Son plan trefle

xve

xve

xve
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comprenait une abside centrale et deux absides laterales semi-circulaires. Elle a ete demolie d'une
maniere systematique au xvne siecle.
A un autre endroit de Ia viile, au !ieu dit « Drumul Naţional », on a examine dans leur ensemble les restes d'une eglise catholique, construite elle aussi dans la seconde moitie du xve siecle.
Cet edifice avait une nef centrale et une seule abside, etayee par un contrefort. Une nef
laterale se trouvait sur le câte Nord. Sur le câte Sud, il y avait un ossuaire dans lequel on a
trouve un grand nombre d'ossements humains. L'eglise a ete demolie, de propos delibere, vers
le milieu du xvre siecle.
Les fondations de l'eglise et Ies inhumations qui y ont ete faites au XVI" siecle ont derange
quatre fonds de cabanes, datant des VIIle__ Xe siecles et accusant, chacun, deux ou trois phases
d'habitation. Des âtres, qui avaient subi des refections, ont ete trouves a l'interieur.
I.:a ceramique deces fonds de cabanes a ete faite a la main pendant la premiere phase d'habitation. La pâte est grossiere et contient beaucoup de tessons broyes, ainsi que des pierres. Certains
tessons sant garnis d'alveoles sur le bord.
Quant a la seconde et a la troisieme phases d'habitation, on a trouve des fragments ceramiques de vases fa~onnes a la main ou au taur du potier, a la panse ornee de bandes sinusoidales.
Sur le territoire de la ville, on a, en outre, fortuitement decouvert deux fours de potier du
xvc siecle, ainsi que plusieurs fours a pain, datant egalement du xve siecle.
EXPLICATIO:--J DES FIGURES
Fig. !. - Plan de la ca ve des xvc - XV l" sieclcs.
Fig. 2. - Ca ve de l'habitation des X Ve- XV le siecles.
Fig. 3.- Vase en terre cuite des xve- XVIe siecles.
Fig. 4.- Profil transversal des restes de l'habitation des XV" -·--X VIe siecles.
Fig. 5. -Plan de l'eglise de« Şipot » (XVe siecle).
Fig. 6. - Les fouilles de (( Drumul Naţional ».
Fig. 7.- Profil de la paroi occidentale de la tranchee VIII.
Fig. 8. - Fours de potier du xve siecle.
Fig. 9.- Section a travers un four de potier du XV" siecle (rcconstitution hypothetiquc).
Fig. 10. - 1, Four de potier du xve siecle; 2, gueules des fours de potier du xve siecle.
Fig. Il. - Section a travers un four a pain du xve siecle.
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SAPATURILE DE LA MANASTIREA NEAMŢU*

trei tradiţii. După prima, consemnată şi
în cronici, mănăstirea ar fi fost întemeiată de călugării Sofronie, Pimen
şi Siluan, discipoli ai lui Nicodim 1 .
După o a doua tradiţie, ea ar fi ctitoria cîtorva călugări veniţi aici de la schitul
de lemn Boiştea. În sfîrşit, după a treia şi ultima tradiţie, mănăstirea Neamţu
este o continuare a schitului Sf. Ioan Bogoslav 2 •
Oricare ar fi originea ei, se ştie că ea a luat fiinţă spre sfîrşitul secolului XIV.
Datele documentare din acest veac, privind mănăstirea Neamţu, se reduc deocam,
dată numai la o inscripţie păstrată pe un clopot din secolul XIX: « Acest clopot
s'au vărsat din materialul clopotului făcut la 1393 de domnul Ştefan cel dintîi
şi care s'au topit la arderea mănăstirii Neamţu în 1852 noiembrie 20 3 .
Tradiţia locală aminteşte că prima biserică de la mănăstirea Neamţu a fost
ctitorită de Petru Muşat şi că aceasta s'ar fi aflat pe locul actualei biserici
Sf. Gheorghe.
Săpăturile efectuate în curtea mănăstirii au avut ca obiectiv principal surprin,
derea vechilor ziduri ale bisericii atribuite lui Petru Muşat. În campania de săpă,
turi din anul 1956 au fost deschise 9 secţiuni 4 • Opt dintre ele şi anume: S 1,
S 2, S 3, S 4, E 1, E 2, N 1 si N 2 cădeau perpendicular pe laturile de sud, est
şi nord ale bisericii Sf. Gheorghe. În aceeaşi campanie a mai fost deschisă o ultimă
secţiune, orientată perpendicular pe latura de sud a bisericii lui Ştefan cel Mare.
Aceasta avea o lungime de numai 2 m. Deoarece săpăturile întreprinse în toamna
anului 1956 n'au putut fi terminate, se impunea de la sine, ca în prima parte a
campaniei din anul 1957 să fie redeschise măcar o parte din vechile secţiuni. În
acest scop, au fost alese secţiunile S 1, S 2, S 3, S 4, E 2 si N 2. Secţiunile S 1,
S 3 şi E 2 au fost lungite cu cîte 2 m. În secţiunile care cădeau perpendicular pe
peretele de sud şi pe absida bisericii, a apărut o serie de ziduri, unele din bolovani
de rîu, iar altele de cărămizi. Toate aveau legătură cu mortar. Zidurile din bolovani
de rîu erau fie întrerupte, fie suprapuse din loc în loc de zidurile din cărămizi.
Faptul acesta, cît şi imposibilitatea practică de a extinde săpătura, au împiedicat
determinarea precisă a funcţiei lor. Puţinele observaţii ne îndreptăţesc însă să
presupunem că toate zidurile, în ultima lor fază de folosire, aparţin unor pivniţe.
De altfel se ştie că în secolul XVI, în acest loc a fost amenajată o trapeză şi o cuhnie.

A

SUPRA mănăstirii Neamţu există

* Săpăturile au fost executate de Petre Diaconu
5i Radu Heitel.
1 Nicolae !orgii,
Mănăstirea Neamţului, Vălenii
de Munte, 1912, p. 7.
2 C.
Tomescu, Scurtă povestire desp1·e sfinta
mănăsti1·~ Neamţu, Mnnăstiren Neamţ. 1942. p. L1.

" lo>ichim Crăciun, Inscripţii de la mănăstirea
in AliN, IV, p. 431. Cei care au topit
clopotul vechi au calculat anul de domnie al lui
Ştefan 1, scăzînd 5509 şi nu 5508 din 4202, cum era
firesc.
4 Săpăturile din anul 1956 au fost efectuate de
VIa,! Zirra ~i Corina Nicolescu.
Neamţului,
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În spaţiul dintre ziduri, pînă la o adîncime de 2, 75 m, au fost găsite fel de fel de
materiale aparţinînd epocii cuprinse între secolul XVI si secolul XIX.
În profilele malurilor au putut fi sezisate trei stratu~i incendiate si tot atîtea
nivelări. În săpăturile din partea de sud a bisericii Sf. Gheorghe n,au' fost găsite
zidurile de temelie ale bisericii muşatine. Este adevărat că în secţiunea E 2 a apărut
o bucată de zid, uşor curbat, de factură veche, din bolovani de rîu. Însă în stadiul
actual al cercetărilor nu se poate afirma cu siguranţă dacă aceasta ar aparţine
sau nu bisericii vechi. Acelaşi lucru este valabil şi pentru zidul făcut tot din bolovani
de rîu -din capătul de nord al secţiunii S 4, deşi aici s'au găsit între altele şi
cîteva fragmente ceramice datate la începutul secolului XV. Unul dintre ele (fig. 3/1)
se aseamănă aproape pînă la identitate cu o anumită specie ceramică de la Suceava.
În secţiunea N 2, orientată perpendicular pe latura de nord a bisericii Sf. Gheorghe,

~~~~~,ţt Mortar

~

1•:::1 Groapă· de canal

~ Pămint galben

~Zid de piatră

Pimint negru

o

Fig. 1. -Profilul mal ului de sud al

{loess)
6m

4

secţiunii

V 1.

s'a găsit un mormînt din a doua jumătate a secolului XIX. Aci nu există mc1 un
indiciu despre existenţa vreunei construcţii.
În a doua parte a campaniei s'a săpat în spaţiul dintre biserică şi poarta mănăs,
tirii. Cu acest prilej au fost deschise trei secţiuni, numite în mod convenţional :
V 1, V 2 şi V 3. Şanţul V 1, lung de 16 m şi lat de 1,50 m, era orientat de la est
spre vest. El cădea perpendicular pe peretele de vest al pronaosului . V 2, lung
de 11 m, era orientat de la nord spre sud, la fel ca şi V 3 ; acesta din urmă avea
o lungime de 12 m. Atît şanţul V 2 cît şi şanţul V 3 cădeau perpendicular pe
şanţul V 1.
Săpătura din V 1 a confirmat observaţia făcută în şanţul N 2 şi anume că
în spaţiul cuprins între cele două biserici ale mănăstirii Neamţu nu a existat nici
o construcţie în decursul veacurilor. De,a lungul peretelui de sud al aceleiaşi
secţiuni a apărut un zid a cărui temelie zace la o adîncime de 3,08 m faţă de nivelul
actual al solului (fig. 1). Zidul este lucrat din bolovani de rîu de diferite mărimi
şi din bucăţi de cărămizi. După factură şi stratigrafie, el se datează în secolul XVII
şi aparţine unei clădiri mari, cu pivniţe. L~tura de vest a acestei clădiri a fost sur,
prinsă pe toată lungimea secţiunii V 2. Inspre capătul de sud al secţiunii V 3
a fost găsită intrarea, care prezintă urme de refacere. De subliniat faptul că zidurile
apărute în aceste trei secţiuni sînt tăiate în cîteva locuri de lucrările de canalizare
(fig. 2).
Materialul ceramic adunat din cele trei secţiuni se compune din fragmente
de strachini, farfurii, oale cu una sau două torţi, ulcioare, cahle, etc. Unele sînt
smălţuite în diferite culori, dintre care se detaşează verdele cu toate nuanţele sale.
Altele au un decor realizat din dungi de culoare albă şi în sfîrşit, o ultimă eate,
gorie ceramică este ornamentată cu linii orizontal incizate (fig. 3/3 ). Toată această
ceramică aparţine secolelor XVII -XIX. Fragmentele ceramice care să poată
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fi atribuite secolelor XIV -XV sînt foarte puţine. Între ele se remarcă o buză
de chiup (fig. 3/2) şi cîteva fragmente de oale cenuşii cu o singură toartă.
Şi în săpăturile de aici au fost sezisate trei niveluri incendiate. În schimb,
nu s~a găsit nici o urmă a bisericii muşatine. În consecinţă, în cazul în care va fi

LEGENDA
1( (

(

~Conductă acoperită cu cărămidă

R"'f15?i Zid din piatră de riu '

~Cărămizi
~PămÎnt

Fig. 2. -

Şanţul

o

1

z

3m

ne săpat

V 3.

existat această biserică, ea ar trebui căutată prin sondaje în interiorul bisericii
Sf. Gheorghe.
În încheiere trebuie să subliniem că la mănăstirea Neamţu în locurile unde
s~a săpat, mărturiile din secolele XIV -XV sînt mult mai puţine decît cele din

Fig. 3. -

Ceramică

din epoca

feudală

de la

mănăstirea Neamţu .

secolele imediat următoare. Atrage apoi atenţia lipsa totală a ceramicii fine, cu
inscripţii. De asemenea lipsesc uneltele pe baza cărora s~ar fi putut stabili natura
preocupărilor călugărilor de la mănăstirea Neamţu. Dacă acestea nu vor fi găsite
nicăieri în interiorul mănăstirii, atunci trebuie să admitem ipoteza că preocuparea
de căpetenie în decursul secolelor a călugărilor de la mănăstirea Neamţu a fost
aceea cărturărească. Evident nu trebuie excluse cu desăvîrşire şi alte preocupări.
Acestea par să se fi desfăşurat însă în afara incintei actualei mănăstiri.
PETRE DIACONU
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PACKOIIKI1 B MOHACTbiPE H.HMUY
KPATKOE CO.UEP)I(AHlfE

UenLlO wyp<llosaHHH so .usope MOHaCTLipH HHMQY 6LI.TIO o6Hapy)f(HTJ. J'(pemmu <ilYHJ'(all\eHT
l{epKBH MywaTa; npe.uaHHe rnacHT, lJTO OHa HaXO.[(HJiaCb Ha 11\eCTe HbiHelliHCH QepKBH CB. reoprHH.
PaCKOllKH BCKpbiJIH MHOrO CTeH H3 BaJIYHOB HJIH H3 o60)f(>KeHHOro KHpnuqa. Xoni llOCTpOHKa
tJaCTH CTeH H3 BaJiyHOB yKa3biBaeT Ha HX .[(aBHOCTb, BCe )f(e Tpy.[(HO .[(OnyCTHTL, lJTO OHH HBJIHlOTCH
tJaCTLlO .upesHeii QepKBH. CTpaTurpa<ilHtJecKHe Ha6JilO.[(eHHH, opHeHTaqHH scex creH H Hau.ueHHbiH
npH paCKOnKaX KepaMHlJeCKHH HHBeHTapb o60CHOBbiBalOT npe.[(llOJIO)f(eHHe, lJTO BeCL KOMllJieKC
OTKpbiTLIX creH npe.ucraBJIHeT co6o10 ocraTKH HaxO.[(HBmeucn B 3TOM Mecre Tpane3HOH B XVI B.
t{To KacaeTCH QepKBH MywaTa, CCJIH OHa B00611.1e cymeCTBOBaJia, TO ee Hy>KHO HCKaTb np11
llOMOIIlH HOBbiX wyp<llOB B caMOH QepKBH CB. reoprHH. IloJ'(aBmllOil.ICe 60JibllJHHCTBO KCpa:'.lHlJCCKOro MaTepuana OTHOCHTCH K XVII -XIX BB. QqeHL MaJIO <ilparMeHTOB KepaMHKH. KOTOpbiC
.\\O)f(HO JJ;aTuposaTL XIV-XV BB.
OS'b.HCHEHlfE PlfCYHKOH
PHc. [. - TipO(pHJib IDmHoro Kpan pa:~pe3a V 1.
PHc. 2.- TpaHweR V 3.
PHc. 3. - Hail:~eHHaH B MOHaCTbipe HHMLIY KepaMHKa <Peo~aJibHoiî ::~nox11.

FOUILLES AU MONASTERE DE NEAMŢU
RESUME

Les sondages pratiques dans l'enceinte du monastere de Neamţu avaient pour but de determiner les anciennes fondations de l'eglise de la dynastie des Muşat, que la tradition place sur l'emplacement de l'actuelle eglise Saint Georges.
Les fouilles ont permis de decouvrir de nombreux murs, les uns faits de gros galets de riviere,
les autres en briques. Bien qu'une partie des murs de grosses pierres trahissent une construction
ancienne, il est difficile d'admettre qu'ils aient appartenu a l'ancienne eglise. Les observations
stratigraphiques, l'orientation de tous les murs et le materiei ceramique livre par les fouilles permettent de supposer que l'ensemble du complexe degage par ces fouilles represente les vestiges du
refectoire amenage
cet endroit au
siecle.
Quant l'eglise des Muşat, on devra la rechercher, pour autant qu'elle ait existe, en pratiquant de nouveaux sondages
l'interieur de l'eglise Saint Georges. Dans sa grande majorite, le
materiei ceramique appartient aux XVIIe- XIXe siecles. Les fragments ceramiques pouvant etre
dates des XIVe -- XVe siecles sant peu nombreux.

a

xvre

a

a

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Profil de la paroi Sud de la section V 1.
Fig. 2. - Tranchee V 3.
Fig. 3.- ceramique d'epoque feodale provenant du monastere de
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA RETEVOEŞTI
(r. Curtea de

Argeş,

reg.

Piteşti)

A

ianuarie a anului 19 5 7, Institutul de arheologie a fost înştiinţat prin,
tr,un referat al prof. N. Gh. Tănăsescu din Curtea de Argeş, despre unele
descoperiri făcute pe teritoriul comunei Retevoeşti. În acelaşi timp, prof.
Tănăsescu a predat Institutului mai multe materiale arheologice, făcînd parte
din aceste descoperiri, între care şi 5 topoare de piatră şi un topor de bronz 1
cu marginile ridicate (fig. 1).
În cursul lunii iunie 1956, prof. Tănăsescu a fost informat că pe platoul
situat la nord,vest de comuna Retevoeşti s'au găsit fragmente ceramice şi diferite
obiecte. Deplasîndu,se la faţa locului a constatat că aceste materiale provin de
pe platoul «Poiana tîrgului». Aşa de exemplu, la punctul numit « Cotul mătuşii »
se găsesc fragmente ceramice, în «Valea crucii», situată la apus de acest punct,
s,a descoperit toporul de bronz, iar în «Valea diaconului » situată la nord de
Cotul mătuşii, unul din topoarele de piatră.
Scurt timp după aceasta, învăţătorul Vasile Popescu, din comuna Retevoeşti,
a semnalat şi el Institutului descoperirile care se fac în aceste locuri.
Avîndu,se în vedere importanţa descoperirilor, cît şi faptul că regiunea este
puţin cunoscută din punct de vedere arheologic, Institutul a hotărît începerea
unor săpături în locurile indicate, cerîndu,se în acelasi timp concursul Sfatului
popular al regiunii Piteşti. În urma acordării fonduril~r necesare din partea Sfa,
tului regional, cercetările proiectate au putut să înceapă în ziua de 12 octombrie
şi au durat pînă la 5 noiembrie 195 7.
Săpăturile au fost executate de tov. Dinu V. Rosetti, colaborator al Institutului
de arheologie, ajutat fiind de tov. Lucian Stănculescu, directorul Muzeului regional
din Piteşti, de tov. Vitalie Stănică, de la acest muzeu şi de tov. Vasile Popescu,
învăţător la Retevoeşti.
Cu prilejul săpăturilor, s'au putut descoperi, în afară de resturile aparţinînd
epocii orînduirii comunei primitive şi acelea ale unei biserici şi aşezări datînd
din veacurile XIV -XVIII precum şi vestigii disparate, aparţinînd secolelor
III -IV ale e.n.
Toate aceste descoperiri cer ca să păturile de la Retevoeşti să fie continuate
pentru a se putea lămuri probleme de cea mai mare importanţă pentru studiul
istoriei regiunii.

I

N LUNA

DORIN POPESCU

1
Din aceste materiale rezultii că la Rctcvocşti,
in punctul numit « Cotul Mătuşii », se găsesc mai
multe culturi datind în linii mari, de la perioada de
sfîrşit a neoliticului şi începutul bronzului. Toporul

de bronz indică existenţa unei aşezări din plina epocă
a bronzului. Toporul din fig. 1/5 are şi o perforaţiune secundară, neterminati!.. Cele şase topoare vor
face subiectul unui studiu aparte.
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Comuna Retevoeşti e situată la 34 km nord,vest de Piteşti, pe drumul ce se
din şoseaua Piteşti -Cîmpulung la Piscani spre Domneşti.
In partea de nord,vest a comunei Retevoeşti se află un platou cu o întindere
de cîteva hectare, denumit «Poiana tîrgului» (fig. 2/I). Podişul, înconjurat de

desp~rte

Fig. 1.-

Retevoeşti

- « Cotul mătuşii »: 1 - 5, topoare de piatră;
bronz cu marginile ridicate (descoperiri întîmplătoare).

6, topor de

rîpe adînci, coboară în pantă uşoară şi se strîmtorează luînd aspectul unui promon,
toriu. Acest loc denumit « Cotul mătuşii » e supus în fiecare an şuvoaielor de
pe urma ploilor torenţiale şi topirii zăpezilor care sapă făgaşe surpînd malurile
în viroage adînci: la miază noapte «Valea dia~onului », la răsărit «Valea din dosul
văii diaconului », iar la apus «Valea crucii». In aceste locuri s'au găsit şi fragmente

www.cimec.ro
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ceramice prăbuşite o dată cu pămîntul din maluri. Pe acest promontoriu s,au
executat secţiunile I-VII şi caseta VI II (fig. 3 ).

Fig. 2.-Pianul de situaţie al aşezărilor preistorice de la « Poiana tîrgului >>
şi « Cotul mătuşii » (I); planul aşezării feudale Siliştea (Il) cu ruinele
bisericii de la Retevoeşti.

Fig. 3. -

Retevoeşti:

Planul

săpăturilor

de

la «Cotul mătuşii ».

Sub humus s,a dat peste un pămînt brun,roşcat. La 0,20 m adîncime s'au găsit
rare fragmente ceramice, rămăşiţe de olărie lucrată cu mîna. Între 0,25-0,35 m
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fragmentele ceramice sînt mai dese, unele prezintă un decor de linii incizate
(fig. 4/1-6) s~au obţinut prin întipărirea degetului şi a unghiei (fig. 4/7). Lutul
acestei ceramice e cenuşiu~negru ori galben~brun; în spărtură, negru, cu grăunţe
mici de cvarţ şi nisip fin. La adîncimea de 0,40-0,55 m olăria prezintă un aspect
diferit (fig. 5/ 1 - 15) faţă de materialul ceramic de mai sus. Ceramica are lutul

1

Fig. 4. -

Retevoeşti - «
aparţinînd

Cotul mătuşii »: fra~:mente ceramice din nivelul superior,
probabil culturii materiale de tip Coţofeni.

ars de culoare galben~brun, cărămiziu sau cenuşiu~negru, cu suprafaţa uneori
lustruită, pasta fină, bine arsă, la ruptură miezul are culoarea suprafeţelor. În contrast
cu ceramica stratului superior e bine arsă, coacerea s~a făcut la o temperatură
mai ridicată. Printre formele vaselor predomină strachinile, uneori acestea au un
picior cu interiorul gol, cupe cu pereţii groşi şi gura largă, vase aproape semisferice,
oale şi ceşti, avînd, ca şi strachinile, adeseori pe pîntece proeminenţe organice,
simple sau străpunse vertical sau orizontal (fig. 5 /1 -6), mai arareori apar torţi
dispuse între marginea şi pîntecele oalelor sau ceştilor (fig. 5/7 -8).
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Fig. 5. -

11

Retevoeşti

-

« Cotul mătuşii »: fragmente ceramice şi obiecte
probabil, culturii materiale de tip Sălcuta IV.
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stînjenită de doi copaci crescuţi în partea de sud a naosului. Prin degajarea aproape
completă s~a obţinut planul bisericii (fig. 7), care avea altar, naos, pronaos şi
tindă. Faptul că altarul şi naosul prezintă o tehnică şi un material de construcţie

ce contrastează faţă de materialul şi tehnica uzitată la construirea pronaosului şi a
tindei, cît şi faptul că pronaosul nu se ţese cu naosul şi nici cu tinda (fig. 16 şi 17),
dovedesc că biserica a fost construită în trei faze. Zidurile altarului si naosului
sînt construite din cinci rînduri orizontale de bolovani mari de rîu prinşi cu mortar
după care, pe aceeaşi grosime a zidului apar patru rînduri de cărămizi aşezate

.

Fi g. 9. - Biserica de pe Silişte în timpul săp ă turilo r . V edere din pridvor spre pronaos ;
î n primul pla n tocul cu pragul de piatră dintre tindă şi pron ao s, unde - pînă la
sftrşitul sec. XVIII - a fost un p o rtal de piatră.

perfect orizontal, avînd o grosime totală de 0,32 m. Peste aceste rînduri de cara~
mizi urmează iarăşi şiruri din bolovani mai mari şi de o formă mai regulată. Roca
este dură , de culoare cenuşiu ~verde sau cenuşiu~negru, avînd uneori dimensiuni
de 26 X 50 cm, pînă la 44 x 54 cm.
Zidurile pronaosului sînt construite din lespezi aproape dreptunghiulare de
piatră calcaroasă deci de alt format şi componenţă faţă de materialul folosit la con~
struirea altarului si a naosului. Zidurile au aproximativ aceleasi dimensiuni ca
cele de la naos. Cele de nord şi sud prezintă trei rînduri de cărămizi, pe acelaşi
nivel cu rîndurile de cărămizi din naos, numai că blocurile de piatră sînt mai lungi
şi mai subţiri şi de altă calitate decît cele din naos. Cărămizile sînt mai scurte
si mai late decît cărămizile din naos si altar. De asemenea se observă si o
diferenţă în compoziţia mortarului, care este de culoare alb~cenuşiu , ceva mai

.

.

.

.

.

cenuşiu.

Tinda prezintă un aspect cu totul diferit, prin faptul că pietrele de rîu sînt
mici, mai rotunde şi necioplite. Mortarul de legătură între bolovani conţine foarte
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mult ms1p şi insule izolate de var, fiind galben. În paramentul zidurilor tindei
se observă, pe alocuri, cărămizi subţiri, încadrînd cîte un bolovan.
În partea de răsărit, paramentul pronaosului conţine şi bolovani mari de
piatră de rîu cît şi blocuri mari de piatră dură. La intrare în pronaos (între acesta
şi tindă) e un prag de piatră, calcar de Albeşti, încadrat la capete de cîte un stîlp,
cu secţiunea dreptunghiulară, din aceeaşi piatră de calcar (fig. 9). Aceşti stîlpi

Fig. 10. - Portal de piatră, cu pisania de la
1516, azi la intrarea bisericii mai noi (1795 )
din co mun a Retevoeş ti.

Fig.

Il. -

Vedere

asupra

despărţirii

dintre altar

şi naos. În primul plan stîlpul ce desparte cele două
intrări ,

încălecînd, ca şi cele două urechi laterale ,
pragul de piatră, fiind deci :idite ulterior . În planul
al doilea ma sa altarului ş i pavimentul de că r ăm i zi.

au folosit drept bază pentru un portal de piatră. Portalul a fost identificat la intrarea
bisericii actuale din Retevoeşti (clădită în anul 1795). Măsurînd amplasamentul
de la pragul intrării dintre tindă şi pronaos, la ruinele vechii biserici de pe silişte,
am constatat că corespunde exact dimensiunilor portalului de la biserica nouă ,
calitatea pietrei fiind aceeaşi. Ca atare nu poate fi. nici o îndoială asupra preveni,
enţei portalului de la biserica din Retevoeşti (fi.g. 10). Acest portal prezintă un
element cronologic preţios, prin faptul că ne dă data uneia din fazele de construcţie,
de la biserica veche, cît şi numele ctitorilor: anul 1516, zidită de Vîlcul vei stolnic
şi Vlaicu vei logofăt.
În partea de răsărit, naosul e despărţit de altar printr,un ~ap aproape pătrat
dînd naştere la două intrări (fig. 11), mărginite în partea de nm·d şi de sud prin cîte
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o ureche, zidită din cărămizi, adosată de pereţii bisericii cu care nu se ţes. În aceste
două intrări au fost porţile diaconeşti. Trebuie să subliniem acest fapt mai puţin
obişnuit: prezenţa a două intrări în altar în loc de trei, cum sînt în genere obişnnite
la bisericile noastre. A treia intrare, care în cazul de faţă lipseşte, denotă aici inexis,
tenţa porţilor împărăteşti.

Urechile ca şi stîlpul central sînt construite din cărămizi
prinse cu mortar. Piciorul mesei altarului e construit din cărămizi prinse cu un
mortar mai slab decît mortarul din altar, naos şi pronaos. La baza piciorului ce
susţinea masa s,a găsit un posta,
ment mai vechi, de cărămizi. Prin
tehnica de construcţie cît şi prin
materialele folosite, stîlpul mesei
trădează factura secolului XVI,
spre deosebire de restul zidăriei
din altar şi naos, care e mai
veche. Interiorul altarului (fig. 11)
e pardosit prin cărămizi aşezate
în sensul lungimii. În partea de
răsărit altarul prezintă un plan
trapezoidal.
Datorită săpăturilor din tindă
şi pronaos s,a constatat prezenţa
a trei pavimente, cel superior
distrus aproape cu desăvîrsire, o
dată cu demantelarea zidurilor
bisericii, care a avut loc, cum
vom vedea, la sfîrşitul secolului
XVIII, şi alte două nivuri de
pavimente mai vechi (fig. 8). Pavi,
mentul care reprezintă primul nivel
de călcare în tindă şi în pronaos este
2
anterior celei de,a doua jumătăţi a
secolului XVI căci a fost distrus Fig. 12. - 1, lespedea mormîntului lui Albul logofă t, din anul
1630 (dimensiunile : 2 X 0,73 X 0 ,27 m); 2, stela ce a servit
cu prilejul săpării mormintelor drept
cruce, cu numele lui Stoica, probabil unul din ctitori
databile în această perioadă, fiind (0 ,64 X 0 ,21 X O, 105 m) , descoperită în mormîntul nr . 18.
cruţat doar în puţinele locuri unde
nu s,au făcut înmormîntări. Vom menţiona, în acest raport, numai cele mai
importante morminte.
În partea de nord,est a pronaosului .s,a dat peste o frumoasă lespede fune,
rară (fig. 12/ 1) remarcabilă prin perfecţiunea execuţiei cît şi prin dimensiuni
(0,73 x 2·x 0,27 m). Inscripţia slavonă indica numele celui îngropat sub ea precum
şi data morţii: Albul logofăt, 23 Ianuarie 1630 (fig. 12/1). În partea de vest a
pronaosului, în mormîntul 15, un schelet avînd în partea dreaptă a craniului un
vas mai mare de sticlă (fig. 13), iar la mîna stîngă un inel de argint ornamentat
prin incizii şi tehnica niello; inelul poartă o piatră înfăţişînd în gravură două
mîini strînse. Gema e o lucrare romană (fig. 14/1 a,b ). Factura inelului trădează
a doua jumătate a secolului XV.
În tindă au fost descoperite mai multe morminte datînd după inventar
(podoabe, vase de sticlă şi monede) în secolele XVI - XVIII (fig. 14/5 - 7, 9, 15).
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Mormîntul 4 conţine a un schelet avînd drept inventar funerar, pe pîntece
două paftale de bronz. Aceste paftale (fig. 15), care mai păstrează pe aversul lor
rămăşiţele cingătoarei de piele, îşi găsesc analogii în paftalele similare obişnuite
în secolele IX-XII e.n. 1 •
Mormîntul 17. Scheletul avea la inelarul mîinii drepte un inel sigilat de argint
ornamentat prin gravură şi nielaj. Sigilul redă (în negativ) o stemă: un scut purtînd
un vultur (corb?) zburînd, la stînga semiluna, la dreapta o stea (soarele?). Factura
inelului e caracteristică secolului XV (fig. 14/2, a~b) dar nu este exclus ca inelul
să reprezinte o lucrare mai veche, din secolul
-----------,
XIV.
Acest inel îşi găseşte analogii, prin teh~
1
nică şi reprezentările heraldice de pe herb,
într~un inel de aur descoperit în naosul
1
mănăstirii Snagov 2 , într~un mormînt al unui
'
1
membru al casei domnitoare a Basarabilor
'
din a doua jumătate a secolului XIV.
Mormîntul 20. Scheletul păstra la ine ..
larul mîinii drepte un inel masiv de aur
(circa 20 g) ornamentat, ca şi inelul precedent,
'1
prin gravură şi nielaj (fig. 14/4, a~c), avînd
'
~
drept sigil o piatră antică, un carneol, pe care
;}
e gravată o scenă înfăţişînd pe Zeus stînd pe
tron; pe mîna dreaptă, care e întinsă deasupra
unei coloane reprezentînd un altar în flăcări,
susţine o Nike (fig. 14/4 c). La baza şi în
jurul monturei, care cuprinde gema, se află
după «cruce ajută» , o inscripţie slavonă
a cărei traducere arată că « acest inel aparţine
lui Vlaicu mare logofăt». Inelul poate fi
datat prin tehnică şi stil, în a doua jumătate
a secolului XV.
Pisania amintită mai sus, de pe portalul
de
piatră aflat astăzi la intrarea bisericii mai noi
Fig. 13.- Vas de sticlă albă-verzuie, din mor·
mîntui 15 , prima jumătate a sec. XVI.
din Retevoeşti, menţionează printre ctitori pe
un Vlaicu, mare logofăt. E mai mult ca pla~
uzibil că mormîntul descoperit în tinda bisericii vechi de pe silişte, în care s~a
găsit inelul purtînd numele lui Vlaicu mare logofăt, este al acestui ctitor, iar
mormîntul nr. 17, din partea dreaptă a intrării în tindă, poate să fi aparţinut
altui ctitor, probabil lui Vîlcu, mare stolnic, lîngă care s~a găsit un mormînt (nr. 12)
ce poate fi al soţiei sale, jupîniţa Chirana, menţionată şi ea în vechea pisanie
din acest mormînt provin inelul, cercelul de aur, acul de argint aurit pentru
prins marama şi bumbul (fig. 14/3, 6, 8 şi 9).
Prin săpăturile întreprinse la biserica veche, s~a constatat în mod vădit că
ne aflăm în faţa a trei faze de construcţie, pe care le enumerăm în ordinea lor
cronologică : naosul cu altarul, pronaosul şi tinda. Între tindă şi pronaos se afla iniţial
portalul de piatră, care e astăzi la intrarea bisericii noi din Retevoeşti, indicînd numele
ctitorilor şi data zidirii (7024- 1516). Tradiţia păstrată printre localnici spune
că la ridicarea bisericii noi s ..au folosit materialele bisericii vechi. Ctitorii
1
2

Izv estiia- Institut , XX, 1955 , p. 320, fig. 16.
D. V. Rosetti , Sdpăturile de la Snagov, în

PMMB , 2, 1935 p. 45, fig. 77.
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menţionaţi la biserica nouă sînt desigur ctitorii bisericii vechi. Aceasta reiese
şi din pisania mai nouă, aflătoare în tinda bisericii din 1795 de la Retevoeşti.
Ea face menţiunea: « ... ziditu's'a acest locaş ... în domnia pre înălţatului Domn

/

9

Fig. 14. - Retevoeşti, Biserica veche. Podoabe din morminte: 1-3, din argint; 4 şi 8, din
our; 5, 6 şi 9 din argint aurit; 7 din fildeş (1-4 şi 8, sec. XV; 5- 7 ş i 9, prima jumă 
tate a sec. XVI).

Io Alexandru Moruzi Voevod, la leat 1795 . . . puindu,se hramul Sfmtei Troiţă
adormirea Precistei, ce au fost la biserica cea veche (sublinierea noastră), ce
s'au stricat fiind veche, din domnia dulcelui şi bun creştin Io : Neagoe Basaral>
Voevod cu leat 7024. Zidită de răposaţii în neamul dumnealor: Vîlcul vel stolnic
şi Vlaicu vel logofăt».
şi
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În privinţa tindei, reiese clar că aceasta a fost adăugată ulterior pronaosului.
Se pune întrebarea de ce ctitorii s'au îngropat în tindă şi nu în pronaos, pe care
reiese că l,au construit, ca şi întregul locaş, dacă ţinem seama de spusele pisanilor.
S,ar găsi o explicaţie dacă admitem că ctitorii pomeniţi au edificat la 1516 numai
tinda, restaurînd cu acest prilej restul bisericii. Datele arheologice culese în tindă
confirmă că aceasta exista în prima jumătate a veacului XVI.
Pronaosul a fost şi el adă,
ugat ulterior naosului cum
se constată din stilul diferit
si din materialele de con~trucţie diferite precum şi din
faptul că zidurile uneia din
aceste încăperi nu se ţes cu
ale celeilalte.
Naosul şi altarul par a fi
aparţinut iniţial unei biserici
Fig. 15. - Paftale de bilon, din mormîntul 4, cu analogii din
sec. XI - XIII pînă în sec. XVIII.
mai mici, redînd un plan mai
puţin obişnuit în arhitectura
monumentelor noastre religioase. El reaminteşte planul unor capele romanice sau
al unor bazilici. Poate aşa s,ar putea explica şi lipsa porţilor împărăteşti care nu
au mai putut fi construite pro,
babil din lipsa spaţiului, dacă
admitem ipoteza unei transfor,
1
mări ulterioare a capelei, spre a
fi adaptată cult1.1lui greco,oriental. Aceasta nu exclude însă
posibilitatea ca intrarea de la
nord să fi folosit ca poartă diaco,
nească şi cea de la sud ca poartă
împărătească, cum ne arată, în
cazuri mai rare, unele biserici de
pe teritoriul ţării noastre şi din
Balcani 1 .
Socotim interesant să men,
ţionăm şi faptul că în « naos »
s,a descoperit un mormînt
Fig. 16. - Faţa exterioară a :idului de nord la locul de îmbi ·
(nr. 23) profanat, care mai connare al soclurilor naosului şi pronaosului.
ţinea, pe lîngă osemintele răvăşite
ale scheletului, două fragmente marginale dintr'o oală, de pămînt ars, ce fusese pusă
în dreapta craniului. Acestea reamintesc olăria corespunzătoare din aşezarea
feudală de la Zimnicea din a doua jumătate a secolului XIV; dar în stratele superi,
oare ale aşezării de la Capidava o ceramică întrucîtva asemănătoare pare să fi fost
cunoscută încă din secolul XI 2 • Chiar prezenţa unei inhumaţii în naos sprijină
ipoteza noastră în privinţa planului iniţial al bisericii. În naos nu se îngropau
(în sec. XIV - XVI) decît domnii şi neamurile lor mai apropiate, ceea ce nu pare
a fi fost cazul la Retevoeşti. Biserica iniţială fiind lipsită de pronaos, nu constituia
1
Biserici cu două intrări în altar, la Voivodenii ·
Mari (Făgăraş), seco lul XV, Găiseni (VIaşca) seca·
lui XVI, Cămineşti (Prahova) din 1636 şi Costeşti ·
Pietreni din 1701. În Balcan i, in vechea Serhie,

G. Boscovici, in Starinar, s.n. , l, 1950, p . 104, fig. 24.
2
În depozitul Muzeului Naţional de Antichităţi
din Bucureşti. Infor m aţi e de la Radu Floresc u.
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un impediment pentru inhumaţiuni în aşa,zisul naos, chiar dacă în acel moment
era greco,orientală. Un alt fapt care sprijină ipoteza originii romanice a acestui
monument, fără a exclude însă în mod categoric ipoteza unei bisericuţe de rit
răsăritean, reiese din observaţia că nu s,a găsit la temelia absidei, sau în dreptul
ei, în exterior, un vas candelă de lut sau de sticlă 1, cum se obişnuia a se pune
cu prilejul construirii bisericilor noastre, dacă ţinem seama de datele pe care le
avem din secolele XIV -XVI.
Biserica veche de pe siliste a fost părăsită, odată cu satul în urma ciumei
din secolul XVIII. În preaj~a acestei biserici se afla şi o veche curte, ale cărei
ruine se ascund sub ţarini.
De aici, sau de la altă construcţie monumentală mai veche - anterioară datei
construirii bisericii iniţiale - provine probabil şi o piatră fragmentară de calcar,
/Jt~
.
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cu chenare dăltuite, ce se află fixată în peretele exterior al absidei bisericii, unde a
fost refolosită ca material de construcţie.
Săpăturile viitoare vor trebui să stabilească raporturile stratigrafice existente
dintre biserică şi terenul înconjurător cu vechile sale aşezări. Ele ar putea aduce
cîteva noi mărturii asupra unor vremuri şi locuri în care se ascund unele din rădă,
cinile ce stau la baza înjghebării noastre ca stat.
DINU V. ROSETTI

APXEOJIOrHl.JECKHE PACKOllKH B PETEBOElliTI1
KPATKOE CO.UEP:iKAHl1E

Tai< KaK Apxeonorw-IecKoMy HHCTHTYTY AKa)l;eMHH PHP 6biJIO coo6~eHo o c;xyt~aiiHbiX Haxo)l;I<ax (pHc. 1) a PereaoernTH, HM ObiJIH npe)l;npHHHTbi apxeonornt~eci<He pacKonKH Ha nnaTo << lloHHaTbxprynyii )) H Ha Teppace a )l;OJIHHe pei<H Pbxyn-.Il.oaMHeii. Ha nnaTo 6biJIH ycTaHoaneHbi cJie)l;bi
ABYX MaTepHaJibHhiX I<YJibTYP· HaH6onee )l;peammo MomHo OTHeCTH H no3)l;Heii KYJibType C3Jl}{yQa
KOHQa HeOJIHTa (pnc. 5); o Ha nepeHpbiTa HYJibTypoii c xapaKTepHLIMH t~epTaMH KoQocpeHH HatiaJia
6poH3bi (pHc. 4). Ecrb yKa3aHHH, tiTO 3)l;eCb MO>KHO o6Hapy>KHTb cJie)l;bi H Apyroii KYJibTYPbi 6poH30aoro aeKa (pnc. 1/6, 5/9).
Ha Teppace 6biJIH BCKpbiThi pa3BaJmHhi QepKBH, BhiCTpoeHHoii a TPH pa3JIH'IHbie 3noxn
(pnc. 7). He HCKJIIOtiaeTcH, tiTO OHa 6bma BbiCTpoeHa paHbrne XIV a. H cnymWia, aepOHTHo, a
KatieCTBe 1<3TOJIH'IeCKOH qaCOBHH JIHOO QepHBH BOCTO'IHOro HYJibTa. 3TO BbiTeHaeT H3 TIJiaHa H H3
Toro, qTo anTapL 6bm OT)l;eJieH oT He<Pa no3)l;Hee. MaTepHaJI H TexHHKa nocrpoiiKH Hecpa H
1

D. V. Rosetti,

oj>.

,:it., p.

21, fig.

29

şi

pr. C. Bobulescu, în ACMI, 1942, p. III, fig. l.
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aJITapH fe3KO OTJIHtJaiOTC.f.l OT llOCTpCHKH npoHaoca, CTeHbl KOTOporo He nepenJieTaiOTC.f.l CO CTeHl!MH
H(4>a (pnc. 16). AJITapb H He4> nocrpoeHbl H3 KpynHhiX BaJIYHOB H 60JiblllHX rJibi6 TBep,D;oro
J<aMH.f.l, qepe,D;yiOil.IHXC.f.l C pH,D;aMH KHpnnqa, TOr,D;a J<aJ< npoHaoc BbiCTpOeH H3 H3BeCTH.f.IJ<OBbiX llJIHT
n J<npnnqa nHoro pa3Mepa qeM cTeHbi m:4>a. IIpnTaop TaJ<»<e 6biJI .nocrpoeH no3»<e. OH TO»<e
BbiCTpOeH H3 BaJiyHOB, HO 6oJiee MeJIJ<HX lleM H(4> H aJITapb, npnqeM B HeJ<OTOpbiX MeCTaX OH
o6paMJieH oqeHL TOHJ<HM J<Hpm-tlleM. Me»<.ny npnTBopoM n npoHaocoM Haxo,D;HJIC.f.l KaMeHHhiH nopTaJI
(pnc. 9-10), J<OTOpbiH 6biJI o6Hapy»<eH npn axo.ne s PeTesoernTcJ<yiO QepJ<OBL, nocrroeHHYIO B
1795 r.; s J<atJecrse cTpm:ITeJILHoro MaTepnana 6biJIH ncnoJIL30BaHbi :meMeHThi crapoiî: QepHBH.
Ha nopTane ,D;aTa nocTpoiî:J<H - 1516 r. H HMeHa H 3BaHH.f.l J<THTopoa-cTponTeJieiî:. B npnTsope
CTapoiî: QepJ<BH 06Hapy:a<eHa MOrHJia (pliC. 20) O,D;HOrO H3 J<THTOpOB; 06 3TOM CBH,D;eTeJibCTByeT
30JIOTOe J<OJibQO (pnc. 14/4, a, b, c) C yJ<a3aHHeM HMeHH H 3BaHHH, COOTBeTCTBYIOIQHX Ha,D;nHCH Ha
nopTaJJe. BepOHTHO, H 1516 r. J<THTOfbl llOCTpOHJIH TOJibJ<O npHTBOp, B J<OTOpOM H 6biJIH BllOCJie,D;CTBHH norpe6eHbi; npH ero llOCTpOiî:J<e BOCCTaHOBHJIH TaJ<»<e npoHaOC H H(4>, }{OTOpble, }{OHeQHO,
y»<e cyHieCTBOBaJIH R ,"\toMeHT nocrpoiî:J<H npHTBopa.

OE1>~CHEHI1E PI1CYHKOB

P11c.
1.- PeTeBOClllTI1- 11 KoTyJie-M:nyumiî: •>. 1-5, KaMeHHhiC TOIIOphi; 6, 6poH30BhiH Tonop c npl1notliiRTbiMI1 KpaJJM11 (cJiy'!aiî:HaJI HaXOAKa).
P11c. 2.- IlJiaH A011CTOp11'1ecKI1X noceJieHI1iî: B IloHHe-TbipryJiyiî: 11 11 KoryJie-M3TYllli1H •> (I); n.11aH !jJeo·
:!aJibHoro noceJieHI1JI 11 CI1JII11IITJI >> (Il) 11 pa3BaJII1Hbi PeTeBoewTcKoiî: uepKBH.
P11c. 3.- PeTesoemTI1. IlJ!aH pacKonoK B ~ KoTyJie-M3TYllli1H ''·
P11c. 4.- PeTesoemTI1- 11 KoTyJI-M3Tynmiî: >>. KepaM11'1CCKI1e !jJparMeHThi 113 sepxHcro rop1130HTa, oTHoCJIU!CrocJJ, BCpCJITHO, K MaTepi'IaJibHOH I<YJibType Tl1na Kouo!jJCHH.
PHc. 5.- PeTesoemTH- 11 KoTyJI-M3TYllli1H >>. Kep3MH'ICCKI1e !jJparMeHTbi 11 o6o>HH<CHHhiC rJII1HI!Hbie
1'131!C.TJHII, OTHOCIIIIIHCCII, sepoRTHo, K ,\laTep113JibHOiî: KYJibrype Tl1na CJ,,Kyua IV.
P11c. 6. - Ilpo!jJI1Jib cesepo-BocTO'!Hoiî: CTCI!bi pa3pe3a II B « KoryJie-M3TYlllHH •>.
PHc. 7. - PeTesoemTH. IlJiaH pacKonoK 1'1 uepKBH B CHJII'IlllTe.
PHc. 8.- Ilpo!jJH,,b cesepHoiî: creHbi npOAOJibHoro pa3pe3a H pa3B3JII1Hbi I.ICPKBI1 B CI1JIHWTe-PeTeBoemTH.
P11c. 9.- Pa3BaJIHHbi I.ICPKBH B CI1J!HlllTe. BHA 113 npHTBopa Ha npoHaoc; Ha nepBOM nJiaHe ABepHal! paMa
n KaMeHHbiiî: nopor Memtly npi'ITBopoM H npoHaocoM, rAe AO KOHI.Ia XVIII B. HaXOAHJICII KaMeHHbiH nopT3.11.
PHC. 10. - KaMeHHblll nopTaJI C HaAni'ICbiO 1516 r. npH BXOAC B HOBYIO QCpKOBb (1795) CCJ!a PeTeBoewni.
P11c. J 1. - IleperopoAKa MC>HAY aJITapeM 11 He!jJoM. Ha nepBOM IIJI3HC CTOJI6, pa3ACJIIIIOIIII1ll o6a BXOAa
IIOBepx 11X, Kai< 1'1 6oKOBbiC BbiCTYTibi, KaMCHHblll nopor, CJICAOBaTeJibHO, 6biJI CACJiaH TI03>HC. Ha BTOpOM n;;aHe
npCCTOJI 11 K11p111'1'1Hblll IIOJI.
PHc. 12. - 1, KaMeHHal! nJIHTa c MOrHJibi A.116yJia-JiorO<jJeTa 1630 r. (2 x O, 13 x 0,27 M); 2, HaArpo6Hbiiî:
KaMCHb, CJIY>HHB1Ili1H KpCCTOM, C 11MCHCM CToiî:Ka- IIO-B11A11MOMy, OAHOrO 11"3 KT11TOpOB (0,64 X 0,21 X 0,105 ,\1)
H3HACH B MOrHJIC 18.
P11c. 13. - 3eJieHoBaTo-6eJibiH CTCKJIIIHHbiiî: cocyA 1'13 MOri'IJihi 15 nepsoiî: noJIOBHHbl XVI B.
PHc. 14.- PcTeBoemTH. CTapal! I.ICPKOBb. YKpameHHII 113 MOrHJI. 1-3, cepe6pHHhie; 4 H 8, 30JIOThie;
5, 6 H 9, cepe6pi!Hbie-no30JIO'IcHHbie; 7, 113 CJIOHOBoiî: I<OCTI'I (1--4 11 8,- XV s.; 5-7 11 9,- nepsoiî: noJioBI'IHbr XVI B.).
PHc. 15.- 3acTe>KHH 113 6poH30Boro cn.11asa 113 MOri'IJibi 4, aHaJiori1'1Hhre 3aCTe>HKaM XI-XIII BB., BnJioTb
110

XVIII

B.

PHC.
PHc.

16.- Hapy>KH311 CTOpOHa ceBepHOH CTCHhi B MCCTC CKpenJICHI'IJI I.IOKOJICH He!jJa H npi'ITBOpa.
17.- Hapy>HH3fl CTOpona IO>HHOH CTCHhl He!jJa 1'1 npO!jJI'IJih BOCTO'IHOH CTCHhi pa3pe3a F.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE RETEVOEŞTI
RESUME

Des decouvertes fortuites, signalees a 1' Institut d' Archeologie (fig. 1), ont eu pour resultat
des fouilles archeologiques a Retevoeşti, sur le plateau denomme « Poiana Tîrgului )) et sur la
terrasse de la vallee du Rîul Doamnei. Les vest1ges de deux civilisations materielles ont ete identifies
sur le plateau. La plus ancienne presente des aspects de la civilisation de Sălcuţa, qui appartient
a la fin du neolithique (fig. 5). Par-dessus, on a decouvert une civilisation dant les aspects sant
caracteristiques de la civilisation de Coţofeni, qui date du commencement de l'âge du bronze
(fig. 4). Certains indices permettent de soup~onner qu'on pourrait y trouver,egalement, les traces
d'une autre civilisation de l'âge du bronze (fig. 1/6, 5/9).
On a decouvert sur la terrasse les ruines d'une eglise construite en trois etapes (fig. 7). Il
serait possible que l'eglise initiale soit anterieure au
siecle, lorsqu'elle servit probablement
de chapelle de rite latin ou de petite eglise de rite oriental. Cela ressort de son plan et du fait

xrve
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que le mur de separation entre le sanctuaire et le narthex (naos) a ete ajoute ulterieurement.
Le naos et le sanctuaire accusent une construction differente, en ce qui concerne le materie! et
la technique, par rapport au pronaos (exonarthex) dont les murs ne font pas bloc avec ceux du
naos (fig. 16). Le sanctuaire et le naos sont construits en gros galets de riviere et en grands blocs
de pierre dure, alternant avec des rangees de briques, tandis que le pronaos est construit de plaques de calcaire sedimentaire et que les briques ne correspondent pas, au point de vue dimensions,
a celles du naos. Le perche a ete lui aussi ajoute ulterieurement; il est egalement bâti en
galets de riviere, mais plus petits que ceux du naos et du sanctuaire, et encadres par places de
briques tres minces. Entre le perche et le pronaos, on a decouvert l'emplacement d'un portail
en pierre (fig. 9), qui a ete retrouve a l'entree de l'eglise actuelle de Retevoeşti (fig. 10) construite
en 1795 avec des materiaux provenant de l'ancienne. Le portail parte comme date de construction
1516, ainsi que les noms et titres des fondateurs. Sous le perche de l'eglise ancienne, on a trouve
la tombe (n° 20) de l'un d'eux, comme l'indique une bague en or (fig. 14/4, a-c), dant le nom
et le titre graves se retrouvent sur l'inscription du portail. Il est probable que les fondateurs
n'ont construit en 1516 que le perche, ou d'ailleurs ils furent enterres, et qu'ils restaurerent a
cette occasion le naos et le pronaos qui tres certainement, existaient deja a cette date.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. !. - Retevoeşti- «Cotul mătuşii »: l-5, haches en pierre; 6, hache de bronze aux tranchants
redresses (decouvertes fortuites).
Fig. 2. -Plan de situation des stations prehistoriques de « Poiana tîrgului » et « Cotul mătuşii » (1);
plan de la station feodale de « Siliştea » (Il), avec les ruines de l'eglise de Retevoeşti.
Fig. 3. - Retevoeşti: plan des fouilles de « Cotul mătuşii ».
Fig. 4. - Retevoeşti- «Cotul mătuşii >>: tessons ceramiques du niveau superieur, appartenant proba·
blement a la civilisation materielle du type Coţofeni.
Fig. 5.- Retevoeşti- «Cotul mătuşii >>: tessons ceramiques et objets en terre cuite appartenant, proba·
blement, a la civilisation materielle du type Sălcuţa IV.
Fig. 6. -Profil de la paroi Nord-Est de la section Il, de « Cotul mătuşii >>.
Fig. 7.- Retevoeşti: plan des fouilles et de l'eglise du village disparu (= Silişte).
Fig. 8. -Profil de la pa roi Nord de la·section longitudinale, a travers les ruines de l'eglise de « Silişte >> de
Retevoeşti.
.
Fig. 9. - Ruines de I'eglise de « Silişte >>. Vue des fouilles. Le pronaos vu du po,rche; au p~emie.r pla~':
l'encadrement de la porte et le seuil de pierre, qui separent le porche et le pronaos, ou se trouvait- JUSqu a
.
la fin du XVIII• siecle- un portail en pierre.
Fig. 10. - Portail en pierre, avec inscription votive de 1516, utilise a nouveau a l'entree de l'actuelle eghse
du village de Retevoeşti (construite en 1795 ).
.
..
.
Fig. Il. - Vue de la separation du sanctuaire et du naos. Au premier plan, le piher qui separe les d~ux
entrees, reposant sur le seuil en pierre, tout comme les deux bourrelets lateraux, edifies par consequent ulteneu·
rement. Au second plan, l'autel et le pavement en briques.
,
.
Fig. 12.- 1, pierre tombale de 1630, du logothete Albul (dalie de 2 X 0,73 X 0,27 m); 2, stele ayant servi
de croix et portant le nom de Stoica, probablement !'un des fondateurs (dimensions: 0,64 X 0,21 X O, 105 m),
decouverte dans la tombe n° 18.
.
~
..
. .
e .,
Fig. 13. _Vase en verre blanc verdâtre, trouve dans la tombe n 15 (premiere m01t1e du XVI Siecle).
Fig. 14.- Retevoe•ti. Eglise ancienne. Parures decouvertes dans les tombes: 1-3, en argent; 4 et 8, en or;
5, 6 et 9, en argent dore ;' 7, en ivoire (les n°' 1-4 et 8 remontent au xv• siecle, et les no• 5-7 et 9, a la
premiere moitie du XVI e siecle).
.
.
e
e .,
.
Fig. 15. _ Fermoirs en bilion (tombe n° 4) presentant des analogies datant des XI -XIII Siecles JUS·
qu'au XVIII•.
Fig. 16. -Cote exterieur du mur septentrional a l'endroit ou se raccordent le socle du naos et celui du
pronaos.
.
.
Fig. 17. - Cote exterieur du mur Sud du naos et profil de la pa roi Est de la sect10n F.
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SONDAJELE DE LA RUNCU-GRĂDINARI
(r.

Drăgăşani,

reg.

Piteşti)

a parohieicom. Grădinari, din aprilie 1957, făcea cunoscută
Institutului de arheologie starea precară în care se află biserica satului şi
cerea intervenţia arheologică prealabilă, în vederea restaurării monumen~
tului. Fiind delegat cu executarea săpăturilor arheologice - practicate între 3 şi 13
aprilie -în cele ce urmează voi referi pe scurt asupra rezultatelor obţinute.
Satul Runcu (azi comuna Grădinari) se află aşezat la jumătatea drumului
care leagă Piatra Oltului de Drăgăşani, la circa 3 km vest de albia Oltului şi la
aproximativ 0,500 km de gara Strejeşti. Către marginea de est a satului, pe o terasă
de pe malul stîng al pîrîului Runca, se află situată biserica.
Modestă ca înfăţişare, biserica e scundă deşi bine proporţionată. Din acoperişul
de şindrilă, degradat, se înalţă o turlă pătrată de lemn, fixată deasupra tinzii (sau
pronaosului). Construită din cărămidă -biserica are planul dreptunghiular, cu
o singură absidă la altar, de formă heptagonală la exterior. Faţadele, cu numeroase
fisuri, prezintă ca decor, imediat sub streaşină, o cornişă de cărămizi aşezate în
zimţi după vechiul model bizantin (fig. 1) 1 . Cornişa e datată mai recent, deoarece
taie partea superioară a unui registru de ciubuce rotunde ce se găseşte sub cornişă.
Urmează ca decor un brîu median format din două şiruri de cărămizi în zimţi
care încadrează brîul propriu~zis, format din cărămizi speciale, rotunjite. Sub
brîu se găseşte ultimul registru format din panouri dreptunghiulare (firide alungite),
care se sprijină pe soclul uşor profilat al bisericii.
Biserica, împărţită după obicei în pronaos (tindă), naos şi altar, n~are cupole:
acestea sînt totuşi atestare de pisania bisericii şi de consolele aflate pe pereţii de
nord şi sud ai naosului, ca şi de resturile de arce găsite pe aceiaşi pereţi (inclusiv
în pronaos). Tîmpla altarului este de piatră şi nu e cea originală, căci acoperă în
parte arcele vechii cupole a naosului. Pictura existentă este de calitate inferioară
şi trădează maniera unei epoci tîrzii, respectiv secolul al XIX~lea. Pisania bisericii
este asezată deasupra intrării în naos si e scrisă cu caractere cirilice, pictate 2 glăsuind:
(; Întru cinstea sf(î)ntului i slăvit(ului) Ma(re) mucenic Gheorghie/ fost,au
această sf(întă) bisearică zidită de marele ban Dobromir/ i de jupaniţa ego Vilae,
de sănt trecuţi peste ... 3 de ani. Că/riia surpăndu~i~să boltele şi învălişu(l) de

O

ADRESĂ specială

1
Ferestrele sint refăcute, mai mici decit cadrul
original ce se păstrează pe laturile de nord şi sud.
Întrucît vegetatia abundentă din jurul bisericii
face imposibilă fotografierea în ansamblu a monumentului (încă inedit)- prezentăm aici desenul fata·
clei de sud a bisericii, executat de către arh. 1. Bod ·
nărescu, care se ocupă de restaurarea bisericii.
2
Textul pisaniei de la 1830 a fost publicat, cu
multe greşeli, după o delii a Episcopiei Rîmnicului,

de către 1. Popescu -Cilieni, Biserici, tir guri şi
sate din judeţul Vîlcea, Craiova, 1941, p. 13. Aici
dăm lectura noastră după originalul de la biserică.
La transcrierea pisaniei am fost ajutat de tov. 1. Barnea.
3
Loc ilizibil în original; completat cu roşu: 234
După curătire, s-a constat~ că în pisania de In 1830
s-a pictat cu roşu: ·~~. corespunzător pentru
234 de ani.
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(1577), după un releveu de arh. 1. Bodnărescu.
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tot i pe alocurea în/că şi zidul i tă(m)pla şi primezul tinzii erea crăpat rău, că/
au stătut pustie peste zece ani; iar acum prin înde(m)narea părintelui/ arhiman,
dritu Dorothei, igumenu Hurezanu şetrari T eodorin cu Zam/fira soţiia sa i cu
ajutoriul altor creştini prin epistasia kir Hristei/ s'au pre(în)noit după cu să veade ... 1

1

1

1

1

L-------

~-- ----- -~~~~~~~~:!@~~~
Legenda

~ Fundaţia pridvorului~~ clopotniţei
~(sec. XVII-XVIII)

!îB

Pavtment de cărirntdă

;,;~..". '1:.c.~ Fundaţia

la turti. de E

5253 Banchete de

il

~
...q,
<::

·~
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"q,

prit:tvoruiu/

căramicli,

o

e

3

"

5m

">

recente

Fig. 2.- Planul bisericii de la Runcu, cu sondajele executate în anul 1957.

erestea, acoperindu,să cu şindrilă de/gorun bătută deasă cu ţiinte de fiier şi cu
tavan de scăndu(r )i de brad/ carea cu blagosloveniia Preaosfinţiei sale părintelui
kir/ Neofit episcopul Rî(m)nicu(lui) s'au şi tîrnosit acum la anul 1830/ stăpînind
prea blagocestivul împărat Nicolai Pavlovici a toată Rusiia ».
Intervenţia arheologică de la biserica Runcu a urmărit să stabilească succe,
siunea stratigrafică a depunerilor materiale, vechi şi noi, precum şi problema fun,
daţiilor, respectiv a cauzelor care au provocat fisurarea zidurilor. S,au executat
în total patru secţiuni şi o suprafaţă, însumînd aproape 60 m 2 (fig. 2). s,au con,
statat următoarele :
1. Fundaţia bisericii măsoară O, 75-0,85 m şi constă din bolovani de rîu
amestecaţi cu bucăţi de cărămizi; ca liant s,a folosit un mortar destul de friabil
1

~o

- c.

Loc

1~o

şters

în original; « cu cherestea )) la 1. Popescu-Cilieni, op. cit., ceea ce pare potrivit.
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(var, nisip,prundiş şi cărămidă pisată). Nivelul de fundare se găseşte la adîncimea
de 0,30-0,60 m faţă de nivelul actual al solului şi porneşte de la un strat de
pămînt de nuanţă închisă (fig. 3 ). În acest strat au fost găsite cîteva fragmente
ceramice din secolul al XVJ,lea.
2. Terenul în care s,a fundat biserica a slăbit, mai cu seamă datorită gropilor
anterioare construcţiei şi înmormîntărilor succesive care au urmat acesteia (secolele
XVII -XIX). E de precizat aci că un mormînt a fost descoperit în secţiunea III
A, la circa 8 m vest de biserică, aproximativ în axul acesteia, fapt care presupune
existenţa unui cimitir anterior bisericii.
3. Sondajele noastre au stabilit că biserica a avut un pridvor pe latura de vest
(fig. 2 şi 3) şi că acesta se leagă organic de o platformă de cărămizi legate cu mortar
-pe care o atribuim unei clopotniţe. Ca etapă de construcţie, pridvorul şi clopotniţa sînt adăugate mai tîrziu, deoarece se adosează zidurilor bisericii, fundaţia
pridvorului pornind de la un nivel superior şi tăind în întregime stratul contem,
poran construcţiei bisericii (fig. 3). Întrucît pridvorul exista încă, năruit, la anul
1830 (v. pisania), înclinăm să plasăm construcţia acestuia şi a clopotniţei în secolele
XVII -XVIII.
4. Secţiunea I B din pronaos a urmărit să stabilească vechiul nivel de călcare
în biserică. s,a dat de un pavaj de cărămizi de formatul 24/12/4 cm; cărămizile
sînt dispuse într'o ordine anumită în şiruri pe lat alternînd cu altele în care cără,
mizile sînt puse cap la cap (fig. 2 ), întocmai ca la paraclisul mănăstirii Brîncoveni,
zidit la anul 1702. E posibil ca acest pavaj să fi. fost făcut o dată cu pridvorul
şi clopotniţa, căci un sondaj făcut de arhitect în naos a identificat sub acest pavaj
un altul, executat din cărămizi patrate.
Rezumînd aşadar, se pot stabili trei mari etape de construcţie şi de refacere
a monumentului de la Runcu : a) construirea bisericii cu cupole în secolul
al XVI,lea; b) adăugarea unui pridvor şi a unei clopotniţe în secolele XVII -XVIII
şi c) dărîmarea acestora din urmă, inclusiv refacerea tîmplei, la anul 1829-1830.
După această dată au urmat refacerile din a doua jumătate a veacului trecut, monu,
mentul căzînd apoi în ruină lentă, pînă la starea de azi.

*
Între resturile de cultură materială descoperite cu ocazia săpăturilor din anul
1957 un loc însemnat îl ocupă ceramica; aceasta datează din diferite epoci: comuna
primitivă (bronz,Hallstatt, La Tene), epoca romană şi secolele III-IV e. n.,
epoca prefeudală (secolul VIII-X), ultima categorie grupîndu,se pe o arie mai
restrînsă, în special în punctul « Fîntîna mare», de la nord de biserică. Resturile
de cultură materială din epoca feudală sînt mai numeroase şi constau din ceramică
(adesea smălţuită), de factură bună şi arsă oxidant, obiecte de fier, monede etc.
Mormintele au fost datate cu ajutorul monedelor şi pe considerente strati,
grafice. În majoritate datează din secolele XVII- XVIII.

*
În încheiere, se cuvine să arătăm că menţiunea din pisania actuală despre
cei « peste 234 de ani», socotiţi de la 1830 înapoi, ca epocă de fundare a bisericii
-este greşită. Aşa cum ne arată documentele scrise, Dobromir, ctitorul bisericii
de la Runcu, a ocupat înalta dregătorie de mare ban al Craiovei începînd cu decada
a şaptea (circa 1568) a secolului XVI. În vara lui 1583 Dobromir este tăiat pentru
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către Petru Cercei Vv 1 . Ca atare, el n'a
anul morţii sale. Foarte preţioase date în acest

putut clădi biserica de
cît înainte de
sens se găsesc în pisania
veche a bisericii (fig. 4 ).
În urma demersurilor la forurile de resort, o comisie specială condusă de
pictorul A vakian, a scos la lumină pisania veche a bisericii din Runcu, în zilele
de 21-22 aprilie 1958.
Piatra, foarte sfărîmicioasă, spartă în trei bucăţi, are forma unui dreptunghi
cu dimensiunile de 1, 42 x 0,99 x 0,08 m. Marginile au un chenar rezervat, lat
de 3,5 cm. Inscripţia din cîmpul pietrei are 11 rînduri, despărţite de interstiţii rezervate.
Starea de conservare a inscripţiei
este jalnică; în bună parte era
distrusă deja la 1830, căci stratul
de tencuială ce o acoperă are
imprimat în negativ numai acele
părţi din inscripţie ce se văd şi
astăzi. Partea din dreapta, jos,
este distrusă complet şi lipseşte,
păstrîndu,se doar ceva din sfîrşitul lunii şi ziua. Literele sînt
înalte de 6 cm şi foarte frumos
executate. Spaţiul dintre ele este
vopsit cu roşu ,cărărniziu. Primele
trei rînduri sînt uşor de recon,
stituit ; de asemenea, se pot
reconstitui si rîndurile 9- 11.
Din fericire; tocmai ceea ce se
păstrează din vechea pisanie
constituie elemente preţioase
pentru datarea bisericii. Pînă
la reconstituirea în întregime
a textului epigrafi.c, dăm aici
2
acele părţi din inscripţie care
Fig. 4. - Fragmente din pisania veche a bisericii de la Runcu:
sînt mai clare (în traducere) :
1, părţi din rîndurile 2-3, cu numele ctitorului (imprimate în
negativ în mortarul pisaniei de la 1830); 2, partea de jos a
«Cu voia Tatălui şi cu
pisaniei, cu anul: leat 7085 (1577).
ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea
Sfîntului Duh/ celui în Treime
slăvit Dumnezeu. Eu robul stăpînului meu Isus Hristos / jupan Dobro (mir
mare) ban şi jupan(iţa lui Vila)e/..... / .... sfînt/ loc .... / moşii noştri şi
părinţii. ... (Dobro) mir şi jupaniţa lui Vil(ae) şi fiul lor/. . . . . acest sfînt
hram/ în numele sfîntului şi marelui r mucenic Gheorghe în zilele binecinstito,
rului/ şi de Hristos iubitorul (lo Alexandr )u voevod .... / şi s'au sfîrşit. . . . leat
7085 (1577) .... (iu)nie 5 (zile)».
~
Cifra zecilor din an este spartă; ea nu poate fi. însă O= 70 ( x30E 7075 ( 1567 )),
deoarece la 1567 domn era Petru cel Tînăr -iar spaţiul din pisanie rezervat pentru

« hiclenie » de

şi

1 Vezi DIR, B, veacul XVI, III, p. 276; IV, p. 13
urm; V, p. 109, 133 etc. Cf. A. D. Xenopoi,

Istoria romînilor din Dacia
1927, ediţia a 2-a, p. 39.
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numele domnului {terminat în u} este mai mare şi corespunde întru totul pentru
Alexandru II Mircea {1574 -1577 sept.).
Satul Runcu e vechi şi apare în documente încă în prima jumătate a secolului
XVI {cu specificarea « în matca Oltului », spre a,} deosebi probabil de satul Runcu
din munţii Gorjului}. În 1533 satul aparţinea lui Chirtop portar, iar la 1564 unei
jupîniţe Calea, nepoată a lui Chirtop. Trece apoi din mînă în mînă, pînă e dăruit
de Constantin Brîncoveanu, la 1695, mănăstirii de la Hurez 1, care îl stăpîneşte
pînă în secolul trecut. Se explică astfel de ce un egumen hurezan se îngrijeşte de
refacerea bisericii la anul 1830.
Runcu, ca obiectiv arheologic, merită să intre în atenţia noastră pentru vesti,
giile ascunse în vatra sa.
N. CONSTANTINESCU

PA3BE.UKI1 B PYHKY-rP3.UliHAPI1
KPATKOE CO.IlEP:>KAHHE

B pe3yJ1bTaTe 33JlomeHHhiX B 1957 r. B Qepi<Bll cena PyHI<Y wyp<l:>oB, B CBR3ll c ee pecTaBpaLIHeii:, 6biJ1ll .[(06biThi BamHbie cBe.[(eHHR o6 3Tanax nocTpo.ii:I<ll 3Toro naMRTHlii<a. YcTaHOBneuo,
'ITO <l>YH.[(aMeHT Qepi<Bll CBR3aH c ropli30HTOM XVI B. li qTo B XVII-XVIII BB. 1< Qepi<Bll c
3ana,nuoii: cTopoHbi 6biJ1 npllcTpoeu npliTBop, a B ceBepo-3ana.[(HOM yrny nocTpoeua I<OJ10I<OJ1hHR
(pHC. 2).
B anpene 1958 r. 6bma BCI<phiTa .[(peBHRR Qepi<OBHaR Ha.[(nllcb. Oua no,[(TBepm.[(aeT co.[(epmaHlle 6onee no3,[(He.ii: Ha,[(nliCll 1830 ro.[(a, cornacuo I<OTopoif Qepi<OBb 6bma coopymeua .Uo6po.'liHpoM, BeJllii<liM 6aHOM Kpaii:OBhi. Eonee paHHRR ua.[(nliCh yToqHReT ,[(ame TO, qTo nocTpoii:I<a
1.1epKBll 6bma 3aKouqeua 5 liiOHR 708 5 r. ( 1577).
IIoceneHHe B PyuKy OTHOCliTeJlbHO 6oraTo cne,[(aMll MaTepli3JlbHOH I<ynhTYPhi pa:mllqHbiX
:mox (6pOH3a, r3JlbWTaT, JlaTeH, PliMCI<liH nepliO,[(, III-IV BB. H. 3., ,[(o<t>eo,[(3JlbHhiH li <t>eo,[(aJlhHhiH
nepHo,nbi XV-XVIII BB.).

OEl>J!CHEHHE PHCYHKOB

ropa

P11c. 1. - lO>t<HhiH !f!aca.Il uepi<BII a PyHI<y-rp3AIIH&pll (1577) rro J{a6poci<y apxiiTei<Topa 11. Eo)lH3peci<y.
P11c. 2. - IlJiaH uepi<BII a PyHI<Y c 3&JiomeHHhiMII a 1957 r. rnypcl>aMII.
P11c. 3.- PyHI<y, 1957 r. Pa3pe3 III A. IlJiaH 11 rrpo!f!IIJIL lO>I<HOH creHbi.
P11c. 4. - <PparMeHTbi r~peBHeii H&JliiiiCII uepi<BII B PyHI<Y. 1, cl>parMeHTbi 2-ii: 11 3-ii: crpoi< c IIMeHeM KTIIloTIIC'!aT8HHbie H8 K8MHe H8[1IIIICII 1830 r.); 2, Hll>t<HIIII '18CTb H8)llliiCII C I'O[IOM: (< 7085 >) (1577).

LES SONDAGES DE RUNCU-GRĂDINARI
RESUME

a

Les sondages archeologiques, pratiques en 1957 l'eglise de Runcu en vue d'une restauration,
ont permis de recueillir d'importantes donnees au sujet des etapes de construction de ce monument. On a constate que les fondations de l'eglise se rattachent au niveau qui correspond au XVI"
siecle et que, pendant les XVII"- XVIII" siecles, cette eglise s'est enrichie d'un porche sur son
cote occidental et d'un docher
l'angle Nord-Ouest (fig. 2).
L'ancienne inscription votive de l'eglise a ete decouverte en avril1958. Son contenu confirme
les dires de l'inscription de 1830:
savoir, que le fondateur de l'eglise est Dobromir, grand ban

a

a

1
DIR, B, XVI, IV, p. 326-328; cf. şi 1. lonaşcu,
Documente privitoare la Oltenia şi judeţul Olt, În AO,

XIV, 77-78, 1935, p. 117-118; ibidem, 79-82,
1935, p. 404 (Anexa).
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de Craiova. L'ancienne inscription pn!cisait meme que l'eglise avait ete terminee en l'an 7085
(1577 de notre ere), le 5 du mois de juin.
La station de Runcu est relativement riche en vestiges de civilisation materielle, datant de
differentes epoques (bronze- Hallstatt, La Tene, epoque romaine, 111·- IV• siecles de notre
ere, epoques prefeodale et feodale- xv·- xvm· siecles).
EXPLICA TION DES FIGURES

I.

Fig. l. - Fa~ade
Bodnărescu.
Fig. 2. ~Plan de

meridionale de l'eglise de

Runcu-Grădinari

(1577), d'apres un releve de l'architecte

l'eglise de Runcu, avec indication des sondages faits en 1957.
Fig. 3. - Runcu, 1957; section III A. Plan et profil de la paroi meridionale.
Fig. 4.- Fragments de l'ancienne inscription votive de l'eglise de Runcu: 1, fragments des lignes 2-3,
portant le nom du fondateur (lignes imprimees en negatif sur le mortier de l'inscription votive de 1830); 2, partie
inferieure de l'inscription votive, mentionnant l'annee 7085 (=· 1577 de notre ere).
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC TlRGŞOR *
(r.

şi

reg.

Ploeşti)

importante obţinute în săpăturile arheologice de la Tîrgşor
în 1956, precum şi apariţia unor probleme care nu au putut fi decît între~
zărite în cursul cercetărilor, au impus în mod firesc necesitatea continuării
acestor săpături. Înţelegerea pe care am găsit~o în acest scop la Sfatul popular al
regiunii Ploeşti, care prin Muzeul de istorie al regiunii a pus la dispoziţie fon~
durile necesare, a permis continuarea lucrărilor în cursul anului 1957.
Planul de cercetări din 1957 a fost conceput în sensul adîncirii problemelor
apărute în 1956, ca primă necesitate punîndu~se determinarea limitelor de întindere
a tîrgului medieval de la Tîrgşor şi stabilirea stratigrafiei depunerilor arheologice
prin secţiuni trasate în jurul axului central, format de pîrîul Leaotul.
Rezultatele obţinute în campania de săpături din 1957 nu au dezminţit aştep~
tările care se puneau în explorarea acestei aşezări, în care mai mult decît în altă
parte, pare a se putea urmări o continuitate de viaţă deocamdată relativă, dar
care promite a deveni neîntreruptă mai ales pentru perioada atît de importantă
şi atît de puţin cunoscută a istoriei patriei noastre în care s~a format poporul romîn.
Aceste perspective justifică continuarea săpăturilor de la Tîrgşor şi în cursul
anilor viitori, cînd va trebui să se facă cercetarea intensivă a complexelor intercep,
tate în secţiunile trasate pînă acum, cu atît mai mult cu cît condiţiile topografice
actuale ale aşezării permit extinderea aproape nelimitată a cercetărilor.
Prezentul raport preliminar a fost redactat de tov.: Sebastian Morintz (sec,
ţi unea I A - b) ; Gh. Diaconu (secţiunea II A, stratigrafie, locuinţe gropi,
pavaje) şi N. Constantinescu (secţiunea II A, necropola medievală, materialul
arheologic).

R

EZULTATELE

DORIN POPESCU

*
Cercetările efectuate în cursul anului 1956 la Tîrgşor ne,au dus la cunoaşterea
unei părţi din această aşezare. În raportul primei campanii s'au amintit principalele
descoperiri de resturi materiale, specificîndu,se totodată şi subliniindu,se con,
tinuitatea de viaţă, aproape neîntreruptă, începînd cu epoca neolitică şi terminînd
cu ruina tîrgului medieval 1 .
Ca o continuare a secţiunii I A/1956 a fost săpată în cursul anului 1957
secţiunea I A-b, către est de şoseaua Ploeşti,Bilciureşti,Bucureşti, cu scopul de
a se preciza limita estică a tîrgului medieval şi depunerile anterioare acestuia (fig 1).
Secţiunea I A-b este lungă de 20 m şi lată de 1,50 m. Săpătura a atins adîncimi
• Colectivul şantierului a fost alcătuit din: Dorin
Popescu (responsabil), N. Constantinescu, Gh. Dia·
conu, Sebastian Morintz (de la Institutul de arheo·
logie), membri şi N. 1. Simache - consilier pentru

problemele de istorie (Muzeul de Istorie Ploeşti),
N. Crăciun şi P. Grigoriu, studenţi.
1
A se vedea raportul asupra campaniei din
anul 1956 în Materiale, V, p. 619-629.
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variabile, între 0,90 şi 1,20 m - excepţie făcînd o porţiune unde - pentru urmă~
rirea unei gropi feudale din secolul XVIII - a fost atinsă adîncimea maximă de 1, 90 m.

!Dllllllilll PJminl !J"ibcn •mesteca/ cu negru (.JraM)

Cz::J Pimint negru ru miJteriJie preistorice

~ PJminl nf!,qru cu ma/eriiJie feud•le

~Pamint negru·casr.niu deschis friu)

Fig. 2.

- Secţiunea

[

A- b,

pro filul

fi

sec !Ve n

Sca r a

Foo::::] Pietre de riu

p eretelui

de

-------

'"'

sud .

Pămîntul viu, întîlnit la adîncimea medie de 0,85 m, este de culoare neagră~
castanie şi suprapune un strat de pietriş. Aceasta indică configuraţia terenului
anterioară formării solului negru~
castaniu de pădure. Stratul de pietriş a fost atins în secţiunea I A-b
la adîncimi diferite (0, 70, 1,90 m),
fapt care trebuie pus în legătură cu
un vechi curs de apă. La adîncimea
de 1,90 m pietrişul este fixat într~o
argilă albicioasă formată sub apă.
Formarea ulterioară a stratului negru~
castaniu a dus la o relativă nivelare
a terenului.
Primul strat arheologic de jos
în sus este de culoare neagră şi are
o grosime mare de 0,30 m. El
conţine foarte puţine materiale arheologice: cîteva cioburi atipice, bucăţi
mici de chirpici ars la roşu, un
răzuitor de lamă neolitic şi cîteva
cioburi La Tene (fig. 2).
Stratul următor , tot de culoare
neagră, are grosimea de circa 0,27 m.
El conţine cîteva fragmente ceramice
din secolele XV- XVII, iar pe alocuri,
datorită unor deranjamente, frag~
mente de vase din secolele XVI III XIX. În stratul feudal se găsesc multe
oase de animale si nici O urmă de
Fig. 3.- Vedere genera lă a secţiunii li A (1 95 7).
locuinţă, vatră sau' cuptor.
Ultimul strat, răvăşit de plug, este format din pămînt negru amestecat cu lut
galben ce provine din nivelarea unui dig, a unei orezării moderne.
Săparea secţiunii I A - b ne~a dat deci putinţa să precizăm că în zona cercetată
straturile formate în epoca veche şi în epoca feudală sînt mult mai subţiri şi mai
sărace în material arheologic decît aceleaşi straturi, întîlnite la vest de şosea, în
secţiunea 1 A /1956. Lipsa totală a unor urme de locuinţe ne arată clar că ne aflăm
în afara aşezărilor care au existat spre vest.
SEB ASTIAN M O RI NTZ
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După stabilirea limitei de est a urmelor de viaţă de pe teritoriul Tîrgşorului,
colectivul şi,a îndreptat atenţia înspre latura de nord,vest a aşezării, urmărind
acelaşi scop. Pentru îndeplinirea acestuia, a fost executată secţiunea II A/1957,
lungă de 120 m şi lată de 1,50 m (fig. 1); secţiunea, orientată aproximativ NV -SE
a fost trasată pe o ridicătură de pămînt, mărginită la nord de parcul G.A.S. Tîrgşor, la vest şi sud de pîrîul Leaot, iar la est de o platformă dreaptă care se
lasă lin spre incinta mănăstirii lui Antonie Vodă din Popeşti (fig. 1 şi 3 ). Cu mici
deosebiri, situaţia stratigrafică (de jos în sus) din secţiunea II A/1957 este în
general asemănătoare cu aceea pe care am constatat,o în cercetările din anul
1956 (fig. 4 ).
Deasupra pămîntului viu se află un strat subţire de pămînt de nuanţă închisă,
în cuprinsul căruia au fost găsite fragmente ceramice atipice aparţinînd unor culturi
ale comunei primitive (neolitice, La Tene). El este suprapus de un strat gros de
0,25---0,50 m, caracterizat printr,un pămînt negru murdar, în compoziţia căruia
găsim bucăţi de chirpic, pietre arse, cărbuni şi cioburi prefeudale şi feudale
timpurii.
Primul nivel medieval constă dintr,un strat de locuire negru,cenuşos, gros de
0,40---0,50 m. El cuprinde resturi de chirpici ars, pietre arse, cărbuni, vase etc.,
şi datează din secolele XIV -XV pe baza unei monede de la Mircea cel Bătrîn.
Al doilea nivel medieval este caracterizat printr,un pămînt negru,cenuşos
în care se intercalează pe alocuri lentile de lut galben purtat. El este gros de 0,300,40 m şi conţine materiale arheologice aparţinînd unor locuinţe de suprafaţă
şi gropi datate în secolul XVI.
Ultimul nivel medieval, răvăşit în multe locuri de fierul plugului, datează din
secolul XVII şi începutul celui următor, şi se compune din fîşii de pămînt galben
purtat, care au servit ca paturi pentru amenajarea unor locuinţe de suprafaţă.
Complexele mai importante descoperite în secţiunea II A/1957 sînt dispuse
astfel: în partea de est a fost interceptată marginea apuseană a unei necropole
medievale; porţiunea de mijloc se caracterizează printr'o aglomerare de locuinţe
medievale şi, în sfîrşit, la vest de acestea din urmă am dat de resturile unor
locuinţe feudale timpurii.

1 . LOCUINŢELE

FEUDALE TIMPURII

Au fost găsite resturile a trei locuinţe din această epocă.
Prima, face parte din categoria bordeielor. Nivelul de călcare al construc,
torilor si al acelora care au folosit bordeiul nu se mai păstrează, deoarece, pe
de o p~rte, bordeiul este perforat la est de un şanţ în care a fost amenajată o
rigolă de scurgere executată din bolovani de rîu şi orientată spre apa Leaotului
(fig. 14) şi, pe de altă parte, marginea de vest a bordeiului este tăiată de gropile
mormintelor 29 şi 30. S,a putut cerceta numai o mică parte din fundul bordeiului,
respectiv o porţiune de circa 0,30 m, măsurată de la peretele de nord al secţiunii
Il A pînă la marginea de sud a gropii bordeiului. S,a constatat astfel că fundul
bordeiului este săpat în cel mai recent sol de aluviuni de pe malul stîng al Leao,
tului. Lungimea bordeiului este de circa 3,50 m. Pe fund, deasupra unui strat
subţire de pămînt purtat (0,05 -0,10 m), am găsit foarte multe fragmente ceramice
decorate cu striuri si benzi în val, resturi de chirpici ars, oase de animale, pietri,
cele arse, ş.a. Deoar~ce n,a fost explorată decît latura de sud a locuinţei - sarcina
de a o cerceta în întregime revine campaniei următoare.
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A doua locuinţă feudală timpurie
a fost găsită în jumătatea a doua a
secţiunii II A (carourile 44- 45);
ea ne,a permis să constatăm că
este tot un bordei, săpat la
0,90-1 m faţă de nivelul contemporan de călcare. Şi în acest caz,
dat fiind caracterul sondajului
întreprins în 1957 la Tîrgşor, nu
s,a explorat decît o mică parte
din locuinţă, respectiv colţul de
nord,vest.
Date mai ample ne,a oferit cel
de,al treilea bordei feudal timpuriu de la Tîrgşor, situat la est
de bordeiul nr. 2, în carourile
numerotate de noi cu 29 - 31
(fig. 4 ). Bordeiul este adînc de
circa 1 m, lat de circa 4 m şi este
precedat de un gîrlici de intrare
lung de 1 m. Pereţii sînt săpaţi în
lut, aproape verticali, iar fundul
este orizontal şi săpat în prundişul
aluvionar. Aproximativ la jumă
tatea bordeiului am dat de vatra
lui, avînd forma unei potcoave şi
un diametru maxim de O, 70 0,80 m (fig. 5). Partea de sud şi
est a vetrei a fost tăiată de o
groapă din secolul al xv,lea.
Totuşi, aşa cum se păstrează vatra
ne furnizează următoarele date :
Ea a fost amenajată pe o platformă cruţată, la înălţimea de
O, 10 rn faţă de fundul bordeiului.
s,a observat că vatra avea o gardină
de jur,împrejur, executată din lut,
înaltă de 0,08- O, 10 m şi groasă de
0,10-0,12 m. Ea a fost întărită la
exterior cu bolovani de rîu - arşi
puternic de focul vetrei. Pe vatră
şi în cuprinsul bordeiului am găsit
mai multe fragmente ceramice şi
cîteva oase de ierbivor mare.
La sud,est de vatră, în mijlocul
bordeiului, chiar în peretele de
sud al secţiunii II A, am dat de
urma unei gropi de par (fig. 4 ).
Aceasta e de pus în legătură cu
un stîlp central, pe care se spriji,
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neau probabil grinzile laterale ale acoperişului. Menţionăm aici că o groapă de par
- adîncă de 0,40 m şi largă de 0,20 m - a fost găsită şi în colţul de sud,est al
gîrliciului, servind desigur tot pentru susţinerea acoperişului (fi.g. 4). După
materialele arheologice descoperite în strat şi în cadrul complexelor amintite,
datăm aceste locuinţe în secolele IX - XI.

Fi g. 5. -

2.

Va tra bo rd eiului nr . 3 (sec. IX- XI ).

L O C UINŢELE

MEDIEVALE (SEC. XV-XVII)

In cuprinsul secţiunii II A /1957 au fost descoperite mai multe locuinţe medie,
vale. Ele au fost datate cu siguranţă în secolele XV - XVI şi XVII, după materialul
descoperit în ele şi după datele stratigrafi.ce. Ca tehnică de construcţie le putem
împărţi în trei grupe : a) locuinţe de suprafaţă simple; b) locuinţe de suprafaţă
cu pivniţă şi c) locu.inţe de suprafaţă cu ziduri de piatră. (Nu vom discuta aici
categoria bordeielor feudale , a căror tehnică de construcţie n'a fost încă suficient
studiată în campania din acest an). Precizăm şi aici că prezentarea celor trei grupe
de locuinţe feudale se bazează numai pe cadrul restrîns permis de secţiune ; cerce,
tarea pe suprafaţă se va face în cursul campaniilor viitoare.
a) O locuinţă de suprafaţă din secolul al XVII,lea, bine păstrată, a fost
găsită în marginea de vest a necropolei. Ea măsoară 5 m lungime. Podeaua este
aproape plană, bine lutuită şi prezintă crăpături din cauza unui incendiu puternic.
Tălpile de est şi vest ale locuinţei sînt groase de O, 15 m, late de 0,20 m şi au
fost executate dintr,un lemn de esenţă moale. După demontarea podelei de lut,
s'a putut stabili că aceasta a fost amenajată - ca de altfel în toate cazurile consta,
tate - pe un pat de lut purtat. E de subliniat faptul că în nici o locuinţă nu s'a
constatat încă urma unor vetre sau sobe.
·
Între carourile 17 şi 19 a fost descoperită o locuinţă de suprafaţă mai evoluată,
datată pe baza materialului arheologic şi al monedelor în secolul al XVI,lea. Tălpile
locuinţei sînt groase de 0,20 m şi late de 0,25 m. Ele sînt îngropate în pămînt ,
legîndu,se de podeaua de lut. Important pentru această locuinţă e prezenţa unei
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Ceramica

feudală

timpurie (sec. lX-Xl).
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3
4

Fig. 7.- Ceramică feudală timpurie (sec. IX- XI): 13, fragment din specia cenuşie cu un semn zgîriat
(grafitto); 16, fusaiolă de lut ornamentată; 17, fragment dintr-un obiect de lut ornamentat.
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sobe, pe care am descoperit~o prăbuşită pe podea în urma unui incendiu.
Soba se compune dintr~un schelet de oale de încălzit, prinse cu lut amestecat
cu paie. Meşterul sobar a introdus·între
sirurile de oale cîte un rînd de discuri
~rnamentale (fig. 12/9).
b) La vest de această locuinţă au
1
fost descoperite resturile unei locuinţe
de suprafaţă cu pivniţă. Locuinţa,
datată în primii ani ai secolului al
XV ~lea, ocupă în teren punctul cel mai
3
înalt al zonei cercetate. Din cauza inter2
venţiilor mai tîrzii, am putut cerceta
doar pivniţa şi gîrliciul acesteia.
Nivelul de săpare al pivniţei por~
neşte de deasupra stratului prefeudal
(fig. 4 ). După ce constructorii au înlă~
4
turat humusul medieval şi o parte din
stratul pre~feudal- au săpat apoi o
Fig. 8. - Obiecte de podo abă: 1- 2, fibule romane de
groapă rectangulară (fig. 9), adîncă de
bron z (sec. II- III e.n.); 3, cercei de bronz (sec. IX-XI);
1,80 m şi lungă de 3 m. Intrarea în piv~
4, nasture de bronz (sec. IX-X I).
niţă se făcea pe la uşă, printr~un gîrlici
lung de aproape 2 m (fig. 4 ). După cum se vede din profil, gîrliciul trebuie
reconstituit deoarece a fost perforat de o groapă din secolul al XVII~lea.
În secţiunea II A a fost prinsă
numai în întregime latura de sud a
pivniţei şi ceva din laturile de est
şi vest. Am putut observa că pe
fundul pivniţei constructorii au săpat
şănţuleţe în care au îngropat bîrnele
sau tălpile orizontale (fig. 9). Acestea
măsoară în lăţime 0,30-0,35 m şi
sînt groase de 0,20 m. Din loc în
loc, în bîrne erau înfipţi pari ver~
ticali ; între .ei şi peretele de pămînt
erau fixate loazbele sau scîndurile
cu care s~p. căptuşit interiorul piv~
niţei. Pe latura de sud au fost găsiţi
doi stîlpi, iar pe laturile de est şi
vest cîte unul. Credem că au existat
şi stîlpi de colţ, căci pe fundul piv~
niţei am găsit şi alte resturi de
loazbe şi stîlpi, carbonizate. Spre
colţul de sud~vest, în apropierea
intrării, am găsit un cerc de fier,
cu diametru! de 0,50 m , aparţinînd
probabil unui butoi.
c) Din a treia grupă de locuinţe
de la Tîrgşor, cea mai reprezentativă
este locuinţa din secolele XVI -XVII
aflată în caro urile 22- 25 (fig. 4 ).
Fig. 9. - Pivniţa locuinţei din sec. XV.
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Locuinţa este lată de 4,50
piatră de carieră legată cu

m şi are zidurile groase de 0,50-0,60 m, lucrate din
mortar. Nu au fost constatate urme de tencuială, nici
în interior nici în exterior. Locuinţa se leagă de un pavaj executat din piatră
de rîu, prins însă pe o mică porţiune, deoarece a fost deranjat de o groapă.

3. GROPILE

Numeroasele gropi descoperite în secţiunea Il A/1957 se împart în două
categorii, după întrebuinţarea avută: gropi de bucate (depozite, în general pentru
cereale şi chiar servind la adăpostirea avutului) şi gropile obişnuite, din care,
iniţial, s'a scos lutul pentru construcţia caselor şi apoi au servit ca gropi de gunoi.
Diferenţa dintre unele şi altele e vădită mai ales în ce priveşte forma: primele
sînt de forma unui borcan, iar celelalte sînt neregulate, deseori prelungi şi puţin
adînci. În plus, primele sînt arse pe dinăuntru pentru a fi ferite de umezeală.
Dintre acestea o groapă descoperită între zidurile casei amintite ceva mai sus (dar
datînd dintr'o vreme anterioară, contemporană cu epoca de funcţionare a casei
cu pivniţă) -este adîncă de 1,90 m şi largă de 1,50 m la fund şi de 1,20 m
la gură. E important de subliniat că în partea de vest se afla o gură laterală, servind
pentru introdusul şi scosul cerealelor depozitate aici. Gura aceasta e lungă de 0,60 m
şi largă de 0,50 m.
Din categoria celorlalte gropi, obişnuite, atrage atenţia aceea descoperită
în caroul 41 ; e vorba de o groapă lungă de circa 2 m şi adîncă de numai 0,500,80 m. În groapă au fost descoperite lentile masive de cenuşă şi cărbuni, amestecate
cu resturi de oase şi coarne de cerb. Alături de acestea am găsit un sfredel de fier,
o săgeată cu aripioare cu tub de înmănuşare, cîteva cuţite şi numeroase deşeuri
(oase semiprelucrate). Toate acestea ne îndreptăţesc să afirmăm că groapa se află
în preajma locuinţei unui meşter în os (fig. 11).

4. PAVAJELE

Au fost interceptate în această campanie trei pavaje (drumuri pavate), avînd
în general lăţimea de 4 -5 m. Primul a fost găsit în capătul de est al secţiunii,
al doilea în caroul 20, iar al treilea în carourile 54-55. La acesta din urmă, la
demontare, s'a constatat că se compunea din două straturi, reprezentînd faze
diferite.
În general, pavajele sînt executate din piatră de rîu, pe un pat de lut curat.
Ele sînt orientate nord,sud, legînd această parte a tîrgului medieval de incinta
mănăstirii.
GH. DIACONU

5. NECROPOLA MEDIEVALA

Din cele 47 de schelete descoperite în campania anului 1957, abia 1/3 se aflau
în stare bună de conservare - restul fiind răvăşite. Poziţia scheletelor este cea
obişnuită : corpul întins şi orientat vest,est, cu mici deviaţii în funcţie de anotimp.
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Braţele sînt încrucişate pe piept sau pe abdomen, cu cîteva excepţii despre care
se va vorbi mai jos. S,au găsit numai trei morminte de copii (M 2, 9 şi 31) şi
tot atîtea de adolescenţi (M. 16, 21 şi 39); restul sînt bărbaţi şi femei de vîrstă
matură. În nici un mormînt nu s'a constatat folosirea sicriului. De asemenea, ne,a
surprins şi lipsa oricărui inventar din morminte, exceptînd o mărgică de sticlă
descoperită în M. 2. O fibulă antică (fig. 8/2) din mormîntul nr. 39 a fost antrenată
o dată cu săparea gropii.
Ne,a reţinut atenţia faptul că poziţia braţelor diferă la cîteva schelete: unul
din braţe este întins de,a lungul corpului, iar celălalt zace pe abdomen sau pe bazin

Fig. 10. -

Morminte feudale de la

Tîrgşor.

(fig. 10). Aşa sînt mormintele 12, 19, 24, 26, 29 şi 39. Pornind de la observaţia
în două cazuri (M. 24 şi 26) mormintele sînt tăiate de altele obişnuite, din secolul
al XV,lea (M. 25 respectiv M. 30) şi avînd în vedere şi faptul că în primele nu
s'au găsit materiale posterioare secolului al XIV - ajungem la concluzia că grupa
de morminte la care ne,am oprit datează dintr'o epocă anterioară secolului al XV,lea.
Restul mormintelor a fost datat pe bază stratigrafică în secolele XV -XVI.
Fireşte, precizări sub raportul cronologic şi date mai ample despre necropolele
medievale de la Tîrgşor vor fi obţinute în campaniile viitoare. De pe acum trebuie
avută în vedere posibilitatea că aşezarea feudală din secolele XIV -XV de la
Tîrgşor va fi avut şi o biserică proprie. Pînă acum, cea mai veche este socotită
biserica lui Vlad Ţepeş, zidită la anul 146!1. Pe cale arheologică va trebui să se
descopere urma bisericii mai vechi decît secolul al XV,lea, poate chiar în preajma
bisericii lui Vlad Ţepeş sau în incinta palatului domnesc.

că

1

C. C. Giurescu, O

47 - •. 130

biserică

a lui Vlad

Ţepeş

la

Tîrşor,
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6. MATERIALUL ARHEOLOGIC

Bogat şi variat - materialul arheologic recoltat, în campania anului 1957
de la Tîrgşor, ilustrează o viaţă intensă, în special în epoca medievală.
a) Materialul neolitic se rezumă deocamdată la cîteva fragmente ceramice,
atipice, corodate, atribuite după o buză mai caracteristică culturii de tip Gumelniţa .

9
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Diferite obiecte de fier , oase semiprelucrate
din sec. XV.

şi ceramică,

dintr·o

groapă

b) Ceramica din epoca romană şi din secolele III - IV e.n. constă din frag,
mente tipice lucrate la roată, avînd pasta roşie,cărămizie sau cenuşie. Vasele au
pereţii oblici, subţiaţi, buza răsfrîntă mult în afară şi teşită orizontal. Un fragment
de toartă prezintă pe faţă un strat de angobă de culoare albă,gălbuie. Cîteva
cioburi sînt ornamentate cu cerculeţe adîncite, dispuse în şir sau cu triunghiuri
şi romburi excizate - - la fel ca la ceramica descoperită mai de mult în castrul
roman de la Drajna de sus 1 .
1
Gh. Ştefan. Le camp romain de Drajna de sus ,
în Dacia , XI-XII , 1945 - 1947 , p. 129, fig. 11 / 1

şi

p. 133, fig. 14/2.
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c) Semnalată sporadic încă în cursul campaniei din anul 1956 - ceramica
prefeudală şi feudală timpurie a fost recoltată din abundenţă în cursul campaniei
din 1957. Ea este variată tipologie şi stilistic. Se distinge mai întîi o categorie
inferioară în ce priveşte tehnica de execuţie. Pasta este zgrunţuroasă, modelată
cu mîna sau cu roata înceată. Pereţii vaselor sînt mult îngroşaţi - în special fun~
durile. Buzele sînt relativ înalte şi uşor răsfrînte în afară. Nu s~a găsit nici un frag~
ment ornamentat. Arderea se prezintă neunitară şi este oxidantă. Această categorie
a ceramicii prefeudale de la Tîrgşor nu a fost încă diferenţiată ca strat de cealaltă
categorie, superioară, lucrată cu roata de picior, bine arsă şi în general ornamentată.
Pasta vaselor este mai bună, pereţii se subţiază, arderea este unitară la roşu sau
la negru. Buzele răsfrînte mult în afară, sînt uşor îngroşate pe margine şi variat
profilate. Ornamentele de bază sînt valul (dublu sau în bandă} şi banda de striuri,
executate cu pieptenele (fig. 6 -7). Uneori aceste motive se combină, formînd
registre ornamentale.
Tot din categoria a doua face parte şi aşa numita specie cenuşie. E vorba
de o ceramică de factură bună, cu pasta neagră~cenuşie consistentă şi bine arsă.
Prezintă ca decor linii lustruite, executate în pasta crudă cu un obiect plat şi neted.
Pusă în legătură cu ceramica de tip Saltovo din Ucraina şi datată în secolele IX -X 1,
această categorie aminteşte totuşi de fondul local străvechi, respectiv epoca a doua
a fi.erului (cultura dacică} 2 • Amintim aici că ceramica din această specie se află
larg răspîndită pe teritoriul ţării noastre 3 , iar mai aproape de Tîrgşor la Ileana~
Podari şi Putinei 4 . Deasemenea se află documentată în R. P. Bulgaria (Novi Pazar,
Pliska ş. a.} 5 •
Un fragment din această specie (fig. 7 /13), de la Tîrgşor, atrage atenţia printr~un
semn zgîriat după arderea vasului (graffito). Vasul îşi găseşte analogii în acelea
descoperite în movila nr. XXXIII de la Pliska 6 •
Semnul de pe vasul de la Tîrgşor reprezintă trei linii paralele, cea din mijloc
fiind bifurcată la ambele capete. Obişnuit, aceste semne sînt considerate de arheo~
logii bulgari ca « protobulgare» 7 • În timpul din urmă s~a emis însă părerea că pot
fi şi slave 8 • Socotim totuşi că pot fi şi mai vechi, poate de origine bizantină,
căci un semn înrudit cu acela de la Tîrgşor se află pe o cărămidă de la bazilica
clădită sub Iustinian la Ţaricin (Iugoslavia 9 }.
Datarea materialului ceramic şi a complexelor de care se leagă, este încă
relativă. Socotim totuşi că ea se va apropia de cea absolută pe măsură ce se va
face analiza amănunţită şi diferenţiată a elementelor stratigrafice - în corelaţie cu
inventarul de orice fel din cuprinsul stratului prefeudal. Aprecierea generală că
1
Maria Chişvasi-Comşa, Unele conclu:rii istorice
pe ba:ra ceramicii din sec. VI-XII, în SCN, VIII,

1-4. 1957, p. 273-276.
2
K. Horedt, Ceramica slavă din Transil1•ania,
în SCN, II, 2, 1951, p. 210.
3
Vezi literatura la M. Comşa, op. cit.
4
Informaţii de la VI. Zirra şi P. Diaconu.
6 St.
Mihailov, EiJuH cmapuHeH HeKponoll npu
Hoeu l1a3ap, în hvestiia-Institut, XX, 1955, p. 293336. Autorul datează necropola în sec. IV-V şi o
atribuie sarmaţilor. Cercetările mai noi o plasează însă
în sec. VII-VIII şi o atribuie proto-bulgarilor (Mavrodinov, în SA, XXIV, p. 137- apud M. Comşa, op.
cit., p. 274); pentru Pliska a se vedea S. Gheorghieva,
PaJKOnKu Ha MOWIIU XXXIII u XXXII 6 fliiUCKa,
în hvestiia-Institut, XX, 1955, p. 11-41. Autoarea
datează materialul descoperit în prima jumătate a
sec. IX (p. 40-41, rezumat francez).

6

S. Gheorghieva, op. cit., p. 23, fig. 18/3. Menîn aceeaşi movilă a fost găsit un fragment
din gîtul unei amfore pe care este zgîriat un semn
Înrudit cu acela de la Tîrgşor (ibidem, p. 18, fig. 12
ţionăm că

şi

13).

7
Literatura în articolul lui D. Tudor, Vase
« protobulgare )) descoperite in Oltenia, în SCIV, II,

1, 1950, p. 139-151.
8
D. Tudor, op. cit.; cf. şi St. Mihailov, Apxeo·
ilOlU'leCKU Mamepua,w om fl;zucKa, în hvestiia-Institut,
XX, 1955, passim.
" Cf. Nevenka Spremo-Petrovic, EaJUIIUKa ca
KpunmoM y llapu'lUHOM zpaiJy, în Starinar, S.N.,
III-IV, 1952-1953, p. 172, fig. 7. Pentru date mai
ample a se vedea N. Constantinescu, fn legătură cu o
siglă de pe un vas din specia cenuşie pre{eudală dela
Tîrgşor, în SCIV, X, 2, 1959, p. 461-466.
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materialul nostru datează din secolele IX -XI se bazează deocamdată pe prezenţa
în strat a speciei prefeudale cenuşii şi, mai ales, pe un cercei de bronz, descoperit
într'o groapă în asociere cu materialul caracteristic (fig. 8/3). Cercelul are diametru!
de 23 mm şi constă dintr,un fir răsucit la un capăt şi trecut printr'o bobiţă sferică
executată din două valve lipite. O sîrmuliţă porneşte de la capătul răsucit al firului
median, pe care,l înfăşoară apoi, prinzînd şi bobiţa bi,valvă spre a o fixa mai bine.

3

Fig. 13.- Obiecte de fier din sec. XV-XVI.

Cercei asemănători au fost larg răspîndiţi în spaţiul balcano,dunărean. Analogiile
mai apropiate le aflăm în Bulgaria - necropola de la Vraţa 1 , la Preslav 2 etc.
În linii generale, aceşti cercei sînt dataţi acolo în secolele VIII -XI.
Nu cunoaştem analogii pentru un nasture de bronz prefeudal, de forma unei
semisfere turtite, ornamentat cu patru linii încrucişate şi adîncite (fig. 8/4).
1 D. Bucinski, Eouu cpeiJueBeKoBell HeKponoJZ oo
Bpatta, în Iz vestiia-Institut, XVll, 1950, p . 305--306
şi fig. 254/1.
2 I. Ciangova, TopzoBcKu
noAteUţeJtUfl Kpau I{):JJC·
uama Kpenocmua cmeHa B llpecJZaB, în Iz vestiia-Institut ,
XXI, 1957, p. 238-239 şi p . 240, fig. 8/4. Despre

bizantină a acestor
confecţionarea lor În aria
reană , cf. Ljubo Karaman,

cercei şi despre aparitia şi
de civilizaţie slavă dună ·
Glossen zu einigen Fragen
der slawischen Archiiologie, în Archaeologia ]ugoslavica, II, Belgrad, 1956, p. 101 - 103.
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d) Materialul arheologic feudal este tot atît de bogat şi variat ca şi cel desco,
perit în anul 1956, cu menţiunea că înscrierea lui stratigrafică şi cronologică s'a
făcut pe baze mai solide. Îl vom prezenta aici mai ales sub raportul noutăţii lui
în complexul feudal de la Tîrgşor.
Ceramica este variată si răspîndită în toate straturile si nivelurile de locuire.
Este datată cu oarecare pre~izie - graţie complexelor în car~ a fost găsită şi datorită
monedelor. s,a putut distinge un
material care se leagă ca factură
de epoca mai veche, a secolelor
XII - XIII - fapt care pledează pentru
o continuitate neîntreruptă a vieţii
în aşezarea de la Tîrgşor, cu rădă,
cinile adînc înfipte în epocile ante,
rioare.
În privinţa ceramicii de uz larg se
remarcă, socotim , nivelul avansat al
tehnicii de execuţie al olăriei mun,
tene - în raport cu ceramica din
aceeasi vreme din Moldova. Acest
avans' se datoreşte pe de o parte
faptului că .olăria munteană a stat în
contact mai strîns cu cea bizantină,
iar pe de altă parte şi în special
pentru că procesul intern de evo,
luţie, în cadrul ceramicii, a fost în
Muntenia mai rapid şi s'a bazat
pe perfecţionarea neîntreruptă a
mijloacelor de producţie (roată,
cuptor, etc.), în funcţie de cerinţele unei pieţe interne în plină
dezvoltare. Acest avans se va păs
tra si în secolele următoare.
Fig. 14.- Rigolă executată din piatră de rîu (sec. XVll).
Cît priveşte ceramica decorativă
(plăci de teracotă pentru sobe şi
pereţi, oale pentru sobe etc.), aceasta n'a egalat în execuţie pe aceea moldovenească,
deşi nu se poate spune că la Tîrgşor unele locuinţe de tîrgoveţi erau lipsite de
un oarecare confort. Am amintit mai sus că soba unei locuinţe din secolul al XVI,lea
era alcătuită din cahle în formă de oală - cu gura rotundă sau pătrată - şi era
împodobită cu discuri ornamentale. Acestea măsoară un diametru maxim de 14,5 cm
şi sînt adesea smălţuite în verde sau albastru. Unele teracote prezintă un orna,
ment geometric (fig. 12/1-5), iar un fragment provine poate de la o cahlă din
mediul transilvănean (fig. 12/8).
Restul materialului ceramic, în special acela din sec. XVI şi XVII,
nu aduce noutăţi faţă de materialul amintit în raportul asupra campaniei
din 1956.
Materialul fieros de la Tîrgşor, descoperit în această campanie, ne permite
să subliniem încă o dată importanţa atestării unor cuptoare de redus minereul
de fier şi, desigur, al unor ateliere de fierărie din epoca feudală. Ca mărturie stau
numeroasele obiecte de fier - cuţite, cuie, unelte, catarame, o scară de şa, vîrfuri
de săgeţi etc., unele grupate în anumite complexe (fi.g. 11 ), precum ş i lupele de
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minereu şi fragmentele de zgură provenind de la un cuptor de redus minereul de
fier -poate altul decît cel descoperit în anul 1956 (sec. XVI) 1 .
Pentru a încheia, mai amintim de cîteva obiecte de sticlă precum şi bucăţi
de faianţă orientală, datate în secolele XVI -XVII. La datare ne,au fost de folos
cele cîteva monede ungureşti şi turceşti (accele) descoperite în complexe bine
definite pe cale arheologică.
Din cele de mai sus rezultă, mai ales, importanţa descoperirii unui strat de
locuire datînd din perioada prefeudală şi feudală timpurie. Deşi cercetările de la
Tîrgşor sînt încă într,un stadiu de început, materialul descoperit pînă acum permite
formularea unor ipoteze. El poate sugera astfel unele căi de lucru şi de canalizare
a cercetărilor viitoare către probleme de mare importanţă pentru istoria patnet,
cum ar fi aceea a naşterii poporului romîn şi a manifestărilor incipiente de eul,
tură materială proprie. Prezenţa acestui material la Tîrgşor constituie o impor,
tantă verigă de legătură între epoca mai veche, a secolelor III-IV e.n. şi perioada
feudalismului dezvoltat.
În ultima perioadă se constată că în această parte a tîrgului au existat neîntre,
rupt, din secolul al XIV ,}ea şi pînă în secolul al XVII,lea, locuinţe de negustori
şi meşteşugari - spre deosebire de partea de est unde au fost interceptate complexe
arheologice direct legate de existenţa incintei şi mănăstirii domneşti.
N. CONSTANTINESCU

APXEOJIOrl14ECKI1E PACKOIIKH B ThiPriiiOPE

KPATKOE CO.UEP)I(AHHE

B 1957 r. 6biJIH npo.uomKeHbi apxeonorHqecKHe pacKOJIKH noceneHHH B Tbxprmopc. EbiJICl
npoH3BeAeHo .usa pa3pe3a: O.UHH B npo.uonmeHHH pa3pe3a I A (1956) ,UJIH onpe.ueneHHH socroqHoro
KpaR cpe,uHeBeKoBoro ropot~a H 6onee paHHHX HacnoeHHH, a ,upyroM:, c TOM >Ke QCJihiO c,uenaHHhiH
pa3pe3 II A B cesepo-3ana,uHoii: qacrH MOHaCTbipH XVII B. (pHc. 1).
EbiJIO ycraHosneHo, qTo B pa3pe3e I A-b 6onee ,upeBHHe HacnoeHHH HaxO,UHTCH sce peme H
pe>Ke H COBCpiUCHHO OTCyTCTBYIOT >KHJIHIQa H .upyrHe cpe,UHCBCKOBbiC naMHTHHKH; 3TO o6 "bHCHHeTCR
TeM, qTo pa3pe3 Bbimen 3a npe.uenbi cpe,uHeBeKoBoro ropo,ua.
Pa3pe3 II A (1957) BhiHBJIHeT HenpepbiBHOCTh o6HTaHHH B 3TOH qacrH Tbiprmopa. B ocTanhHoii: qaCTH pa3pe3a 6biJIO ycTaHOBJICHO cyu~eCTBOBaHHC Ha3CMHbiX >KHJIHIQ; O,LIHO H3 HHX C norpe60M
" .uaTHpyeTCH nepsoM: nonoBHHOH XV B. IlpoqHe >KHJIHma OTHOCHTCH B XVI-XVII BB. 3HaqHTeJI&HaH Mx qacrh pa3pymeHa no>KapHmaMM. B >KHJIMmax Haii:,ueHo MHoro pa3Hoo6pa3HhiX apxeonorHqecKMX HaxO,LIOK -KepaMHJ<a ,LIOMamHero 06MXO,Ua M ,LICKOpaTMBHaH, MeTaJIJIJfqCCI<MC M3,LICJIMH,
MOHCTbl M T .,LI. B O,LIHOH M3 HM 6biJIM HaH,LICHbl OTXO,Libl o6pa60TI<lf OJICHbl:IX poros M MHCTpyMCHThl,
J(OKa3biBaiOIQMC, qTO r,L~C-TO JI06JIM30CTM 6biJia MacrepCKaH CllCI.llfaJIMCTa llO o6pa60TKC OJICHbl:IX
poros. EhiJIO TaJ<>Ke Haii:.ueHo MHoro KycKOB mene3Horo mnaKa, qTo no3BOJIHeT npe.unonaraTb
cymecrsosaHHe eu~e o,uHoii: netm AJIH nnaBJ<H >Kene3HOH PY.Lihi, KpoMe neqH, y>Ke OTI<phiTOH B 1956 r.
0TMeqaroTCH TaJ<>J<C CJIC,Libl HCOJIHTHqecJ<OH I<YJibrypbi, lf>parMCHTbl I<CpaMHI<H JlaTCH n
IV H. H.3. " ABC 6pOH30BbiC lf>H6yJibl.
QqeH& samHo OTKpbiTHe Hyn&TypHoro enoH IX-XI BB. Xapai<TepHbiM ,unH HepaMHqecHMX
HaXO,LIOI< RBJIReTCH CMCliiCHHC HH3l<Ol(aqecrBCHHOH HepaMHI<H, cpa6oTaHHOH BpyqHyro, JIM60 Ha
Me,L~JICHHOM l<pyry, C HepaMHHOH BbiCOl<OI'O l<aqecrsa, cpa60TaHHOH Ha HO>KHOM Hpyry M 6oraTO
yi<pameHHOH (pHC. 6-7). B llOCJIC,LIHIOIO HaTeropHro BXO,LIHT H Tai< Ha3biBaCMbiH cepbiH THn, YJ<pameHHbiH :1ou~eHbiMM mmHHMH. Ha o,uHoM H3 lf>parMeHTOB :noro THna Ha JIHQesoM: cropoHe HauapanaH 3HaJ<, l<OTOpbiH cqHTaroT npOT06onrapCHHM HJIM CJiaBSIHCHHM; JIO-BH,LIHMOMY 1 OH BCe >KC BH3aHTHHCI<Oro npoHcxom.ueHHR, TaJ< 1<a1< ,uoi<yMeHTHposaH B 6a3HJIHI<e, BhiCTpoeHHOH B UapHQHHe B
:moxy 10<-"l'UHHaHa.
1

Vezi r~portul amintit, in Materiale. V, 1959, p. 627
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OEo.HCHEHHE PHCYHKOR
Puc. 1.- 06n1HH BH.r:t pacHonoH B T&Ipnnope (1956-1957).
Puc. 2. - Pa3pe3 1 A-b, npO<fmn& lO>HHoiî: creH&I.
Puc. 3.- 06ll1Hiî: BH.r:t pa3pe3a II A (1957).
Puc. 4.- qacru nnaHa H npocţmnH pa3pe3a II A (1957).
PHc. 5.- 0'1ar 3eMJ!liHHH 3 (IX-XI BB.).
Puc. 6. - PaHHecl>eo,~:~aJJ&HaH HepaMHHa (IX-XI BB.).
Puc. 7. - PaHHecl>eo,~:~an&HaH HepaMHHa (IX-XI BB.). 13, cl>parMeHT ceporo Tuna c HauapanaHHbiM 3HaHOM
(grafitto); 16, yHpaweHHoe rJJHHHHoe npHCJJHUe; I7, cl>parMeHT yKpaweHHoro rJIHHHHoro npe,~:~MeTa.
Puc. 8.- Tipe,~:~MeTbi yHpaweHHH. I-2, pHMCKHe 6poH30Bbie cl>u6yn&I (II-III HB. H.3.); 3, 6poH30Bal!
cep&ra (IX-XI BB.)j 4, 6poH30Ball nyroBHUa (IX-XI BB.).
Puc. 9.- norpe6 >HHJIHllla XV B.
Puc. IO.- <l>eo,~:~a.n&Hbie MorHJJbi B T&Ipnnope.
Puc. II.- Pa3JIH'IHbie >HeJie3Hbie H3,l:leJIHH, nonyo6pa6oTaHHbie HOCTH H HepaMHHa H3 liMbi XV B.
Puc. I2.- ,Uei<opaTHBHaH KepaMHKa H3 T&Iprwopa (XV-XVJ BB.).
Puc. I3.- )l(eJJe3Hbie H3,l:leJJHH (XV-XVI BB.).
Puc. 14.- B&IMOllleHHaH ra.n&Hoiî: HaHaBHa (XVII o.).

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE T ÎRGŞOR
RESUME

Les fouilles archeologiques dans l'etablissement de Tîrgşor ont continue en 1957. Deux
sections ont ete pratiquees, l'une, en continuation de la section 1 A/1956 ----afin de determiner l'extremite orientale du bourg medieval ainsi que Ies depâts anterieurs - et la seconde
(section II A), au Nord-Ouest de l'enceinte du monastere du XVIIe siecle, dans le meme but
(fig. 1).
On a constate que, sur l'etendue de la section 1 A-b, les depâts anciens se rarefient et qu'il
n'y a pas la moindre maison ni autres complexes medievaux, ce qui signifie qu'on se trouve la
en dehors des limites du bourg medieval.
Les resultats fournis par la section II A (1957) attestent une vie ininterrompue dans cette
partie de Tîrgşor. Dans le reste de la section, on a trouve une serie d'habitations au ras du sol,
dont l'une, datee de la premiere moitie du XVe siecle, possede une cave. Le reste des habitations
datent des XVIe__ XVIr siecles; elles ont pour la plupart ete incendiees. Les habitations ont
livre un materiei archeologique abondant et varie: de la ceramique d'usage courant, de la ceramique
decorative, des objets en metal, des monnaies, etc. Il faut signaler la presence, dans une fosse.
de dechets de bois de cerf travailles, ainsi que des outils, qui attestent la presence dans le voisinage
de !'atelier d'un artisan. On y a egalement trouve de nombreux fragments de scories ferrugineuses,
ce qui permet de supposer qu'il y avait aussi, la, un four a reduire le minerai de fer, different
de celui trouve en 1956.
Les auteurs signalent en outre des traces de vie appartenant a une civilisation neolithique,
des tessons La Tene et des fragments ceramiques du IVe siecle de notre ere, y compris deux fibules
de bronze.
La det;:ouverte d'un depât d'habitation datant des IXe-Xr siecles est d'une grande importance. Les materiaux ceramiques qu'il a livres sant caracterises par l'association d'une ceramique
de qualite inferieure- faite a la main ou a l'aide d'un tour a faible vitesse de rotation- avec
une cerarn.ique de qualite superieure, fa~onnee au taur a pied et richement decoree (fig. 6 -7).
A cette derniere categorie appartient egalement ce qu'on appelle l'espece grise, ornee de lignes
lustrees. Un fragment appartenant a cette espece parte, incise a la surface, un signe considere
(( protobulgare » ou slave. Il semble toutefois etre d'origine byzantine, car an le retrouve dans la
basilique edifiee a Tzaritzyn, a l'epoque de Justinien.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.- Plan general des fouilles de Tîrgşor, en 1956-1957.
2. - Section 1 A-b, profil de la paroi Sud.
3.- Vue generale de la section II A (1957).
4.- Portions du plan et profils de la section II A (1957).
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Fig. 5.- Atre du fond de cabane n° 3 (IX•-XI• siedes).
Fig. 6. - ceramique feodale de' haute epoque (IX•-XI• siecles).
Fig. 7.- Ceramique feodale de haute epoque (IX•-xr• siedes); 13, fragment de l'espece grise a stgne
grave (graffito); 16, fusaiole en terre cuite ornementee; 17, fragment d'un objet de terre cuite ornemente.
Fig. 8.- Objets de parure: 1-2, fibules romaines en bro.,ze cn•-rJI• siecles de notre ere); 3, bou ele
d'oreille (IX•-xr• siecles); 4, bouton en bronze (JX·-~1' sieclts).
Fig. 9. - Cave de l'habitation du xv• siecle.
Fig. 10.- Tîrgşor. Tombes de l'epoque feodale.
Fig. 11. - Differents objets de fer, os a moitie travailles et ceramique, provenant d'une fosse du
XV' siecle.
Fig. 12. - Ceramique decorative decouverte a Tîrgşor (XV•-xvr• siecles)
Fig. 13. - Objets en fer des xv•-xvr• siecles.
Fig. 14. - Rigole faite de pierres de riviere (XVII• siecle).
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE
DE LA MĂNĂSTIREA BRÎNCOVENI
(r. Slatina, reg.

Piteşti)

C

ERCETĂRILE arheologice executate între ll.IX şi 4.X.1957 la mănăstirea
Brîncoveni au avut drept scop de a găsi răspunsul la două întrebări
principale :
1. Prin ce etape a trecut construcţia mănăstirii şi îndeosebi casele egumeneşti,
acum în ruină, de la înfiinţare şi pînă în veacul al XVJII,lea.
2. Care sînt elementele planimetrice şi ale elevaţiei de interes în vederea
reconstruirii parţiale şi a restaurării totale a caselor egumeneşti de la acea mă,
năstire.

Prezentarea succintă a cercetărilor. În vederea obţinerii informaţiilor cerute,
s'au executat înainte de toate două secţiuni mai mari, urmărite în adîncime pînă
la solul virgin, şi anume una în exteriorul mănăstirii, în dreptul turnului,clopotniţă,
la punctul de joncţiune a acestuia cu curtina dinspre vest, iar alta în curte, pornind
iarăşi de la punctul de joncţiune al turnului,clopotniţă cu peretele adiacent al
caselor egumeneşti şi pînă la biserică, în dreptul peretelui de nord al navei (I A=
fig. 1). Secţiunile acestea trebuiau să ofere date stratigrafice generale şi să furnizeze
informaţii asupra fundării turnului,clopotniţă şi a caselor egumeneşti, respectiv
a curtinei, şi să constate raporturile dintre aceste clădiri.
Alte secţiuni şi dezveliri parţiale, pe latura de est şi sud a caselor egumeneşti,
in beci, pe terasa de vest, în interiorul ruinelor la nivelul etajului acoperit de moloz
şi, în sfîrşit, în exteriorul caselor şi a curtinei, spre nord, au avut de scop recuperarea
elementelor pentru reconstituirea planimetriei, a elevaţiei şi a cronologiei parti,
culare a caselor egumeneşti.
Constatări şi concluzii. Pentru a judeca corect datele obţinute, trebuie semnalat
faptul că mănăstirea zace pe o pantă, între un platou dominant şi o întindere
mlăştinoasă. Mănăstirea se află în partea inferioară a acelei pante, înclinată din
vest spre est. Terenul ocupat de mănăstire nu e unitar în ce priveste configuraţia.
În timp ce turnul,clopotniţă şi partea dinspre răsărit zac la poalele pantei, avînd
doar o înclinare lină, partea de apus în care sînt situate şi casele egumeneşti, se
găseşte pe o pantă înclinată cu circa 9-10°. Terenul pe care a fost clădită mănă,
stirea fusese numai parţial nivelat, iar nivelarea de odinioară s,a menţinut relativ
numai în curtea interioară. În partea superioară a versantului care duce spre platou,
panta e mult mai înclinată, provocînd alunecări de teren şi aluviuni spre mănăs,
tire, îndeosebi spre zidurile clădirilor dinspre vest.
În pămîntul scurs în decursul veacurilor deasupra solului virgin, pămînt care
provine din marginea platoului, s'au găsit diferite urme de viaţă din perioada
pre, şi protoistorică (dacică). Secţiunile nu au întîlnit însă un strat care să marcheze
faza mănăstirii pomenită în documentul din 1624, adică faza anterioară construc,
ţiilor lui Matei Basarab. În profilul de vest al secţiunii din curte (fig. 1), anume sub
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fundaţiile corespunzătoare ale case,
egumeneşti în punctul de jonc,
ţiune cu clopotniţa, s,a constatat
prezenţa unei gropi de provizii
umplută cu cenuşe, aparţinînd unei
faze anterioare aşezării acelor fun,
daţii. Gura acestei gropi pare a
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porni de la o adîncime de circa
0,80 m sub nivelul actual şi are
fundul la circa 2, 75 m. Alte două
gropi, probabil contemporane, una
adîncă de 2 m, alta de 1, 7 5 m, de
formă tronconică, avînd o gură
cu un diametru de 0,80 -1 m şi
un diametru la fund de circa 2 m,
au perforat un strat, databil pro,
babil în veacul XVII, pe temeiul
cîtorva ingrediente ceramice. Stra,
tul a fost însă tulburat şi de pre,
zenţa unor morminte, adîncite din
nivelul superior. Deasupra acestui
strat e o depunere în care predo,
mină elemente din veacul XVIII
şi XIX, acoperită la rîndu,i de
solul vegetal.
Adîncimea acestor straturi inca,
drate între secolul XVII şi nivelul
actual se găseşte în medie la circa
0,55 m, în timp ce nivelul solului
virgin apare la adîncimea de circa
1 m. Mai neclară se prezintă stra,
tigrafi.a în secţiunea din exterior,
unde gropi mari au fost umplute
cu moloz şi în parte cu fragmente
arhitectonice. Cantităţile de moloz
găsite în toate secţiunile din partea
de nord a curtinei, din dreptul
caselor egumeneşti, vorbesc Iim,
pede despre distrugerile şi reface,
rile pe care le,a suferit mănăstirea.
În partea aceasta solul actual e
deci cel puţin cu 25 -50 cm mai
ridicat decît odinioară.
Cea mai importantă observaţie
din punct de vedere al istoricului
clădirilor existente se referă la
stabilirea adîncimilor fundaţiilor,
clopotniţa zăcînd, în punctele cer,
cetate, pe solul virgin, la o adîn,
cime de 2,35 m în raport cu nivelul
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actual. Profilul fundaţiei e indicat în schiţa anexată (fig. 2). În zidul fundaţiei au fost
înecaţi tiranţi de lemn. Pe asemenea tiranţi zac şi fundaţiile clădirii egumeneşti
alăturate, avînd însă numai o adîncime de 1 m. Cu toată deosebirea de adîncime,
fundaţiile clopotniţei şi cele ale zidurilor adiacente sînt ţesute. Această constatare
nu implică însă - după cum vom vedea - contemporaneitatea diferitelor clădiri.
Cel mai curios zid şi- după toate aparenţele- cel
mai vechi, e curtina de pe latura de nord, din flancul
de vest al clopotniţei (fig. 3 ). Fundată iniţial la apro, tJ
ximativ O, 7 5 m, albia în care a fost aşezat zidul urma
înclinarea pantei, astfel că rosturile de cărămizi nu zac
orizontal, ci aproximativ paralel cu panta. Înclinarea -f
aceasta a produs fireşte perturbaţii diferite în apareiaj,
în care se observă şi anumite puncte din care pornesc
rosturi de cărămizi în uşoară formă de evantai. Curtina -z
avusese iniţial o înălţime relativ constantă faţă de pantă
şi pare evident că ea fusese plănuită numai în scop
de apărare şi nu în relaţie cu construcţii în dosul ei,
Fig. 2.- Brîncoveni 1957. Pro·
înspre curte. De aceea, cu toate că este ţesută cu pere, filul
capătului de nord al seqi·
tele adiacent al clopotniţei, socotim că ea e mai veche şi
unii l A (peretele de est).
că meşterul care a zidit ulterior clopotniţa, fundînd,o la
o adîncime mai mare, a ţesut capătul curtinei în peretele corespunzător, pentru
a asigura trăinicia joncţiunii.
Curtina fusese înzestrată la început cu metereze, din care două la nivel comun,
uşor înclinat, în raport cu panta, şi accesibile apărătorilor printr,un coridor
",

s
Fig. 3. -

Mănăstirea

10

Brîncoveni. Curtina

veche

(fatada de nord).

Schiţă

cu dispoziţia asiselor

de

cărămidă.

corespunzător,

pe <;onsole de lemn înfipte în perete, ale căror găuri străbat pma
în faţadă (fig. 3 ). In faza cînd erau în folosinţă aceste metereze, evident că nu
existau încă încăperile a şi b (vezi planul parterului, fig. 4) păstrate în ruina actuală.
Datarea curtinei în forma ei de la început e mai întîi în funcţie de datarea
clopotniţei. După opinia lui V. Drăghiceanu şi N. Ghika,Budeşti, clopotniţa şi
arhondaricul, implicit curtina descrisă, a cărei fază mai veche nu a fost semnalată
ar data din vremea lui Matei Basarab, vechea mănăstire fiind distrusă în eveni,
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---------·----------------------------------------------------mentele din 1632. In 1640, cînd mănăstirea se reconstruia, episcopul Baksic a notat
că Matei Basarab « a pus să o rezidească şi să o întărească ca pe un castel, cu ziduri
de jur împrejur, cu turn mare deasupra porţii». In această ipoteză nu se presupun
distrugeti mai însemnate în cursul răscoalei din 1660 şi astfel lui Brîncoveanu,
care a refăcut integral biserica, nu i se atribuie decît reparaţii şi amenajări cu pri,
vire la casele egumeneşti. I. D. Ştefănescu e însă de părere că clopotniţa ar data
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de la

mănăstirea

Brîncoveni. Planul parterului.

de după 1660, iar arh. Gr. Ionescu o atribuie de,a dreptul perioadei lui Constantin
Brîncoveanu.
După cît se poate judeca astăzi, clopotniţa -a cărei zidărie e în bună parte
ascunsă sub tencuială -pare a fi omogenă şi decorul cu arcade oarbe întretăiate,
formate din toruri cilindrice de cărămidă anume profilată, este fără analogii între
monumentele lui Matei Basarab. In schimb, în vremea lui Brîncoveanu asemenea
decor e destul de frecvent (bolniţa de la Hurezi, bisericile din Mogoşoaia, Sărăcineşti,
Putneni din Ocnele Mari). Totodată arcadele oarbe din vremea lui Matei Basarab
preferă dublarea profilurilor, iar adeseori ciubucurile cilindrice sînt înlocuite cu
forme plate. S,ar părea deci că clopotniţa actuală nu mai e cea veche, văzută de
Baksic. Se poate cumpăni, în schimb, dacă partea inferioară a clădirii egumeneşti,
parterul formînd beci, e din epoca lui Matei Basarab. Semnificativ e faptul că
beciul nu se leagă de curtina dinspre nord şi că abia amenajarea ulterioară a etajului stăreţiei şi intercalarea clădirii dintre stăreţie şi clopotniţă {încăperile a şi b)
au realizat unitatea cu vechea curtină. Prin urmare e legitim să ne întrebăm dacă
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beciul şi intrarea acestuia, gîrliciul, cu arhivolta decorată cu zimţi de cărămidă,
ar putea fi un rest din clădirea lui Matei Basarab, confruntînd atît planul cît şi
sistemul de boltire cu monumente de pe la mijlocul veacului XVII, iar ornamentul
cu zimţi cu portalul clopotniţei de la Clocociov, cu intrarea la beci de la Mănă
stirea Dintr-un Lemn, cu clopotniţa de la Sf. Dumitru din Craiova (acum distrusă),
atribuite toate lui Matei Basarab. Deasupra beciului fireşte că va fi existat şi o
locuinţă, modificată însă ulterior de Constantin Brîncoveanu.
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Brîncoveni. Planul etajului.

Căutarea accesului la acea locuinţă a rămas neconcludentă. O secţiune şi o
dezvelire a terenului de la sud de gîrlici, deasupra căruia trebuie să presupunem
un cerdac, nu a dezvelit urma unei scări de piatră, ci doar a unui pavaj compus
din piatră de rîu înecată în mortar şi încadrată de benzi de cărămidă (vezi planul
parterului). Pavajul, a cărui datare mai precisă n-a fost posibilă, indică în orice
caz pentru vremea în care a fost executat, prezenţa unei scări de lemn cu o cotitură
în unghi drept şi o odihnă. O eventuală scară mai veche s-ar putea presupune
în dosul beciului, adică pe latura de nord, între beci şi curtină, dînd eventual
acces la coridorul g de la etaj (vezi planul etajului, fig. 5), dar în această parte
nu s-au putut face sondaje din cauza cantităţii de materiale depozitate în încăperea
b şi a necesităţii de a perfora zidul din b, lucrare ce ar fi necesitat cofraje. Încercarea de a pătrunde de sus, din coridorul d (planul etajului) în jos, a străbătut
numai moloz pînă la o adîncime de 2 m. Cele două trepte întîlnite în d în capătul
de vest, se datoresc unei amenajări, fiind zidite din cărămidă fără ancorare în
perete, pe moloz şi îmbrăcate în scînduri. Ele s-au dislocat şi prăbuşit în urma
adîncirii săpăturii. La fel şi cu platforma învecinată, sprijinită în partea inferioară
pe un arc în formă de segment, ancorat numai uşor în pereţii laterali, nu pare
a fi o lucrare iniţială. În orice caz, e verosimil că în faza primă (a lui Matei Basarab)
încăperea d nu exista, :fiind aci un loc liber între curtină şi clădire, utilizat pentru
galerii de strajă din lemn.
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Restaurarea mănăstirii, confirmată ca proprietate a tînărului Constantin Brîn,
coveanu în 1674, începe probabil curînd după această dată şi în 1699 se va iniţia
reconstrucţia integrală a bisericii. E sigur că Brîncoveanu a lăsat să se execute şi
alte lucrări la mănăstire, de exemplu aripa de sud a chiliilor şi bolniţa (aceasta în
1700). Dar în afară de acestea, socotim că trebuie să,i atribuim tot lui Brîncoveanu
şi refacerea, poate integrală, a vechiului turn,clopotniţă de peste poartă, pomenit
de BakSif, precum şi refacerea radicală a locuinţei de deasupra beciurilor, le,
gînd,o de o parte cu curtina adiacentă, iar de alta cu clopotniţa. Semnificativ e
si decorul de arcade oarbe al clopotniţei, care ţine seamă de prezenţa încăperii
~ (dar nu şi de coama acoperişului acesteia). Încăperile de la parter (a şi b), ca
şi întreaga locuinţă de la etaj (încăperile a, b, d, e, f, g, h, i, j) sînt deci probabil
opera acestei perioade (circa 1674-1764). Dintre acele încăperi, a, b, e, f, h,
i, j, erau camere, iar d şi g coridoare de deservire. În încăperile b, c şi j s'au găsit
si pavaje de cărămidă in situ. Parterul încăperii a era acoperit cu tavan, lăcasurile
grinzilor fiind prevăzute în zidul de sud de la început. În schimb parterul încăperii
b a primit acum o boltă cilindrică. Dintre încăperile de la etaj, camerele h şi j
erau acoperite cu calote pe arhivolte si trompe, formînd baze octogonale, camera
i avea o boltă cilindrică, iar celelalte 'încăperi fuseseră poate numai tăvănite. În
faza aceasta nu exista încă anexa k din colţul de nord,vest, iar clădirea forma aci
o retragere în unghi aproximativ drept între d şi h. Cu ocazia înglobării vechii
curtine în clădirea nouă, s'a nivelat şi partea superioară a acesteia, primind ciu,
bucul semicilindric drept coronament (fig. 3 ). Modificarea aceasta a dis poziţiei
a avut însă drept urmare excluderea încăperii e de la orice lumină directă, şi de
aceea e probabil că acum s'a suprimat peretele dintre d şi e, după cum o dovedesc
şi dispoziţiile uşii dintre e şi b, încălecînd traseul acelui perete. Astfel platforma
din d ar fi. putut servi ca sprijin pentru închiderea capătului de vest al coridorului
d, în prelungirea peretelui dintre e şi g.
Pentru completarea nevoilor igienice s'a amenajat probabil acum o umblă,
toare în capătul de vest al coridorului d, a cărei uşă se mai vede (plan etaj), iar
a cărei cabină, situată spre nord, în curtea exterioară, mai poate fi. identificată în
fundaţii (cf. planul parterului, încăperea 1), împreună cu groapa respectivă (m).
Dezafectarea curtinei vechi ca zid de apărare a dus, pe de o parte, la înlăturarea
vechilor galerii de apărare şi la amenajarea încăperilor - dintre care b, primeşte
acum în parter o boltă cilindrică pe dublou, încastrată într,un pat spart în curtina
veche - iar pe de altă parte, la organizarea unei curţi de serviciu în faţa intrării
în mănăstire, adică pe latura de nord. Urmele acestei curţi, cu clădirile respective,
se pot încă identifica în parte prin relieful terenului actual. Unele clădiri se ado,
sează vechii curtine şi cercetările au şi dat la iveală fundaţiile unor încăperi (n şi
o în planul parterului). Spre n s'a deschis ulterior o uşă din interior, din fostul
coridor d, acum probabil parte integrantă a camerei e, iar încăperea o fusese o
altă umblătoare, probabil accesibilă din curtea de serviciu. Groapa acesteia, adîncă
sub fundaţiile curtinei, a fost căptuşită spre curtină cu un perete subţire de cără,
midă (fig. 3 ). Ambele gropi de umblătoare (m şi o) cuprind un bogat material
ceramic, sticlărie etc. Cu ocazia cercetărilor noastre nu s'a evacuat pînă la fund
decît groapa din o.
Perioadei de după Brîncoveanu i se atribuie instalarea unei umblători noi,
încăperea k, împreună cu coridorul alăturat, anulînd colţul iniţial dintre încă,
perile d şi h. Zidăria e aci subţire, fundaţia puţin adîncă şi destinaţia primordială
pare indiscutabilă, încît trebuie respinsă ipoteza că acest adaos ar fi. fost un turn
de veghe zidit de austrieci. De altfel, judecînd la faţa locului, apare limpede că
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un asemenea « turn de veghe scund », sub platoul învecinat, n'ar fi avut nici
un rost.
O altă problemă o constituie terasa de pe latura de vest a curţii interioare,
legată de casele egumeneşti pe latura de sud a acestora. Terasa n,a existat de la
~nceput. Terenul era însă uşor înclinat şi în parte pavat cu trepte de cărămidă.
In locul curtinei actuale de vest fusese alta, prăbuşită probabil din cauza presiunii
solului aluvionar dinspre coastă. Fisura de înnădire a noii curtine cu prelungire8
ei dinspre casele egumeneşti se vede perfect (e marcată în planul parterului).
Noua curtină a fost precedată spre curte de o bază solidă, din cărămidă, formînd
o platformă de 80 cm lărgime, adîncă de 55 cm, la 65 cm sub solul actual, întin,
::îndu,se sub întreaga latură, purtînd şi contraforturile care sprijină dinspre interior
zidul. Calitatea acestei curtine şi forma contraforturilor, identică cu cea întîlnită
la reconstrucţia aripii de sud a mănăstirii (brîncovenească dar refăcută în secolul
XIX), par a justifica datarea şi întreaga organizare a terasei în secolul al XJX,lea.
Iniţial solul terasei fusese ceva mai jos şi accesul se făcea în capătul de nord, tocmai
lîngă casele egumeneşti. Urmele scărilor şi ale spaţiului rezervat în parapetul actual
ca intrare au şi fost descoperite. Scările erau parte din cărămidă, parte din piatră
(fragmentele unei pietre de moară), aşezate pe sol.

*
Cu ocazia reconstrucţiei şi a resturilor socotim că ar trebui păstrate cele trei
metereze vechi ale curtinei iniţiale, ca detalii arhitectonice documentare. Elemen,
tele elevaţiei beciului - a cărui nivel e cu circa 60 cm mai jos în partea de sud,
actualmente cea mai înaltă (secţiunea s'a făcut între primul pilastru de sud şi stîlpul
corespunzător) -se păstrează în forma lor iniţială şi vor putea fi refăcute întocmai,
dar elevaţia etajului va trebui să fie completată cu elemente împrumutate arhi,
tecturii brîncoveneşti. Din original nu se păstrează decît dimensiunile cîtorva
ferestre de la etaj, în încăperea a, precum şi brîul de sub cornişe în forma de tor.
Umblătoarea x oferă o siluetă arhitectonică sugestivă şi ar putea fi. păstrată, dar
trebuie marcată ca un adaos al secolului al XVIII,lea. Terasa trebuie păstrată,
fiindcă garantează stabilitatea curtinei de vest.
Scara care duce la etajul caselor egumeneşti va trebui refăcută aşa după cum
apare în descrierea din 184 7, adică de lemn, pusă pe pavajul indicat în planul
parterului, dînd acces la cerdac. Cerdacul sigur că va fi. consolidat şi actualele pi,
cioare de zid, operele unei consolidări grosolane anterioare cu o zidărie care a
şemizat clădirea iniţială, vor trebui înlăturate.
Constatările şi recomandările de mai sus rămîn însă supuse informaţiilor supli,
mentare pe care le va da inevitabil la iveală opera de degajare completă a ruinei
în vederea reconstruirii. Cercetarea noastră nu şi,a putut permite o asemenea
dezvelire totală, întîi fiindcă nu am dispus de fonduri pentru a suporta asemenea
mişcare de pămînt şi moloz, iar apoi pentru că am socotit inadmisibil de a dezveli
bolţile şi zidurile ruinei şi de a le lăsa pradă intemperiilor pînă la începerea res,
ta urării.
Semnalăm, în încheiere, cele cîteva piese profi.late, între altele un fragment
din lespedea doamnei Stana, lespede incastrată acum în pavajul din nava bisericii,
la nivel uniform, în timp ce fragmentul descoperit arată că lespedea fusese iniţial
ridicată deasupra pavajului, avînd marginea verticală ornamentată; apoi un frumos
fragment de cadru de fereastră cu zăbrele de piatră în forme florale, două baze de
cruci de coamă din piatră, cu împletituri caracteristice, descoperite toate în secţiuni
4~

-

,.

110

www.cimec.ro

VIHGIL

754

VĂTĂŞIANU,

!':.

CONSTANTINESCl:

şi

~l!RCEA

HUSU

8

şi depozitate în nava bolniţei, pe latura de nord. Tot acolo se află şi majoritatea
fragmentelor ceramice. Numai cîteva piese de ceramică mai interesante au fost
aduse la Muzeul din Cluj, pentru a fi restaurate şi studiate.
VIRGIL VĂTĂŞIANU, N. CONSTANTINESCU
şi MIRCEA RUSU

APXEOJIOrHt.IECKHE HCCJIE,UOBAHUH B MOHACThiPE EPhiHKOBEHH
KPATKOE CO)lEP)I(AHHE
UeJILro uccne):(osauuit 6Lmo ycrauosneuue 3Tanos peKoncrpyKQHH QepKBH oT ee ocuosanuH
J(O

XIX B., a TaK>Ke u3yt.J:elille apxuTeKTYPHLIX 3JieMeHTOB, KOTOpLie no3BOJIHJIH 6Lr ee soccrauo-

BHTL, B t.J:aCTHOCTH HryMeHCKHH ):(OM.
OTMet.J:euo, t.J:TO xoTH u o6uapymeHLI cne):(LI o6HTaHHH, npe):(lllecrsosaslllne nocTpoiiKaM
3noxu MaTeH Eacapa6a (1632-1654), sce me uur):(e ne 6LIJIO uait):(euo ):(OCTOBepuoro cne):(a KaKoitnu6o <t>a3bl MOHaCTblpH, O KOTOpOM BnepBLie ynoMHHaeTCH B ):(OKyMeHTe 1624 r.
Bo scex 3aJIO>KeHHLIX lllyp<tJax 6Lmo o6uapymeuo 6oJILlliOe KOJIHt.J:eCTBO cTpouTeJILHoro
.\lycopa, l.J:TO CBH):(eTeJibCTBYeT O t.J:aCTLIX nepeCTpOHKaX 3TOrO naMHTHHKa.
li3yt.J:eHHe pa3BaJIHH CTeH K 3ana):(y OT KOJIOKOJILHH npHBeJIO K 3aKJIIOl.J:eHHIO, l.J:TO OHH JIH60
6onee pauuue, t.J:eM KOJIOKOJILHH (puc. 3), nu6o cospeMeHHLI eit. Cy):(H no apxuTeKTYPHLIM u ):(eKopaTHBHLIM ):(eTaJIHM, KOJIOKOJILHH OTHOCHTCH K :moxe KoucraHTHHa EpLIHKOBHHY (KoneQ XVII u
uat.J:ano XVIII BB.). Bo apeMH ero npaBJieHHH secL uryMeHCKHH ):(OM 6LIJI nepecrpoeu H uecKOJILKHMH
npucrpoitKaMH npucoe):(HHeH K KOJIOKOJILHe.
B 3aKJIIOl.J:eHHe peKOMeH):(yeTCJI BOCCTaHOBHTb llaMJITHHK (uryMeHCKHH ):(OM) B CTH.Tie 3llOXH
K. EphiHKOBHHy, coxparum B TO me speMH oco6euuocru nepsouat.J:aJILHOH apxuTeKTYPLI.

OE'b.HCHEHliE PHCYHKOB
PHc. 1. - EphiHKOBeHH, 1957 r. Pa3pe3 1 A, npmtmn& :Jana,l:llloii creHhl.
PHc. 2. - Ep~IJIK09eHH, 1957 r. TipOillHJib ceeepHoro HOHI.I& pa3pe38 1 A (BoCTO'IHll.ll creHa).
PHc. 3.- MoHaCThipb EphiHHoBeHH. )lpeBH.Il.ll KypTHHa (ceeepHhlfÎ: <Paca~). llJiaH pacnono>KeHH.Il KHpnH'IHhiX
npoKJia~oK.

PHc. 4. -l'lryMeHcKHJ:i ~oM a MOH&CThipe Ep&IHKOBeHH. llim nepeoro :JT&H<a.
PHc. 5. -11ryMeHCKHH ~oM a MOHaCThrpe Eph!HKOBeHH. TinaR BToporo :JT&H<a.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES AU MONASTERE DE BRÎNCOVENI
RESUME

Les fouilles devaient determiner les etapes de construction de l'eglise, depuis sa fondation
jusqu'au XIXe siecle. Elles devaient egalement rechercher des elements architectoniques suscep,
tibles de faciliter la restauration de ce monument et, plus particulierement, celle de l'habitation
de l'higoumene.
On a constate que, malgre des restes d'habitation anterieurs aux constructions de l'epoque
de Mathieu Bassarab (1632- 1654), on n'a saisi aucune trace certaine marquant la phase de l'eglise
qui est mentionnee pour Ia premiere fois dans un document de l'annee 1624.
Les sondages ont rencontre une quantite considera bie de gravats, ce qui atteste clairement les
nombreuses refections subies par ce monument au cours des âges.
L'examen des murs en ruines, situes a l'Ouest du docher, conduit a la conclusion qu'ils
sont, soit anterieurs a ce d~trnier (fig. 3 ), soit de la meme epoque. Le docher presente des details
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architectoniques et decoratifs qui le situent a l'epoque de Constantin Brancovan (fin du XVII•
et commencement du XVIIIe siecle}. La demeure de l'higoumene a ete entierement reamenagee sous le regne de ce prince et reliee au docher en y ajoutant plusieurs chambres (fig. 5).
Pour finir, les auteurs emettent des recommandations au sujet de la restauration de la demeure
de l'higoumene dans le style de l'epoque de Constantin Brancovan, tout en conservant les elements architectoniques initiaux.
EXPLICATION DES FlGURES
Fig.
Fig.
Fig.
assises de
Fig.
Fig.

1.- Brincoveni, 1957. Section lA, profil de la paroi Ouest.

2.- Brincoveni, 1957. Profil de l'extremite septentrionale de la section lA (paroi Est).
3. - Monastere de Brincoveni. L'ancienne courtine (fa~ade Nord). Croquis avec la disposition des
brique.
4. - Monastere de Brincoveni. Habitation de l'higoumene. Plan du rez-de-chaussee.
5.- Monastere de Brîncoveni. Habitation de l'higoumene. Plan de l'etage.
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OLECTIVUL şantierului

arheologic Bucureşti a continuat să urmărească în
din anul 1957, urmele materiale ale vieţii omeneşti în trecut, pe
teritoriul de azi al Capitalei, încercînd să contribuie mai ales prin rezultatele cercetărilor sale la lămurirea dificilei probleme a începuturilor oraşului
Bucureşti, adică fazele, sat-tîrg întărit - (cetate) - oraş. Nu au fost însă
neglijate nici problemele de comună primitivă, bogat reprezentate pe teritoriul
Capitalei.
Între altele, săpăturile de la Fundenii Doamnei au dat la iveală urme de aşe
:are neolitică, similare cu cele de la Dudeşti, constituind cele mai vechi resturi
din vremea pietrei şlefuite, cunoscute în cîmpia munteană. Tot aici s-au găsit
resturi dintr-o aşezare hallstattiană timpurie, care are legătură cu culturile
Tei-Bucureşti şi Bordei-Herăstrău. Este de remarcat pentru orînduirea feudală timpurie, descoperirea unor locuinţe cu inventar variat din secolele
III -IV, cum şi a unui bordei aparţinînd aproximativ secolului XII -XIII.
cu ceramică asemănătoare, descoperite pe Dealul Arhivelor şi în str. Sf.
Ion Nou.
La Ciurel săpăturile au scos la suprafaţă resturi de locuire dintr-o importantă
aşezare de tip Glina III, apoi un bordei din secolele XII -XIII, cu numeroase
resturi ceramice. Continuarea săpăturilor va putea da la iveală alte urme
din epoca feudală timpurie (sec. XII-XIV). destul de rare în săpăturile de
pînă acum.
Cercetările din str. Apolodor 13 au descoperit parte din vechile fundaţii ale casei postelnicului Constantin Cantacuzino, din prima jumătate
a secolului XVII, fapt important pentru istoria oraşului, deoarece nu
există nici un plan de construcţie al unei case boiereşti din secolul XVII
la Bucureşti.
La Sf. Gheorghe Nou continuîndu-se cu dificultăţi, săpăturile din 1956, s-au
descoperit morminte din prima jumătate a secolului XVI. Prezenţa cimitirului
din această vreme, în care s-a găsit şi o monedă turcească dintre 14 51 -1481,
pare a dovedi existenţa unei fundaţii religioase aici încă din a doua jumătate a
secolului XV.
În vederea jubileului de 500 de ani pe care oraşul Bucureşti îl va sărbători
în 1959, cercetările şantierului vor trebui intensificate în anul 1958.

C

săpăturile

1.

' Colectivul acestui şantier a fost alcătuit din
prof. 1. lonaşcu (responsabil), Gh. Cantacuzino,

IONAŞCU

Sebastian Morintz, Dinu V. Rosetti, M. Tudor, VI.
Zirra (membri).
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1. 101\'AŞCU, VL. ZIRRA, SEBASTIAN MORII'<TZ, GH. CANTACUZINO şi DINL" V. ROSETTI

1. SĂP Ă TURILE ARHEOLOGICE DE LA FUNDENII DOAMNEI

La cîteva sute de metri spre sud de biserica cunoscută a spătarului Mihai
Cantacuzino, fratele voievodului Şerban, din Fundenii Doamnei (suburbana
Dobroeşti, raion 23 August), s,a identificat acum cîţiva ani o staţiune arheologică
importantă.

Aşezată

pe vechea terasă înaltă de pe stînga rîului Colentina, transformat
în dreptul Fundenilor în lac de acumulare, staţiunea constă în mai multe aşezări
care corespund unor epoci diferite.
Încă din 1953, cînd s'au făcut perieghezele pregătitoare deschiderii şantierului
Bucureşti, s'au găsit la suprafaţa solului, urme materiale care aparţineau primei
epoci a fierului, apoi secolelor III -IV, XII -XIII şi XVII -XVIII e.n. Deoarece
alte obiective arheologice, mai ales de epocă feudală dezvoltată, au avut întîietatea,
lucrările de la Fundenii Doamnei n'au putut fi începute decît în vara anului trecut,
cînd între 5 iulie şi 22 august s'au executat cercetări sistematice (fig. 1).
Din primele zile ale săpăturilor, în afară de constatarea în strat a urmelor
arheologice deja identificate în periegeza amintită, s'au surprins cu totul neaş,
teptat depunerile unei locuinţe de epocă veche. neolitică, încît la cele patru aşezări
deja precizate, s'au mai adăugat urmele celei mai vechi locuiri de pe platou.
Din punct de vedere stratigrafic, aşezările menţionate nu se suprapun toate
pe aceeaşi suprafaţă, aşa că depunerile arheologice nu au îngroşat stratele locuite
mai mult de 1-1,50 m. De obicei nivelul aşezării feudale (secolele XVII -XVIII)
care apare imediat sub stratul de humus actual, pătrunde în depunerile din se,
colele III -IV, la fel cu urmele feudale timpurii (secolele XII -XIII). Locuirea
din secolele III -IV constă dintr'o depunere destul de inegală ca grosime, dar
este mult mai extinsă decît aşezarea hallstattiană, care se restrînge mai ales pe
latura de vest a platoului, mult distrusă de cărămidării şi gheţării moderne. Dim,
potrivă, depunerea neolitică a fost constatată foarte puţin în această parte, ea
fiind deocamdată identificată numai spre interiorul terasei.
Urmele neolitice cele mai bogate au fost identificate către extremitatea de est
a şanţului I, deasupra solului viu, într,un strat foarte subţire, de culoare castanie,
negrie, unde s'au găsit cantităţi apreciabile de fragmente ceramice. Urmărindu,se
mai îndeaproape complexul, s,a putut limita conturul destul de vag al unei locu,
inţe de suprafaţă, în dărîmătura căreia se amestecau masele compacte de cioburi
cu resturile de chirpici incendiat de la pereţi.
Fără să se fi găsit urme de vatră sau găuri de fixare a parilor sau a vergelelor
care vor fi format scheletul colibei (cum indică desele amprente lăsate de chirpici),
avem tott.ţşi siguranţa unei locuinţe deasupra solului, deoarece depunerea neolitică
din cuprinsul complexului, faţă de nivelul corespunzător din jur, este aproape
perfect orizontală, şi nu al biată ca la locuinţele,bordei (fig. 2 ).
Materialul aflat în strat şi în complexul locuit este exclusiv ceramic şi constă
din forme variate. s,au găsit fragmente din vase de provizii, de formă bitron,
conică, de dimensiuni mari, cu pe simple şi cu picior, străchini cu umerii verticali
şi proeminenţe, profile de pahare.
Deşi lutul din care sînt lucrate vasele este legat cu pleavă, iar arderea este
insuficientă, se constată o realizare decorativă destul de avansată. Nu lipseşte
astfel tehnica barbotinei, a ornamentelor realizate prin pliseuri, incizii, a brîurilor
aplicate şi chiar a picturii. Dar decorul cel mai frecvent care apare pe vasele de
dimensiuni mari şi mijlocii este acela incizat. Motivele obişnuite sînt geometrice:
linii în zigzag, meandre şi spirale. Uneori mănunchiuri de linii haşurate sau reţele
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goale ce se ivesc între multiplele combinaţii ale motivelor de bază
(fig. 3).
Materialul ceramic descoperit în locuinţa neolitică de la Fundeni 1 este întru
totul asemănător acelui aflat în lucrările din 1931 la Roşu,Militari şi în săpăturile
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Fig. J. - Profile

şi

fragmente de vase din

locuinţa neolitică

sistematice din 1954-1956 la Dudeşti 2 , cartier după care s,a dat şi numele culturii identificate pentru prima oară pe teritoriul oraşului Bucureşti. Cultura
Dudeşti reprezintă deocamdată cel mai vechi facies neolitic constatat în Muntenia,
1

rită
2

Suzana Dolinescu, O locuinţă neolitică descope.
la Fundenii Doamnei (in manuscris).
Eugen Comşa, Re:rultatele sondajelor de la

Dudeşti şi unele probleme ale neoliticului de la sud
Carpaţi, în SCIV, VII, 1-2, 1956, p. 41-49.

de
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se înrudeşte cu Verbicioara I din Oltenia şi cu cultura danubiană Vinca (faza
B1 MiloJcic).
Aşezarea din prima epocă a fierului corespunde stratigrafic stratului de humus
antic care acoperă uneori slaba depunere castanie, neolitică. Grosimea depunerilor
,.~-

'

'' ' '

'•
\

F

2

1

1

5

Fig. 4. -

Ceramică

şi

obiect lucrat din os, din nivelul hallstattian timpuriu.

hallstattienne este inegală variind între 0,20-0,35 m, dar este uneori amplificată
de gropi în formă de puţ, sau prin locuinţe.
In şanţurile II şi VI s~au surprins resturile unor colibe de suprafaţă, dar
toate erau deranjate de nivelurile feudale. Din acest motiv nu s~a putut stabili
conturul nici uneia dintre acestea. Lîngă restul unei locuinţe (nr. 1), s~a aflat în
afara sa o vatră cu boltă. Chirpiciul care adesea păstrează amprentele pe una din
părţi a nuielelor a fost tare ars şi deformat, dovadă că distrugerea locuinţelor se
datoreşte unor incendii puternice tot aşa cum s~a întîmplat şi cu locuinţa neolitică.
În afară de cîteva fusaiole, greutăţi de ţesut şi de plasă, capete de omoplaţi
de vită decorate cu crestături, cîteva fragmente de bronz şi un ac de cusut din
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acelaşi metal, tot materialul din locuinţe şi din strat este reprezentat numai de
vase de lut, lucrate dintr'o pastă amestecată de obicei cu cioburi pisate.
Formele ceramice se pot împărţi în trei categorii : vase mari de provizii cu
profile mai mult sau mai puţin bitronconice, vase de dimensiuni mijlocii, străchini,
recipiente cu pereţii arcuiţi şi torţi supraînălţate, vase de dimensiuni mici, mai
ales reprezentate prin ceşti cu torţi.
Decorul formelor mari e rar
şi constă din brîuri crestate, apli,
eate. La vasele de dimensiuni inter,
mediate sau m1c1, ornamentul
este redat mai ales prin tehnica
împunsăturilor repetate şi adîncite,
formînd linii continue. Arar de tot
apare canelura oblică pe umerii
ceştilor (fig. 4 ). În general, unele
forme şi elemente decorative întîJ,
nite pe vasele hallstattiene de la
Fundenii Doamnei 1 sînt vizibil
înrudite cu cultura Tei Bucureşti,
documentată în repetate locuri şi
pe malurile Colentinei. Pasta vase,
lor deseori bogată în cioburi
pisate, arderea la castaniu şi con,
statarea unor forme noi ca şi reali,
zarea decorului arată că ceramica
găsită la Fundenii Doamnei repre,
zintă ori un facies tîrziu al culturii
T ei, ori o fază timpurie a culturii
Bordei,Herăstrău care se dezvoltă
genetic din prima cultură.
Fig. 5.- Vase găsite într -o locuinţă din sec. lll-IV e.n.
Cea de,a treia aşezare consta,
tată pe platoul terasei de la Fundeni, corespunde unui strat cenuşos şi constă din
cîteva locuinţe de suprafaţă lucrate ca şi acelea anterioare din schelete de vergele
acoperite cu chirpici. Nivelul se poate data în veacurile III -IV.
Din cele trei colibe întîlnite în săpătură, una singură, puternic incendiată, a
dat material bogat, mai ales ceramic. Mai multe gropi, fie din apropierea colibelor,
fie izolate, au furnizat şi ele destul de mult material.
Este interesant faptul că olăria cenuşie, tipică veacului IV e.n., lucrată din
pastă curată, cu forme variate, sau făcută dintr'o argilă bogată în pietricele ce
redau forme obişnuite de borcan sau vase mari de provizii, este destul de puţin
întîlnită. Mult mai obişnuite sînt oalele lucrate cu mîna, cu cioburi pisate în pastă ,
profile puţin constante şi arse insuficient la roşu cărămiziu. Categoria de vase de
calitate, ce constă din vase de provizii, străchini, oale şi căni, arse de obicei la roşu,
si ,-asele de uz comun de tipul « olla », din pastă frămîntată cu pietricele arse la
~enuşiu sau gălbui, sînt cele mai obişnuite, mai ales în locuinţe. Împreună cu ma,
terialul ceramic de factură locală, au apărut destul de des fragmente de amfore
romane de tipuri variate (fig. 5).

1

Valeriu Leahu, Ceramica

lw:llstattiant'i de la Fundenii Do<1mnei, Buc1treşti (în manuscris).
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Cîteva fragmente de piepteni simpli de os, resorturi de fibule cu piciorul
întors pe dedesubt, o mărgea de plumb şi un lanţ de fier lucrat din ineluşe, corn,
pletează tot inventarul locuirii din epoca migraţiilor.
În general, aspectul cultural găsit la Fundenii Doamnei nu corespunde decît
in mică măsură inventarului întîlnit în asezările si cimitirele obisnuite din secolul
IV e.n. Multe similitudini se constată 'însă în' materialul cer;mic din aşezarea
bucureşteană de la Tei 1, care, după monedele de bronz găsite în strat precum şi
produse specifice romane provinciale aparţin în mare parte secolului al III,lea.
Aceste apropieri ne fac să plasăm începutul aşezării de la Fundeni în veacul
III, ea continuîndu,se probabil în parte şi în secolul următor.
Către extremitatea de est,sud,est a săpăturii (şanţul 7 a), s,a găsit conturul
unui semibordei de formă rectangulară, cu un cuptor în formă de potcoavă în
interiorul său. În afară de fragmente de vase din secolul III -IV e.n. găsite în
umplutura bordeiului, ca urmare a adîncirii locuinţei în nivelul propriu perioadei
migraţiilor, s'au găsit resturi de vase de culoare roşie cu pereţii subţiri, lucrate
la roată repede şi mai ales un fragment de toartă de cană acoperită cu smalţ galben,
oliv, de factură feudală timpurie. Tot în bordei au apărut mai multe fragmente
lucrate cu mîna, asemănătoare cu unele vase găsite în complexele din secolele
XII -XIII de pe dealul Arhivelor şi în curtea casei din str. Sf. Ion Nou, nr. 1.
Smalţul de pe toarta menţionată, de factura vaselor găsite în nivelurile tîrzii ale
bordeielor de la Dinogr;-tia, poate să corespundă aceloraşi secole.
În periegheza din 1953 făcută la Fundenii Doamnei, s'au găsit, pe cîmp, un
fragment de strachină smălţuită şi decorată pe fund cu o pasăre, în tehnica sgra,
fito, şi un cercei de argint cu filigran de factură bizantină. Obiectele corespund
epocii semibordeiului găsit.
Cea mai nouă aşezare contemporană, care probabil corespunde cu clădirea
bisericii lui Mihai Spătarul, constă din numeroase bordeie patrulatere, cu vetre
acoperite ~i întărite uneori cu cărămizi, de la sfîrşitul secolului XVII şi din veacul
următor. In majoritatea locuinţelor s,au găsit obiecte de fier şi bronz de utilitate
casnică, precum şi o ceramică variată decorată cu culori de pastel, sau prin sgrafito,
sau şi cu smalţ.
Locuirea are un caracter primitiv care contrastează vizibil cu dovezile bogare
de cultură materială din veacul XVIII de la mănăstirile mari bucurestene, ca de
pildă de la Radu Vodă şi Mihai Vodă.
'
Rezultatele parţiale ·ale cercetărilor de la Fundenii Doamnei din campania
1957, dată fiind importanţa lor, vor continua şi în campania anului 1958, cînd
se vor urmări mai intens complexele precizate.
VLAD ZIRRA

II. SAPATURILE DE PE DEALUL CIUREL

În 1957 au fost continuate, între 1 şi 15 august, săpăturile pe Dealul Ciurel,
pe terenurile Gospodăriei Agrotehnica a Sfatului popular al Capitalei. Cercetările,
cu caracter de sondaje, s'au concentrat în partea de sud,est a dealului unde au
1
Cercetări D. V. Rosetti, 1929-1934. Materialul
•e află la Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti.
O parte din obiecte se află şi în colecţiile Muzeului
Naţional de
Antichităţi.
Menţionări
parţiale la
D. V. Rosetti, Citet-a aşeu1ri şi locuinţe jJreistorice

din preajma Bucureştilor, Bucureşti, 1932, p. 13-14;
idem, Siedlungen de1· Kaisen;eit und der Volker·
wanderungszeit bei Bukarest, în Germania, XVI,
!932, p. 207-213.
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fost săpate şase şanţuri (VII -X, XII şi XIII), urmînd în general direcţia pantei
şi avînd orientarea aproximativă vest~nord~vest -est~sud~est. În partea de nord
a dealului a fost săpat un singur şanţ (XI) avînd orientarea aproximativă NNE~SSV
(fig. 6). Dispoziţia acestor şanţuri n~a fost totdeauna cea dorită de noi, deoarece
de multe ori a trebuit să adaptăm planul nostru de lucru terenului, pe care se află
clădiri, pomi şi semănături. Dimensiunile şanţurilor săpate au fost următoarele:
VII, 52 x 1 m; VIII, 21 x 1 m; IX, 20 )< 1 m; X, 18 )< 1 m; XI, 40 x 1 m;
XII, 17 x 1 m; XIII, 10 x 1 m (fig. 6). Adîncimile atinse variază între 0,50
şi 1,25 m, cu excepţia gropilor unde a fost atinsă adîncimea maximă de 2 m. Pă,
mîntui viu constituit din loess de pădure, de culoare brun~roşcată a fost găsit
în şanţul XI (fig. 7) unde s~a constatat o intensă locuire Glina III, între adîncimile
de 0,60 şi 1 m. În şanţurile VII, VIII şi XII, unde
locuirea Glina .III a fost mai puţin intensă, pămîntul
~
viu a fost atins între 0,40-0,60 m, iar în şanţurile IX,
1
X şi XIII, la 0,10-0,25 m, acestea din urmă fiind
1
plasate la periferia aşezării preistorice.
1
1
În toate s,anţurile săpate, cu excepţia s,anţului XIII,
~
a fost întîlnit un strat (I) de cultură cu materiale Glina
C:)
III. Grosimea maximă a stratului atinge 0,80 m în
şanţul XI, 0,40 în şanţul VII şi se subţiază mult spre sud \
1
1
pentr~u a deveni inexistent în şanţul XIII.
In secţiunile XI, VII, XII şi VIII s,a observat că
stratul de cultură Glina III se diferenţiază după culoarea
--pămîntului în două nivele (Ia şi I b). Nivelul inferior,
Fig. 9. _Vas de cip Glina III.
I a, este format din loess compact, loess de culoare
ceva mai închisă decît aceea a pămîntului viu şi face treptat trecerea de la acesta
la nivelul superior (I b) de culoare neagră cenuşie. Nivelul I a este relativ sărac
în materiale arheologice şi a fost ?bservat mai clar în jumătatea sudică a şanţului
XI. Aici au fost găsite resturile unei locuinţe identificată prin bucăţi de chirpici
ars răspîndite în cuprinsul şanţului pe o lungime de 5 m, la adîncimea de 0,50 m.
Al doilea nivel (I b) este format din pămînt negru cenuşiu sfărîmicios. Acest
nivel conţine mai mult material decît nivelul inferior (I a), în special în şanţurile
VII şi XI unde are grosimea maximă de 0,50 m (fig. 7). În jumătatea vestică aşan,
ţului VII s~au găsit resturile unei locuinţe aparţinînd nivelului I b. Pe o lungime
de 3,20 m, la adîncimea de 0,34 m, s~au găsit numeroase bucăţi de chirpici ars,
fragmente de vase, sau vas mic aproape întreg în formă de askos, lame de silex
şi o fusaiolă. La mijlocul şanţului XI, tot în nivelul 1 b, a fost degajată parţial o
masă compactă de chirpici ars, care se continuă sub talusul estic. Porţiunea prinsă
în săpătură are aproximativ forma unui segment de cerc, cu lungimea coardei de
0,60 m. Partea superioară a acestui complex se înalţă treptat în formă de calotă.
După observaţiile făcute considerăm cu multă probabilitate că este vorba de un
cuptor. Degajarea sa în întregime cerea o muncă minuţioasă şi atentă, pe care
timpul limitat nu ne~a permis~o, urmînd ca această operaţie să se facă în viitor.
Resturile unui alt cuptor, de astă dată distrus, au fost întîlnite în şanţul XII tot
în nivelul I b. Urmărindu,se profilele şanţurilor săpate, au fost observate mai
multe gropi cu materiale Glina III. Dimensiunile lor sînt diferite. La partea supe~
rioară a stratului de cultură Glina III s~au găsit rare fragmente ceramice
hallstattiene.
Cercetările arheologice efectuate pe Dealul Ciurel în 1957 ne~au permis
fixarea limitei de sud a aşezării Glina III, precum şi precizarea intensităţii de locuire

1
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în diferite puncte ale aşezării. Astfel stratul de cultură relativ gros în spaţiul
dintre şanţurile XI şi VII se subţiază pînă dispare în spaţiul dintre şanţurile
VIII - XIII.
Stratul următor şi ultimul (II) este de culoare cenuşie închisă, are grosimea
de O, 10 - 0,20 m şi este în cea mai mare parte frămîntat de fierul plugului. În acest

'J

Fig. 10 . -

F rag mente cera micc de ti p Glina !Il.

strat s'au găsit diverse materiale amestecate: Glina III, Hallstatt, feudale si recente.
O situaţie cu totul deosebită a fost întîlnită în şanţul VIII. În 'jumătatea
vestică s,a constatat prezenţa unui strat subţire Glina III şi a altuia mai subţire
hallstattian. La extremitatea estică a secţiunii, unde terenul se află în pantă, aceste
straturi lipsesc, pămîntul viu fi.ind atins la adîncimea de O, 15 - 0,20 m. Totodată
s'au observat limitele unei gropi de bordei săpată în loessul de pădure şi umplută
ulterior cu pămînt galben cenuşiu amestecat cu bucăţi de chirpici, cărbuni şi frag,
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mente ceramice feudale timpurii. Pentru a urmări limitele gropii spre nord a fost
săpată caseta A, cu dimensiunile 1, 70 X 4 m. S~au putut preciza numai limitele
de est şi de sud ale gropii, deoarece aceasta a fost în parte distrusă de două
şanţuri recente (fig. 8). Bordeiul a avut forma patrulateră din care se păstrează
numai în suprafaţă de 2,20 X 2 m. Groapa are adîncimea maximă de 0,60 m
(măsurată de la nivelul solului actual). În interiorul gropii, de~a lungul limitei

2

l1

12

Fig. Il. -

13

Alte fragmente cerami ce J e tip Glina III.

de sud s ~a găsit o bîrnă arsă. În partea de est a bordeiului a fost dezvelită o supra~
faţă puternic arsă, de formă albiată, care iese în afara perimetrului patrulater al
gropii (fig. 8). Este probabil că deasupra se afla un acoperiş din care pornea
hornul. Acest mod de plasare a vetrei se păstrea z ă pînă în zilele noastre în unele
părţi ale Transilvaniei.
Din stratul de cultură Glina III s~a obţinut o mare cantitate de material şi în
special ceramică. Aceasta este aproape toată în stare fragmentată (fig. 9, 10 şi 11 ).
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După

tehnica de lucru se pot distinge mai multe varietăţi: vase lucrate din pastă
cu pietricele, avînd suprafaţa zgrunţuroasă, vase lucrate dintr'o pastă cu nisip şi
uneori o pastă mai fină cu aspect făinos. Culoarea ceramicii, datorită gradului
diferit de ardere, prezintă o serie întreagă de nuanţe între negru cenuşiu şi
cărămiziu.

Formele cele mai frecvente sînt străchinile, oalele şi cănile. O cană găsită
aproape întreagă (îi lipseşte numai toarta) are formă de askos (fig. 9). Ornamentele
cele mai des întîlnite sînt şirurile de găuri butoni plasaţi sub marginea vaselor,
şiruri de alveole făcute pe o bandă reliefată sau
chiar pe suprafaţa netedă a vasului, şiruri de
crestături pe buza sau pe umărul vasului.
T orţile vaselor sînt de dimensiuni diferite,
avînd secţiunea lată, ovală sau aproape triun,
ghiulară.

Studiul sumar al ceramicei Glina III nu
ne,a permis o diferenţiere precisă între conţi,
nutul celor două nivele precizate prin culoarea
diferită a pămîntului. Ca şi în 1956 au fost
găsite în 1957 la Ciurel cîteva elemente care
îşi găsesc asemănarea în aspectul mai timpuriu
al acestei culturi, întîlnit în săpăturile făcute
în curtea Arhivelor Statului din Bucureşti în
1953-1954, precum şi în faza Schneckenberg
A din Transilvania. Totuşi aceste elemente
de aspect mai timpuriu sînt prea rare pentru
a afecta ansamblul ceramicii din aşezarea de
la Ciurel, care e caracteristică culturii Glina
III, aşa cum o cunoaştem în numeroase aşezări
din cîmpia munteană şi în special în aşezarea
de la Glina. Ţinînd seama de observaţiile făcute
în 1956 şi 1957 în săpăturile de la Ciurel,
avem speranţa că extinderea săpăturilor pe
suprafeţe mai largi va da în viitor posibilitatea
precizării unor etape din evoluţia acestei
culturi.
Ceramica din prima epocă a fierului găsită
Fig. 12.- Ceramică din epoca feudală
timpurie.
în cantitate foarte mică nu ne îngăduie a face
noi precizări cu privire la această epocă.
Cu totul nouă este descoperirea resturilor de locuire din epoca feudală tim,
purie. Ceramica găsită în stare fragmentată în groapa bordeiului amintit mai sus
provine din mai multe vase şi poate fi grupată din punct de vedere al tehnicii în
trei categorii: 1) ceramică foarte grosolană, lucrată cu mîna dintr'o pastă cu cioburi
pisate, suprafaţa zgrunţuroasă de culoare castanie,deschisă cu pete cenuşii şi
negre, datorită unei arderi neuniforme; o oală aparţinînd acestei categorii a fost
parţial întregită şi are profilul înalt, cu umăr bombat, gît relativ înalt şi buza în,
doită spre exterior (fig. 12/1). 2) Ceramică de calitate net superioară, lucrată la
roată dintr'o pastă cu nisip sau chiar pietricele mărunte, avînd culoarea cenuşie
cărămizie. A fost lucrată la roată cu învîrtire repede, ceea ce i,a dat în interior
dungi în relief de aspectul unor coaste (fig. 12/2). 3) Ceramică lucrată cu mîna
dintr'o pastă intermediară între primele două categorii.
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lucrată într'o tehnică superioară. Această situaţie nu este însă unică, fiind' întîi,
nită în săpăturile din Bucureşti în curtea Arhivelor Statului şi în sectorul Curtea
Veche. Nu există în prezent posibilităţi de datare precisă a acestui aspect cultural.
Prin săpăturile efectuate pe Dealul Ciurel în 1956 şi 1957 au fost obţinute
date interesante referitoare la prima parte a epocii bronzului şi la perioada de
început a feudalismului. Este necesar ca în viitor cercetările să capete o mai mare
extindere spre a avea o viziune mai amplă asupra unor realităţi care pînă acum
au fost doar schiţate.
SEBASTIAN MORINTZ

III. CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN STR. APOLODOR Nr. 13

Colectivul sectorului Mihai,Vodă al santierului Bucuresti a avut ca obiective
cercetarea vestigiilor rămase din epoca fe~dală pe întinsul teritoriu dintre Dealul
Spirei şi Dealul Mitropoliei Ungro,Vlahiei (astăzi Patriarhia). În continuarea
lucrărilor începute în această zonă în 1955 şi 1956, au fost efectuate săpături în
1957 pe un teren viran avînd dimensiunile 28 x 11 m, adică 308 m 2 , situat la
întretăierea străzilor Apolodor şi Gh. Petrescu (fostă Vulcan) (:fig. 13).
Să păturile din 1957, care au durat de la 4 iulie la 4 septembrie, au avut ca
scop de a descoperi vechi construcţii din epoca feudală, din care existau urme
pe terenurile vecine cît şi alte urme de viaţă din acea vreme. Pentru rezolvarea
acestor probleme au fost trasate pe acel teren viran, la început două secţiuni
perpendiculare una pe alta, prima notată I A, avînd dimensiunile 12,50 x 2,50 m,
orientată aproximativ de la est la vest, situată în partea de sud a terenului, şi a
doua, notată II, avînd dimensiunile 20 X 2,50 m, orientată aproximativ de la
sud la nord şi deschisă la mijloc în sensul lungimii terenului. Aceste secţiuni au
arătat că în acest loc se află într,adevăr o construcţie veche din care au apărut
mai multe încăperi. Pentru degajarea clădirii au fost apoi deschise în partea de
sud a terenului viran alte trei şanţuri paralele cu secţiunea I A, orientate de
la est la vest, dintre care prima avînd dimensiunile 12,50 X 2,50 m si celelalte
4 x 2,50 m, notate pe plan cu I B, I C, I D (fig. 14 ). Între aceste ;ecţiuni au
fost lăsaţi pereţi de pămînt, laţi de 0,50 - 1 m, pentru a culege observaţii stra,
tigrafice. La extremitatea de nord a aceluiaşi teren a fost trasată o secţiune
compusă din două părţi, notate III A şi III B, orientate de la est la vest, care
atingeau la capăt secţiunea Il. După deschiderea acestor şanţuri a rămas între
secţiunile I D, II şi III A o suprafaţă notată E, care a fost ulterior degajată
în cea mai mare parte.
Prin secţiunile deschise în partea de sud a fost descoperită pivniţa acelei
case, zidită din cărămizi, delimitată prin trei ziduri exterioare, notate în plan cu
nr. 4, 4 A şi 10 (fig. 13) şi acoperită printr'o boltă semicilindrică, susţinută din
loc în loc prin arcuri dublouri, dintre care au fost identificate trei exemplare,
notate pe plan cu nr. 1-3 (fig. 13 şi fig. 15/1-3). În interior pivniţa are patru
stîlpi paralelipipedici, notaţi pe plan cu nr. 1-4 (fig. 13 şi fig. 16/1-3) şi unul
poligonal (nr. 5), care cu toţii au susţinut arcade semicirculare peste treceri (fig.
17). Stîlpul nr 2 era acel central (fig. 16/2), care a avut arcade în toate direcţiile
cardinale. Stîlpii erau legaţi între ei prin arcade şi susţineau două ziduri suprapuse,
care se încrucişau la stîlpul nr. 2 şi care întăreau bolta semicilindrică. Dublourile
·l'l'
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erau legate prin arcuri de pene,
traţie din care au rămas resturi
şi care formau probabil lunete
decorative (fig. 15/1-3).
Nivelul vechi iniţial de călcare
al acestei pi~miţe este indicat prin
pardoseala ei din cărămizi aflată
la 2,50 m sub solul actual. Faţă
de această pardoseală, bolta semi,
cilindrică se înalţă cu 4,20 m,
iar arcurile dublouri cu 3,92 m
(fig. 17). Lăţimea pivniţei este
de la sud la nord de 8,46 m,
iar lungimea ei nu poate fi deo,
camdată precizată deoarece piv,
niţa se continua mai departe
spre vest pe un teren vecin,
rămas încă necercetat. Porţiunea
pivniţei, dezvelită în anul1957,
reprezintă o suprafaţă de 55,49
m 2 , urmînd ca restul să facă
obiectul cercetărilor viitoare.
Zidurile, arcurile dublouri şi
arcurile de penetraţie ale piv,
niţei sînt construite din cărămizi
după modul de zidire din prima
jumătate a secolului XVII, pe
cînd stîlpii şi arcadele lor au
fost adăugate ulterior pentru a
sprijini cele două ziduri ce se
încrucişau pe stîlpul nr. 2 (fig. 16
şi fig. 17). Astfel pivniţa a fost
împărţită în patru comparti,
mente aproape egale, unite prin
treceri sub arcade (fig. 17).
Stîlpii şi arcadele lor înfăţişează
modul de zidire din sec. XVIII
(fig. 16/1-3). În această piv,
niţă se pot prin urmare deosebi
din punct de vedere arhitectonic
două faze: una corespunzînd cu
înfiinţarea ei în prima jumătate
din sec. XVII şi a doua cu intra,
ducerea stîlpilor şi arcadelor in
cursul sec. XVIII.
Observaţiile stratigrafice fă,
cute în interiorul acestei piv,
niţe arată că peste pardoseala
ei aşezată pe pămîntul viu,
compus din argilă nisipoasă, s,a

773

1
Fig. 15. -

1, arcul dublou 2,

2
capătul

spre sud; 2, arcul dublou 2,
capătul spre sud.

3
capătul

spre nord; 3, arcul dublou 3,

2

.1

Fig. 16. -

1, stîlp nr. 1 ; 2, stîlp nr. 2; 3, stîlp nr. 3 cu zidul nr. 10, stîlpi
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format un strat relativ subţire alcătuit din deşeuri şi materii organice amestecate cu
de pămînt în care s~au găsit, pe lîngă alte rămăşiţe, fragmente ceramice din
secolul XVII şi un dinar ungar din argint emis în 1610 sub Mathias II, rege al
Ungariei (fig. 18).
Ulterior a fost adus un alt strat de pămînt mult mai gros care a îngropat
partea inferioară a stîlpilor menţio~
naţi. În acest strat s~a găsit, pe lîngă
alte resturi, ceramică din secolul
XVIII (fig. 19). Astfel a fost creat
în acest veac un al doilea nivel de
călcare a pivniţei.
Mai târziu au fost suprapuse încă
alte două straturi create după pără~
sirea acestor locuinţe. Observaţiile
stratigra fi ce arată deci la această
b
pivniţă două faze: una din secolul
a
XVII şi una din secolul XVIII,
Fig. 18. - Dinar ungar, emis sub Matthias Il ; a, av:
care se constată şi din punct de
stema Ungariei; b , rev: Ma d o na cu prun cul.
vedere arhitectonic.
Din ansamblul arhitectural constituit în secolul XVII s~a mai găsit: a) la
nord de pivniţa descrisă şi pe nivelul ei, o cameră pardosită cu cărămizi (pe plan
notată G, fig. 13), din care s~a
păstrat zidul de est îmbinat cu
latura nordică a pivniţei şi pre~
văzut cu un locaş pentru toc de
uşă (fig. 20), cît şi o firidă, b) un
alt zid, notat pe plan cu nr. 17
(fig. 13), avînd un pavaj vechi
din cărămizi situat la 1,75 m sub
solul actual, şi care indică un
nivel de locuire din sec. XVII.
c) la est de prima pivniţă s~a
găsit o a doua pivniţă destul de
mare, care nu a putut fi complet
cercetată în 1957, notată pe
plan cu nr. 2 (fig. 13).
În partea de nord a terenului
viran, săpăturile au dezvelit în
întregime trei camere mari, no~
tate pe plan A, BtD (fig.13) sepa~
rate printr~un coridor median (C)
Fig. 19. - Stra c hină din sec. XVIII.
şi fracţiunea unei alte camere
mari, notată pe plan E (fig. 13).
Nivelul de călcare al acestor încăperi a reprezentat prin pardoseală de cărămizi situată
la 0,80-1 m, sub solul actual, ceea ce corespunde cu nivelul altor construcţii din secolul
XVIII aflate în vecinătate. Pe pardoseala camerei A, care e străbătută de şanţuri
paralele pe direcţia est~vest (fig. 21), s~au găsit două monede turceşti din secolul
XVIII şi fragmente ceramice din acea vreme. Aceste descoperiri de obiecte cît şi
modul de zidire al acestei camere arată că acest ansamblu arhitectonic a fost recon~
struit în a doua jumâtate a secolului XVITI pe temeliile unor încăperi anterioare
fracţiuni
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datînd din secolul XVII şi că ulterior a mai suferit unele reparaţii la începutul
sec. XIX.
Între aceste camere şi prima pivniţă s'a descoperit o mică încăpere (notată
F, fig. 13), cuprinzînd o cadă de formă ovală (fig. 22), compusă din doage de stejar
verticale, unite prin cercuri exterioare din fier
si avînd fundul din mortar acoperit cu un strat
de nisip. Observaţiile arhitectonice şi strati,
grafice arată că această cameră cu cada ei
datează de la sfîrşitul secolului XVIII sau înce,
putul secolului XIX. Cada a slujit mai degrabă
pentru spălatul rufelor decît pentru baia per,
soanelor.
Construcţia de mari proporţii din str. Apo,
lodor, nr. 13 acoperă Îrttregul teren viran din
acest loc şi constituie o vastă locuinţă, din care
a fost dezgropată în 1957 o fracţiune ocupînd
o suprafaţă de circa 280 m 2 , încît restul urmează
să fie urmărit în viitor. Această mare clădire,
zidită în general din cărămizi, a avut şi părţi

Fig. 20. - Zid avind un toc de u şă din
care s-a găs it l ocaşul; datează d in sec. XV !T.

Fig. 2!. -

Pa rdosea la din

cărămizi

a ca merei A.

Fig.

22.-Ca dă

din doage de lemn pentru
spă l at.

din pietre de calcar, cioplite, dintre care s'au găsit blocuri mari rotunde
şi profi.late (fig. 23), blocuri paralelipipedice, cusinete, suprapunind columne etc.
Atît folosirea pietrelor lucrate cît si marile dimensiuni ale clădirii arată că aci nu
a fost casa obişnuită a unui modest iocuitor, ci un palat ridicat de un stăpîn, dispunînd
de însemnate mijloace materiale.
Curtea înconjurînd acest palat era limitată spre nord de o incintă, din care o
fracţiune a fost dezgropaţă în şanţul VII, deschis perpendicular pe acest zid, notat
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cu Z 23 (fig. 13 ). Acest zid , care este acum conservat cu o
de 3, 71 m şi cu o lăţime de 0,48 m , dar care în trecut a fost mai
înalt, este întărit prin contraforturi din care a fost descoperit în 1957 un
exemplar, înalt de 2,45 m cu o lăţime maximă de 0,59 m (fig. 24/1 - 2).
Examinînd planul vechi al
Bucurestilor lucrat în 1791 de
locoten'entul austriac Ferdinand
Ernst şi verificînd distanţele faţă
de două puncte fixe, care sînt
bisericile Sf. Apostoli şi Spiridon
Vechi, am putut identifica clă~
direa din str. Apolodor cu casa
Dudescilor, arătată pe acel plan
si înconjurată de o întinsă curte.
Prin izvoare scrise din secolele
XVII- XVIII aflăm că această
casă a fost întemeiată şi stăpînită
mai întîi de familia Cantacuzino,
fiind zidită între anii 1627 si 1630 Fig. 23. - Pietre mari din calcar, profilate cioplite, şi
de marele postelnic Con~tantin
care au si ujit la fus uri de coloane.
Cantacuzino, care a locuit aci cu
soţia sa Elina şi cu copiii săi. La sfîrşitul secolului XVII acest palat a fost
moştenit de la părinţii săi de stolnicul Constantin Cantacuzino, care a locuit
înălţime

1

2
Fig. 24. -Zid cu contrafort.

aci pînă la moartea sa silnică la 7 iunie 1716, cînd a trecut în stăpînirea fiicei sale
Maria, căsătorită de mai înainte cu Radu Dudescu. Astfel palatul a intrat în
posesiunea Dudescilor, care l~au locuit în secolul XVIII şi în primele decenii ale
secolului XIX cînd fiind ruinat a fost părăsit (pe la 1835 - 1840) şi cu timpul
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distrus încît acum cercetările arheologice au găsit numai zidurile îngropate ale
încăperilor principale.
Palatul Dudescilor este una din rarele locuinţe feudale construite lîngă centrul
vechiului Bucureşti şi aparţinînd unui mare dregător, care a fost cercetată arheologic,
fixată topografic, datată şi precizatc1 din punct de vedere istoric.
GH. CANTACUZINO

IV. «CURTEA VECHE>>
SĂPĂTURILE DIN PREAJMA BISERICII SF. GHEORGHE NOU

Săpăturile arheologice întreprinse în anul 1957 în grădina de la Biserica
Sf. Gheorghe Nou sînt continuarea săpăturilor din campania de lucru a anului 1956 1 •
Pentru depistarea temeliilor şi zidurilor construcţiilor vechi, din latura de
nord a bisericii, s,au trasat secţiunile VI şi VII, de 1,50 x 15 m şi 1,50 x 10 m,
perpendiculare pe îngrădirea dinspre str. Sf. Gheorghe Nou, orientate aproximativ
nord,sud (fig. 25). Cu acest prilej s,a dat de continuarea zidurilor din suprafaţa
V 1 -V2 , notate pe plan cu E,F,G. Pentru urmărirea« zidului>>, apărut în secţiunea
V 2 s,a făcut o casetă V 5 , în latura de sud a suprafeţei V 2 • Aceste cercetări au
stabilit că zidul descoperit în 1956 este de fapt baza unui stîlp.
În vederea degajării zidurilor A, B, C, D, s'au trasat suprafeţele V 3 şi V 4 iar
pentru urmărirea zidurilor şi temeliilor din latura de apus a incintei s,au făcut
secţiunile VIII, de 1,50 x 10 m; IX, de 1,50 x 7,50 m; X, de 1,50 x 5 m şi
în sfîrşit XI cu dimensiunile de 1,50 ~< 5 m.
Toate aceste lucrări au fost condiţionate de impedimentele terenului: copaci,
plantaţii, monumente, alei etc.
Datorită acestor cercetări s,au putut constata următoarele:
Temeliile şi zidurile construcţiilor vechi, din latura de nord a bisericii, denu,
mite E, F, G, îsi continuă traseul spre răsărit, unde se vor fi. ţesînd cu zidurile ce
alcătuiau faţad~ de est. În partea de apus nu a putut fi. înregistrat decît zidul G
(în secţiunea X), care îşi continua traseul sub gardul actualei incinte, înspre Piaţa
1848, unde intră sub stradă. De,a lungul acestui zid, în săpăturile din 1957, nu
s,a mai g~sit decît o singură ramificaţie (în secţiunea VI) pe care am denumit,o
zidul U. In secţiunea VIII s,a găsit un strat gros de moloz şi dărîmături, adus aici
în urma incendiului din 1847.
În secţiunea IX a fost aflat un zid, denumit R, orientat aproximativ est,vest,
al cărui raport faţă de restul zidurilor descoperite nu a putut fi. încă stabilit. Acesta
aparţine probabil temeliei uneia din laturile intrării din incinta mănăstirii şi
corespunde întrucîtva c;onstrucţiilor redate într'o ilustraţie a epocii, înfăţişînd
mănăstirea în flăcările incendiului din 184 7.
În secţiunea XI a apărut un zid, denumit K, orientat aproximativ est,vest,
·al cărui rost nu a putut fi. încă stabilit.
În suprafeţele V 3 şi V 4 trasate în partea de răsărit a zidurilor A -D,
care alcătuiesc o încăpere ce nu a putut fi precizată din cauza unui copac
bătrîn ce a crescut aici, a apărut mai la est aLă încăpere, delimii a ă de zidurile

N, O, P.
Cu. prilejul săpării spaţiului cuprins între aceste două complexe de zidărie,
s,a dat la adîncimea de 1, 93 m de la actualul nivel al solului, în partea de
1

M<Heria/,·, V, 1959, p. t>.JJ.
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răsărit a zidului A, de o firidă ce străbate acest zid, probabil un canal de scurgere.
În aceeaşi suprafaţă, la adîncimea de 1,80-2,60 m, s'au observat planurile a
trei gropi mai vechi, în parie anterioare construcţiilor gropi denumite g, h, i. Groapa

i este tăiată de zidul N. Fragmentele ceramice descoperite în această groapă pot

fi încadrate în prima jumătate a
secolului XVI; printre acestea e
şi un capac cu mîner (fig. 26/2),
care aminteşte întrucîtva, prin
forma sa, un tip de sfeşnice
folosite în secolele XV- XVI.
De notat că în preajma mar,
ginii superioare a acestei gropi,
s'a găsit o monedă emisă de
Sigismund III (1583- 1632),
rege al Poloniei. Printre ră mă,
şiţele ceramice s'a descoperit
şi un fragment de strachină
smălţuită purtînd în partea exte,
rioară, pe fund, un semn ase,
mănător unei crengi, care a fost
scrijilit înainte de arderea vasu,
lui în cuptor (fig. 26 /1 a- b),
probabil un semn al olarului.
Astfel de semne, uneori chiar
litere (monograme), au mai putut
fi observate uneori pe ceramica
5
de la sfîrsitul secolului XV si
din cupr~sul secolului XVI__:_
XVIII, descoperită cu prilejul
săpăturilor arheologice de la
Bucuresti. Urmărirea si studi,
'
'
erea acestora,
aşa cum ne pro,
punem, poate eventual duce la
identificarea produselor prove,
nind din diferite ateliere de olari.
În cuprinsul zidurilor, dar
mai sus, s'au găsit numeroase Fig. 26.- Fragmente ceramice descoperite în preajma bisericii
Sf. Gheorghe Nou. 1, a-b, sec. XVI; 2, capac, sec. XVI; 3.
fragmente ceramice din secolul fragment
dintr-o oală, stropit cu mortar, sec. XVII; 4-6,
XVII- XVIII (fig. 30), de pe fragmente de străchini smălţuite, a doua j um ătate a sec. XV.
urma unor vase produse de olari
indigeni, cît şi, într'o mai mică măsură, ceramică provenind din Orientul mai apro,
piat (fig. 30/3, 10, 11):
Revenind la pilonul sau baza stilpului din secţiunea IV, am trasat, cum am
menţionat mai sus, o casetă pentru a descoperi eventual un al doilea stîlp. Cu
acest prilej am găsit două morminte: mormîntul 36, la 2 m adîncime (fig. 27).
Scheletul avea în drept ul mîinilor o monedă, un falşificat după monedele emise
de Cristina, regina Suediei (1632 -1654) şi mormîntul 37, la 2,40 m adîncime.
Acest mormînt conţinea şi el o monedă, de argint, emisă într'o fază timpurie a
domniei lui Mohamed II, în anul egirei 885 (1451). Sub aceste două morminte
am dat peste alte două inhumaţii şi anume: mormîntul 38. la 2,60 m adîncime,

a
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orientat nord~est 6°- sud~vest 38°. Burbatul căruia aparţinea scheletul fusese
decapitat şi îngropat cu mîinile legate la spate, întrucît acestea se aflau sub bazin
(fig. 27), şi mormîntul 39, la adîncimea de 2,75 m, orientat sud~est 22o- nord~
vest 56° ; şi acest schelet prezintă indicii de tăiere, braţele erau îndoite, aproape
paralel peste antebraţe, astfel că extremităţile, lipsite de labe, atingeau umerii.
Labele mîinilor, tăiate probabil înainte de decapitare, au fost găsite pe pîntece,
între bazin si cotul braţelor (fig. 27).
În secţi~nea VIII (fig. 28), la 0,84 m adîncime, s~a constatat prezenţa unui
paviment de cărămizi, aşezat pe un strat de moloz gros de 0,30 -0,34 m. Pe acest
pavaj, în molozul de deasupra
ca şi în gropile ce pe alocuri
l~au deranjat, au fost găsite frag~
mente ceramice, de sticlărie şi
faianţă, d8.tabile la mijlocul seco~
lului XIX. Sub acest nivel
de călcare, la o adîncime de
1,45-1,55 m, s~a dat peste un
strat gros de arsură şi cărbune.
11.u-zm
Pe acest strat s~a găsit o monedă
turcească din prima jumătate a
secolului XIX si resturi de olărie,
faianţă şi sti~lărie, databile în
anul 1847. La 1,70-1,79 ma
fost identificat un strat gros de
0,09 m, aparţinînd unui pavi~
p 1 L oN
ment alcătuit din cărămizi groase
de 0,03 m, peste două strate,
unul de nisip, altul de moloz,
fiecare gros de 0,03 m. Cera~
mica găsită aici poate fi datată
la sfîrşitul secolului XVII şi
Fig. 27.-Morminte descoperite în secţiunea V, 5; sec. XV--XVII.
începutul secolului XVIII. Sub
adîncimea de 2,15 m nu s~a
mai putut săpa din cauza pericolului surpării malurilor.
În secţiunea IX, a apărut un paviment la 1,50 m; sub ace;;ta, la 1,58 m, un
strat de moloz şi fragmente de cărămizi, strat bine bătătorit. Sub acest nivel am
aflat un strat gros de O, 15 m, de cărbune, fragmente ceramice şi resturi de cărămidă,
care marchează un al doilea nivel de călcare.
Pe pavimentul superior s~a recuperat olărie data bilă în anul 184 7. Dedesubt,
ceramică de la începutul secolului XIX. Ceva mai jos, la 1, 70 m, s~a dat peste
un zid (S). La 2,15 m, în umplutura de lîngă zid în capătul de apus al zidului R,
s~au găsit mai multe bare de fier, care reprezintă desigur un material brut ce
urma să fie prelucrat ulterior (fig. 29). În acelaşi strat s~a găsit şi un fragment de
strachină smălţuită din a doua jumătate a secolului XV (fig. 26/4) şi resturi ceramice
de la sfîrşitul secolului XVII şi începutul secolului XVIII. Printre acestea două
fragmente ceramice, provenind dintr~o oală, au fost găsite stropite cu mortar
(fig. 26/3) de aceeaşi componenţă cu cel din zidărie, deci stropite cu prilejul construirii acestui zid. Aceste fragmente ceramice constituie un element cronologic
indicînd aproximativ data la care s~a făcut construcţia zidului, ele fiind caracteristice
olăriei comune de la sfîrşitul secolului XVI şi din prima jumătate a secolului XVII.

!
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În secţiunea X a putut fi depistat zidul G, la adîncimea de 0,35 m. Mai jos,
în umplutură, între 1- 1,50 m, s,au identificat resturi de cărămidă şi olane de
la învelişul clădirii, databile la mijlocul sec. XIX.

[ ] ] ] ] Sol vegetal

lo: :1 C;JrJmizt !' ntsip

~

~ P.fmlnf vlnJf cv moloz prpsat

Pava)

~ P.fminl vln~t

l~ex-~41 t'foloz

~ Pămi'nt cenu;iu cv,oieti~,c.ir.imizi şi cirbvne

r(:k'/J 1/o/oz CI/ dr~mizi (Z]
Fig . 28. -

~ (<lrbvne

tlmplvltlrJ

lm

cv clrămizi şi pietri;
~ P.lm/nl unvţlv cv ;;..";mt>nle cer<Jmice

t:. :\'i/'i-1 ,O;iminf cenvţlil cv cenvf~

c=J

Nisp .fi p i etri ;

Profilul peretelui de nord al secţiunii VIU , din preajma bisericii Sf. Gheorghe Nou.

În secţiunea XI, la 0,40 m s,a găsit alt zid lat de 0,40 m. Sub umplutura groasă
de 1,50 m a apărut ceramică de la sfîrşitul secolului XVII - începutul secolului

Fig. 29 . -

Biserica Sf.. Gheorghe Nou;

bară

de fier, dintr-un depozit, sec. XVII.

XVIII, pe care o denumim de tip brîncovenesc (fig. 30) amestecată cu ceram1ca
tipică pentru mijlocul sec. XIX. În această secţiune s'au remarcat şi planurile a
patru gropi din sec. XVI -XVII. La adîncimea de 1,95 m s,a observat pămînt
ars la roşu, fragmente de lipitură de pămînt amestecat cu păioase, iar la 2,40 m
adîncime, gropi de pari subţiri şi răsufl.ătoarea unui cuptor, prezentînd aspectul
unei pîlnii întoarse cu gura în jos. Cuptorul se află în stratul de pămînt humos ,
de culoare galben,verzui, care se găseşte între 1,50-1,95 m adîncime. Lîngă acest
cuptor s'au găsit cîteva fragmente ceramice databile în secolul XV (fig. 26/5 -6).
Cuptorul nu a putut fi degajat din cauza plantaţiilor din această parte a grădinii.
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Fig. 30.- Biserica Sf. Gheorghe Nou. Ceramică brlncovenească, a doua jumiitale a sec. XVII, începutul
sec. XVIII; 1-2, 5-9, 12-14, fragmente ceramice din străchini smălţuite; 4, fragment de urcior:
15, fragment dintr-un lighian de lut, cu picioruşe, nesmălţuit; 3, 10, Il , faianţă din orientul apropiat,
sec. XVIII.
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Ca atare nu am putut preciza scopul la care a servit şi nici epoca căreia aparţine
şi care este în orice caz, anterioară secolului XVI. El a fost din nou acoperit cu
pămînt urmînd ca degajarea sa să aibă loc în altă campanie de lucru, după ce se
va stabili o înţelegere în privinţa celor cîţiva arbuşti ce urmează a fi sacrificaţi cu
prilejul acestei operaţiuni.
În concluzie, săpăturile din campania de lucru a anului 1957 au mai dat la
iveală o parte din construcţiile ce se aflau în incinta fostei mănăstiri Sf. Gheorghe
Nou. Acestea aparţin mai multor epoci, cum am arătat şi în raportul preliminar
al cercetărilot din anul 19~6 1 ; construcţii din secolele XVII şi XVIII, cu unele
adăugiri din secolul XIX. In jurul bisericii se afla un cimitir vechi, pendinte de
actuala biserică, dar s'a constatat şi prezenţa unui cimitir mai vechi, ce corespunde,
desigur, unei alte biserici anterioare celei de astăzi. Unele din aceste morminte
mai vechi au fost, în unele cazuri tăiate cu prilejul construirii zidurilor din secolul
XVII (morminte datate din a doua jumătate a secolului XV şi prima jumătate
a secolului XVI). Inhumaţiile din caseta V 5 , aparţin desigur unor osîndiţi la
moarte şi provin tot din vechiul cimitir, existent aici în a doua jumătate a seco,
lului XV.
Înainte de a se edifica prima biserică, locul fusese folosit ca aşezare şi pentru
mici ateliere meşteşugăreşti din secolul XV pînă la începutul secolului XVI.
După incendiul din 1847, care a mistuit mănăstirea, ca şi o mare parte
a oraşului, terenul a fost nivelat, depunîndu,se a1c1 un strat gros de
moloz, peste care se întinde grădina publică şi o parte a pieţii şi străzilor
înconjurătoare.

Izvoarele scrise confirmă unele observaţii făcute cu prilejul săpăturilor arheo,
logice. Mănăstirea Sf. Gheorghe Nou e menţionată documentar, ca mănăstire
(deci nu poate fi confundată cu bisericaSf. Gheorghe Vechi, care a fost întotdeauna
biserică de mir şi închinată mănăstirii Sinai, pe cînd mănăstirea Sf. Gheorghe Nou,
era închinată la Ierusalim); în hrisovul din 1575-1576 dat de Alexandru Mircea
(oaie seacă), ca şi în cel de la 26 ianuarie 1592, dat de Ştefan,surdul, Sf. Gheorghe,
Nou e menţionat ca mănăstire 2 şi tot ca atare la 1647 3 • Mănăstirea e descrisă
de Pavel de Alep, care a tras aici cu patriarhul Macarie la 1657. Un document
din 1671 face menţiunea începerii lucrărilor de restaurare făcute de Panait Mamona,
dragomanul. Cronica logofătului Radu Greceanu menţionează în anul 1706 refa,
cerile care au avut loc sub domnia lui Brîncoveanu. Tot Radu Greceanu păstrează
amintirea primului ctitor al acestei mănăstiri: Dobruş banul.
După datele conţinute în indicele de nume ale documentelor Ţării Romîneşti 4 ,
apare ca dregător Stanciu, marele postelnic, fiul lui Dobruş, între 1559-1570.
Prin urmare Dobruş trăia la începutul secolului XVI. Toate acestea coincid cu
datele datorite săpăturilor arheologice, care ne îndreptăţesc a bănui că pe acest
loc a mai fost o biserică sau capelă de cimitir, încă din cuprinsul secolului XV.

DINU V. ROSETTI

1

Materiale, V, 1959, p. 649.
DIR, Ţara Romînească, veacul XVI, IV, p. 204;
VI, p. 38.
2

3 Două documente în
colecţiile Mu:eului de
istorie al oraşului Bucureşti.
~ Inedit, la Institutul de Istorie al Academiei
R. P. Romîne.
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APXEOJIOrlf4ECKllE PACKOITKll B BYXAPECTE

KPATKOE CO.UEP)I(AHHE

1. liCCJIC.L{08aHIIH B <J>yHACHII-.Il.OaMHCH 6biJIH rrpOII38C,UCHhl 86JUt3II BO,UOXpaHIIJIIII!.ia o3epa <DyH.UCHII, Ha 6epery 6bmrne:H: 8biCOKOH Teppacbi peKII KoneHTHHa.
ITo8epxHOCTHaH pa38e,uKa 1953 ro,ua ycTaH08IIJia Ha rrJIOII..Ia.uu npu6JI. s 1/2 ra MHoro cne,uo8
o6uTamu:r 3!10XH nep806biTH006IJ..IHHHOro cTpOH, <Pa3bi nepexo,ua K <Peo,uaJIII3MY II rrepuo.n;a pa3BHToro cpe,D.He8eK08hH. YliHTbiBaH 3HatJeHIIe CTOHHI<II, 6biJIO perneHo rrpon3secTII 8 1957 r. pa38e.n;otJHble paCKOIIKH, lJTO H 6biJIO 8biiiOJIHeHO IlO MeTO,D;y )J;JIIIHHbiX TpaHilleH IIO'ITH Ha BCeH IIJIOII..Ia,D;II
noceJieHIIH.
,Upe8HeHWIIe CJie.L{bl OTHOCHTCH K paHHeMy HeOJIIITY TIIIIa .lly.n;eWTII - MeCTHOH <Pa3e KYJibTypbl BHHlJa. C'le,D;bi o6IITaHIIH pa36pocaHbi u, rro-BH,D;IIMOMy, 6oJihrne cocpe.n;oTotJeHbi so 8HyTpenHen qaCTH IIJiaTO. BbiJIO 06HapymeHO Ha3eMHOe lliliJIIIII..Ie, Ha IIJIOII..Ia)J;II KOTOporo CKOTIIIJIOCb MHOrO
o60llillieHHOro Cal\\aHa, qacTO rrepeMernaHHOrO C 60JibWHM KOJIIIlJeCT80M KepaMIIlJeCKHX <PparMeHT08.
BbiJIO Hall:.n;eHO HeCKOJibKO cPOpllt COCy,D;OB, )J;OIIOJIHHIOII..IHX ,U:O HeKOTOpOH CTerreHII CIIIICOK )J;O CIIX
nop H3BeCTHbiX <PopM TIIrra ny.uemTH. Heo6xo.n;IIMO sce )Ke OTMe'l'IITb IIOJIHOe OTCYTCTBIIe CJie,f{08
o6pa60TKII KaMHH.
Cne.n;yro11..1ee IIOCCJieHHe, lJaCTHlJHO rrepeKpbiBaiOII..Iee HeOJIIITH'IeCKHH CJIOH, OTHOCHTCH 1<
paHHemene:moMy 8eKy. BcKpbiTO .n;8a Ha3eMHbiX lliHJIHII..Ia; OHII qacTIIlJHO rrospeH\,D.eHbi 6onee II03AHHM 06HTaHHCM H CO,D;CplliaT MHOrO rOHllapHOH IIOCY,D;bl H KOCTeH lliiiBOTHbiX. Opy,D;IIH Tpy.n;a II 3,D;eCb
pe,D;KO BCTpetiaiOTCH. <J>opMbl COCY,D;OB, IIHOr,D;a Y30pbl H HeCKOJibKO opy.n;HH H3 JIOIIaTOK KpyiiHOro
poraTOrO CKOTa C Hape3HbiM OpHaMeHTOM yKa3biBaiOT Ha paHHeraJJhWTaTCKYIO cpa3y, CBH3biBaiOIl..IYIO 6onee ,u;peBHIOIO KYJihTYPY 6poH30Boro seKa Ten-ByxapecT c pa3BIIToii ranhrnTaTCKOH
<Pa3oii Bop.n;en-Xep3cTp::>y.
TpeTbe rroceJieHue, 6onee o6nmpHoe, qeM rrepBbie .n;sa, OTHOCHTCH K III-IV BB. H.3. 06HapymeHo TpH lliHJIIIII..Ia KpyiiHOrO pa3Mepa, II3 tiiiCJia KOTOpbiX O)J;HO oco6eHHO 6oraTO Cpa60TaHHOH
Ha Kpyry rrocy.n;oH, HeCKOJibKO OTJIIIlJHOH IIO BH,D;y OT KepaMHKH, 06bi'IHO 8CTpeqarorneHCH B IIOCe!IeHIIHX Toro speMeHH. Heo6xo.n;uMo OTMCTIITh, lJTO cpa6oTaHHaH BPY'IHYIO I<epaMIIKa Ha6JIIO.n;acrcH
BCe BpCMH B COlJCTaHIIII C Bbi,D;eJiaHHOH Ha I<pyry.
ITpHMoyroJihHaH 3CMJIHHI<a c oqaroM BHyTpii rro csoeii KepaMIIKe I<aK cpa6oTaHHOH Ha I<pyry,
Tai< II spytiHyiO, OTHOCHTCH I< XII-XIII 88. H.3.; ,D;aTT1p08aHIIC OCHOBaHO Ha IIO,D;06HOH me KCpaMIIKe,
naii.n;enHoii 8 ronqapnbJX neqax II B 3CMJIHHI<ax II3 MIIxaii-Bo.n;::~, C<PbiHTY reopre-Hoy (N!! 1)
II qypeJIC.
ITocJie.n;HIIH ropii30HT OTHOCIITCH I<O 8peMeHH pa38HToro <Peo.n;anii3l!ta XVII -XVIII B8.;
OH COCTOIIT H3 MHOrOlJHCJieHHbiX 3CMJIHHOK, II306IIJIYIOIJ..IHX pa3JIII'IHOrO po,u;a HaxO,D;KaMH. lJ0-8H)J;IIMOMy, TaM lliliJIH JIIO,UII, C8H3aHHbiC C HaxO)J;HIJ..ICHCH D06JIII30CTH 1.\Cpi<OBhiO H MOHaCTblpCM KTHTOpCTBOM CTOJihHIII<a MIIxaH, 6paTa soeso.n;bi lliep6ana KaHTaKy3IIHO.
II. lliyp<Po8mme Ha .UHnyne-qypene 6bi.'lO npo.n;onmeHo s 1957 r. Bbm Han.n;eH 6oraTbiH
,\\aTepiiaJI, rrpiiHa,D;JIClliaii..\IIH I< KYJihType rniiHa III. BbiJIO c.n;eJiaHO II HeCKOJibKO Haxo.n;oK, 6JIH3KIIX
panHIIM rrpoH8JICHIIHM 3TOH I<YJibTypbi, H38CCTHbiM rro c.n;enannbiM B Byxapecre paci<urri<aM 80
)J;80pe rocy,u;apcr8eHnoro apxii8a, a Tai<me K <Pa3e A KYJihTYPbi lliHei<eH6epr.
Bbmo na:H:.n;eno necKOJihKO KepaMHtJeCI<IIX <PparMeHT08 pannemeJie3Horo sei<a.
Oco6eHHO IIHTepecno OTKpbiTIIe HMbi, B I<OTopoii naxo.n;Hnacb 3eMJIHHI<a paHHe<Peo,u;aJihHoro
nepuo,u;a. ITpose,u;eHHbie ne.n;a8HO TpaHrneii 'laCTHlJHO rrepepe3aJIII yKa3anHyiO lJeTbipexyroJlbH)'IO
HMY. B,U:OJih IOiHHOH CTeHbl HMbl 6biJia HaH,U:CHa crope8WaH 6aJII<a. C IOlliHOH CTOpOHbl HaxO,D;HJICH
oqar (piic. 8), 8biCTyrraiOII..IIIH 3a rrepiiMeTp 3eMJIHHI<II. B 3eMJIHHI<e na:H:.n;ena Kepal\mKa Tpex 8H,D;OB:
rpy6aH, cpa6oTaHHaH spyqnyiO, 3aTeM o6pa6oTaHHaH na 6biCTpospall..laiOII..IeMCH Kpyry H3 Tecra
6onee 8biCOKoro KatJecT8a u, naKoHel.\, npoMemyTotJnaH. I1o.n;o6Hbie MaTepHaJibi 6biJIH nall:.n;eHbi
8 1953 H 1954 rr. IIpH 6yxapeCTCKIIX paCKOIIKaX BO ,D;BOpe rocy.n;apCTBeHHOrO apXIIBa H B yqaCTKe
KypTH-BeKe. YliHTbiBaH Texmrn:y cpa6oTaHHbiX na Kpyry cocy.n;os, MOiHHO rrpe.n;rronaraTh, lJTO Haxo,D;I<II
II3 3THX KOMIIJICKCOB OTHOCHTCH K XII-XIII 88.
III. B Byxapecre, Ha yJIIII..\e Arrono.n;op, Haxo,D;HIJ..IeiicH MeiH,D;y xonMaMH .UHnyn-Crrupe:H: u
.UHnyn-MuTporroJIIIeii (HbiHe ITaTpnapxueii), apxeonoruqecKHe pacKOIIKH 1957 r. BbiHBHJIH o6wupHoe lliHJIHII..Ie <Peo.n;aJihHOH 3IIOXH ropo,u;a; H3 Hero 6biJIO BCKpbiTO IIpH6JI. 260 M2; OHO IIpOCTIIpaeTCH
II ,!J;aJihme rro.n; coce.n;HIIMH .n;sopaMH II yJIIII..\aMII. 3To 3.n;aHIIe cocrouT H3 .n;8yx 6oJlbllliiX rrorpe6os
(rrJiaH J-2, pliC. 13), paCIIOJIOllieHHbiX C IOiHHOH CTOpOHbl, H H3 lliliJibiX KOMHaT, HaXO)J;Hil..IHXCH
OKOJIO rrorpe60B C cesepHOH CTOpOHbi, H3 lJIICJia KOTOpbiX 6biJIH OTKpblTbl lJeTbipe 60JihlllHX IIOMell..leHIIH (rrnaH A, B, C, D, puc. 13) u rrocpe.n;IIHe Kopu.n;op (C). Cornacno apxuTeKTypnbiM u crpaTHrpa<PIIqecr<IIM na6JIIO.n;eHIIHM, o6a rrorpe6a H neKOTOpbie H3 pacrronomeHHbiX K cesepy OT nux
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KOMHaT 6biJIH BbiCTpoeHbi B nepsoH: nonoBHHe XVII B., HO 6biJIH nepecrpoeHbi B XVIII s. IlepBbiH
norpe6 nepBOHatiaJlhHO HMeJI llOJIYQHJIHH~pHtieCKHH CBO~, llOMep>HHBaeMbiH I<Oe-r~e pa3rpy3::ltiHbiMH api<aMH (puc. 13), H3 KOTOpbiX Haii~eHo TPH (puc. 16/1-3). Pa3rpy30tiHbie apKH 6biJIH,
no-BH~HMOMy, opHaMeHTHposaHbi pacnany6KaMH (puc. 15 H puc. 16/1-3). I1orpe6 N!! 1 c caMoro
HatiaJia ObiJI BbiMOI.I..IeH I<HpllHtieM H HaXO~HJICH Ha 2,5 M HHiHe HbiHeUIHero ypOBHH llOBepXHOCTH,
HBJIHIOI.I..Iei'OCH CaMbiM HH3KHM H3 ~peBHHX ropH30HTOB. 06HapymeHHbie 3~eCb apxeOJIOI'HtieCI<He
Haxo~KH cocTOHT H3 4JparMeHTOB KepaMHKH XVII B. H seHrepcKoro cepe6pHHoro ~HHapa 1610 r.
KopoJUI MaTHarna II (pac. 18). Bce 3TO ~aTupyeTcH nepsoH:, ~pesHeiiweH: 4Ja3oH: norpe6a, cooTBeTCTBeHHO XVII B. Ilo3me, B XVIII B., ~JIH yi<penneHnH cso~a norpe6a 6LIJI BbiCTpoeH ellle pH~
apOK, OllHpaiOI.I..IHXCH Ha MaCCHBHbie CTOJIObl (pHC. 16/1-3); OHH OCTaBJIHJIH npoxo~ CBOOO~HbiM
H no,'l~epmusanu ~Be creHbi, nepneH~HI<ynHpHo nepei<pei.I..IHBaiOlliHecH y QeHTpaJlbHoro cron6a N!! 2.
l.JTOObl 3ai<onaTb OCHOBaHHH CTOJIOOB, ObiJI HaCbinaH CJIOH 3eJIUIH, COCTaBJIHBillHH BTOpoii ypoBeHh
nona norpe6a, r~e 6bma Haii~eHa Kepallrni<a XVIII B. Bce 3TO ~aTnpyeTCH BTOpoH: 4Ja3oti norpe6'1,
cooTBeTCTBeHHO XVIII B.
PacnonomeHHbie K cesepy OT norpe6a KOMHaTbi ObiJIH nepecrpoeHbi B XVIII u. Ha cpyH~a
.ucHTe XVII B. Hx I<HpnntiHbie nonLI, pacnonomeHHbie Ha 0,80-0,90 M HH>He Hbmeumeii nosepxHOCTH, yi<a3biBaiOT yposeHL rpyHTa XVIII B., OTMet.IeHHbiH n B ~pyrux, coce~Hnx 3~aHHHX . .Usop
noMa Ha ynuQe Anono~op 6biJI oi<pymeH c 10ra creHoii c KOHTpcpopcaMH, O,I.(I1H 113 KOTOpbiX 6bm
yme BCI<pbiT (p11c. 13 H puc. 24/1-2). Hccne~yH ~peBHI1H nnaH Eyxapecra 1791 rona, ycTaHOBI1JIH,
'ITO 3TOT ~oM 6biJI .UsopQOM .Uy ~eci<y, o~Horo 113 Ha116onee BJII1HTeJihHbiX 6oHpCKHX caHOBHhiX H
6oraTbiX ceMeiicrs Banaxu11. IlepsoHatiaJihHO ~0111 np11Ha~neman cell'lhe KaHTai<y3HHO H ObiJI nocTpoeH
u 1627-1632 rr. seJIHKHM nocreJlbHHKOM KoncTaHTHHOM KaHTai<y3HHO, >«11BWI1M B neM c ceMheii;
3aTeM oH 6biJI yHacne~osaH ero CbiHOM CTOJihHHI<Ollt KoHCTaHTI1HOM KaHTai<y311HO, a nocJie HaCHJihC.TBeHHOH cMepT11 nocne~Hero neperneJI scne~CTBI1e 6pai<a ero not~ep11 Map11H c Pany .Uy~ecKy
HO sna~eHI1e ceMhH .Uy~eci<y, npo>«I1Basweii TaM np11MepHo ~o 1831 ro~a, rwrna ~oM OhiJI noKI1HYT
11 Hat~an pa3pymaThCH . .UsopeQ .Uy~eci<y npe~crasnHeT co6oH: o~Ho H3 pe,I.(K11X <t>eonaJibHbiX >«11JII1III
c.'Taporo Eyxapecra, I<OTopoe 6biJIO uccne~oBaHo apxeonorl1tieCKI1, ycraHOBJicHo Tonorpa<pwc~ecim H
YTO'IHCHO C HCTOpHtieCKOH TO'IKI1 3peHHH.
IV. KypTH-Bei<e. PacKOIII<aMI1 1957 r., npo~OJDKI1BIUI1MI1 pa6oTLI 1956 r., Ohi:m llhiHLlJICHhl
HeKOTOpb!e tiaCTI1 crpoemlli, OI<pymaBWHX ~() 1847 r. Oh!BIIII1H 11\0HaCTblpb CcpbiHTy reopre-Hoy.
Om1 OTHOCHTCH K XVII 11 XVIII BB., c HeKOTOpbiMH npucrpoiii<aMH XIX B.
Boi<pyr HbiHernHeii QepKBH, IIOc.'TpoeHHOH B 1707 r., naxo~unoch Kna~6mQe. BLIJII1 oTKpbiTLI
n 6oJiee ~pesHne norpe6emm, co~epma~.L~He MOHeTbi oT cepe.r(HHbi XV B. ~o I<OHQa XVII s., t.ITo
yi<a3biBaeT Ha cyi.I..IeCTBOBaHHe H ~pyr0ro Kna~611u(a, 6oJiec paHHero, t.IeM 3Ta QepKOBL XVIII s.
3To noi<a3biBaeT, tiTO s 3TI1X Mecrax 11 paHLWe 6LIJia QepKOBh; o6 <>TOM CBI1;:(eTcJihCTBYIOT ni1ChllteHHbiC 11CTO'IHHKH XVI B. B HeKOTOpbiX cnyt~aHx crpoeHI1H XVIII u. nepei<pbiBaJm Jm6o nepcpe3aJI:I
norpe6eHI1H XVI u. Ilpu paci<oni<ax (p11c. 27) 6biJIO o6Hapyn<eHo norpe6eHne, naT11pyeMoe Typei(I<OH MOHeTOH Ha'lana QapcTsosaHI1H ~\1exMena II (1450-1481). Ilo~ HI1M Ha 6onLmoii rJiy611ne
6biJIO OTI<pbiTO erQe o~Ho norpc6eHI1e. Ha TOM >KC yqacTI<e Y,5, 6biJIO on<pbiTO norpe6eune 36,
i(aT11pyeMoe no~pamarmeM MOHeTbi, BLmyruemioii wse~ci<oii Koponesoii XpHCTHHOH ( 1632-1654).
Ilo;:( HI1M 6biJI o6Hapy>«eH ci<eneT 113 norpe6eHI1H 39. KocTHKI1 npHHa~Jie>I<aT MY>HLJI1HaM c
oTcet.IeHHbiMI1 ronosaM11. Y ci<eneTa 113 norpc6eHI1H 38 pyr<n CBH3aHbi 3a cnunoii, Tor~a KaK B norpe6eHI111 39 py1<11 ci<eneTa 6e3 KHCTeii corHyThi B JIOI<Te 11 no~HHTbi ~o ypomiH nneq; OTpe:mHHbie,
no-HI1~11MOMy, eUle ~o K33HI1 KI1CTI1 pyK, 6biJIH nonomeHbi Ha mi1BOT noKOHHI1Ka (puc. 27).
Ha yqacri<e, r~e Haxo~I1TCH HbiHeWHHH QepKOBh 11 r~e 6biJII1 ~peBHHe CTpoeHI1H H KJia~6HI.I..Ie,
3a 11CKJII04eHI1eM HeCKOJlbKI1X KepaMHLJeCI<HX 4JparMeHTOB 3llOXI1 nepBOObiTHOOOU111HHOI'O CTpOH
6biJIH Haii~eHbi cne~bl cnopa~uqeci<oro o6uTaHI1H H HeCKOJihKI1X MeJIKI1X peMecnenHhiX MacrepcKI1x,
OTHOCHU111XCH I<O BTopoii nonos11ne XV H K Hat.IaJiy XVI BB.
EoJiee no3~HI1e nocrpoii1<11 MOHaCTbipH C<PLIHTY reopre-Hoy 6biJII1 pa3pymeHbi nomapoM
1847 r., yHH'ITO>HI1Bill11M TOr~a 3Hat.IHTeJihHYIO 'laCTb ropO,!(a.
IlpoBe,l.(eHHe paCI<OllOK 3aTpy~HHJIOCh naMHTHI1K3MI1 H BeKOBbli\\H HaC3iH;leHI1H:I'l.H, C I<OTOpb!J\\11
11p11XO~HJI0Ch C4HTaThCH np11 COCTaBJieHI111 fi.'IaHa paCI<OllOK.

OB'MICHEHHE Pl1CYHKOB
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
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1. -

EyxapeL'T, <l>yH,4eHu-noaMHeil:, nmm pacKonoK.

2. - Tinau H npocpHJIL ueoJIHTHt.lecKoro ii<H.rmn~a.
3. - TipocpHJIH H cpparMeHTbl cocyAoB H3 HeOJIHTH'ICCKoro n<llJIHUtll.
4. - KepaMHKa u KOCTRHOi1 o6oeKT H3 paHHeraJILUJTaTCKoro ropH30HTa.
5. - Cocy.c~bl, uaJ:IneHHbie B iKH.'lHILJe III-IV BD. 11.:.1.
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Pnc. 6. - EyxapecT, l.JypeJJ, o6Il..IHH nJJaH pacKonoK.
Pnc. 7. - l.Jacrh npoqmJJfl Tpanmen XI.
Pnc. 8. -ITnan H pa3pe3 panneclJeoAa.TJhHoli 3CMJifiHKH.
Pnc. 9.- CocyA rJJnna III.
Pnc. 10.- <l>parMCHThl HepaMHim rJJnHa III.
Pnc. Il . - <l>parMCHThl HepaMHKH rJJnHa III.
Pnc. 12. - KepaMHKa panne<Peo~aJJhHoro nepno;1a.
Pnc. 13.- Eyxapecr, yn. AnoJIOAOP 13; nJJaH yqacrKa no y.'l. AnoJJOAOP 13 c OTHpb!TbiMH naMRTIIHI<a~m.
P11c. 14.- ITJJaH pa3pe3oB 1957 r.
Pnc. )5.- 1, pa3rpy3oqHafl apHa 2, IO>HHblHKOHCU; 2, pa3rpY30qHafl apKa 2, CCBCpHb!H HOIICI.(; 3, pa3rpy30qJiafl apHa 3, IOH<HbiH KOHCI.(.
Pnc. 16.- 1, CTOJJ6 1; 2, CTOJJ6 2; 3, CTOJJ6 3 co cTeHoii 10, npncrpoenuoii B XVIII a.
Pnc. 17.- Pa3pe3 C-D norpe6a N~l c Iora Ha cesep.
Pnc. 18.- BenrepcHnii AHHap apeMenn MaTnall!a II; Ha J'!HI.(eRoii cropone aenrcpcKnH rep6, Ha o6opoTnoii - MaAOHHa c MJJagenueM.
Pnc. 19.- MncKa XVIII B.
Pnc. 20.- CTena c ):(BepHhiM oTaepcrneM a noMeu[eHnn, XVII a.
Pnc. 21.- Knpnn•IHbiii noJJ B HOMHaTe A.
Pnc. 22. - Ka):(Ka H3 ):(epeBRHHbiX HJienoK ):(JJfl CTHpKn.
PHc. 23. - EoJJhli!HC HycKH npo<iJmmpoaannoro H o6Tecannoro H3BeCTHm<a, CJJYH<HDIIIHe B KaqecTBC cTep}I{Hfl
KOJJOHH.
Pnc. 24.- CTeHa c KOHTp<iJopca.~m.
PHc. 25.- EyxapecT, yqacroH KypTR:-BeKe, nJJaH pacKonoK DOKpyr l.(epKBH C<iJbiHTY reopre-Hoy.
Pnc. 26.- KepaMnqecKHe <iJparMeHTbl, H3HACHHbiC B6JJH3H l.(epKBH CclJbiHTY reopre-Hoy. 1 a-b, XVI B.;
2, HpbiWHa XVI a.; 3, <iJparMeHT ropmKa, 336pbi3rannoro H3BCCTLIO, XVII a.; 4-6, <iJparMeHTbi rJJa3ypoBaHHbiX MHCOK BTopoil: noJJOBHHbi XV B.
PHc. 27.- ITorpe6eHHR, OTHpb!Tbie a yqacrKe V, 5, XV-XVII sa.
Pnc. 28.- ITpo<iJHJih ceaepnoil: CTCHbi pa3pe33 VIII a6JIH3H uepKBH C<iJbiHTY reopre-Hoy.
Puc. 29.- UepHOBh C<iJbiHTY reopre-Hoy. )i{eJJe3HbiH 6pyc co CKJJa):(a, XVII B.
PHC. 30.- UepKOBb C<iJbiHTY reopre-Hoy. 1-2, 5-9, 12-14, <iJparMCHTbl rJJa3ypoBaHHbiX MHCOH;
4, <iJparMCHT KYDWHHa; 15, <iJparMCHT 60JJbWOH, HerJJa3ypoBaHHOH rJIHHfiHOH MHCHH Ha HO;HKax; 6pblllHODCH·
cKafl HepaMHHa BTopoil: noJJOBHHbi XVII a . - naqana XVIII n.; 3, 10,11, <PaRHCOBbie H3,11eJJnfl E.'lH»mero
BocroKa XVIII a.

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

A BUCAREST

RESUME

l. Les recherches de Fundenii Doamnei ont ete effectuees a proximite du lac d'accumulation
de Fundeni, au bord de l'ancienne terrasse haute de la Colentina.
Les explorations de 1953 localisent, sur une surface d'environ un demi-hectare, plusieurs
traces d'habitations qui se rattachent a l'epoque de la commune primitive, a la phase de transition au feodalisme et a l'epoque medievale proprement dite. Vu l'imponance de cette station,
des fouilles d'information ont ete decidees pour l'ete de 1957' lesquelles ont ete effectuees d'apres
le systeme des sections longues. Celles-ci ont ainsi sillonne presque toute la surface de la station.
Les vestiges les plus anciens se rattachent a la premiere periode du neolithique, a savoir
a l'aspect du type Dudeşti, facies local de la civilisation de Vinca. Les traces d'habitation sont
assez sporadiques et semblent s'orienter surtout vers l'interieur du plateau. On a decouvert une
habitation construite au ras du sol, a l'interieur de laquelle se trouvaient des masses de bousillage calcine, tres souvent mele de tessons ceramiques en assez grande quantite. On y a identifie plusieurs formes de vases, qui completent dans une certaine mesure le repertoire, connu
jusqu'a ce jour, de ]'aspect Dudeşti. Mais on a remafque l'absence absolue de ]'industrie lithique.
La station ulterieure, situee en partie au-dessus du niveau neolithique, correspond a la
premiere periode de l'âge du fer. On y a degage deux habitations de surface, partiellement
deteriorees par l'usage plus recent. La poterie y abondait ainsi que des restes d'ossements
d'animaux. La aussi, les outils sont egalement rares. La forme des vases, parfois le decor et les
quelques rares ustensiles, faits d'omoplates de bovides et decores d'entailles, indiquent une
phase de debut du Hallstatt, qui assure la liaison entre la civilisation, plus ancienne, de TeiBucureşti, qui date de l'âge du bronze, et l'aspect hallstattien developpe de Bordei-Herăstrău.
La troisieme station, plus etendue que les deux premieres, appartient aux Ilie- IVe siecles
de notre ere. On y a delimite trois habitations de grandes dimensions, dont l'une etait particulierement riche, surtout en poterie fa~onnee au tour et d'un aspect assez different de celui de la
ceramique ordinairement rencontree dans les stations contemporaines. On y remarque tout specialement que la ceramique faite a la main y est constamment associee a celle travaillee au tour.
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Un fond de cabane rectangulaire, et pourvu d'un âtre â l'interieur, correspond d'apres sa
poterie, fa<;onnee au tour, mais aussi a la main, aux XII• XIII• siecles de notre ere; cette date
est fournie par un materiei ceramique similaire trouve dans les fours et les fonds de cabanes
de la colline de Mihai Vodă, de Sf. Gheorghe-Nou no 1 et de Ciurel.
Le dernier niveau appartient a l'epoque feodale proprement dite (XVIIc XVIII• siecles).
Il est represente par de nombreux fonds de cabanes, riches en materiaux de toutes sortes. Cet
habitat appartenait probablement aux serfs de 1' eglise monacale toute proche, fondation du
spathaire Michel Cantacuzene, frere du voi'vode Şerban.
II. Les sondages de la colline de Ciurel ont ete poursuivis en 1957. On y a recueilli d'abondants materiaux appartenant a la civilisation de Glina III. On a egalement trouve quelques elements ayant des analogies avec l'aspect de la premiere periode de cette civilisation aspect connu
grâce aux fouilles executees a Bucarest dans la cour des Archives de l'Etat - et a la phase A
de la civilisation de Schneckenberg.
La premiere periode de l'âge du fer a fourni quelques fragments ceramiques.
La decouverte d'un fond de cabane de haute epoque feodale est particulierement interessante. Cette fosse, sectionnee en partie par des tranchees recentes, avait jadis une forme rectangulaire. La ceramique trouvee dans ce fond de cabane est de trois sortes : la premiere est
tres grossiere et faite a la main; la seconde a ete travaillee dans une pâte bien meilleure, a
l'aide d'un tour a action rapide; la troisieme est d'une qualite intermediaire. La technique
des vases faits au tour determine l'auteur a dater le materiei trouve dans ces complexes
des XII" XIII" siecles.
III. Dans l'espace situe entre les collines de Dealul Spirei et la cathedrale metropolitaine
(aujourd'hui l'eglise du Patriarcat), les fouilles archeologiques de 1957 ont permis de decouvrir,
rue Apolodor, une vaste habitation de l'epoque feodale de la viile. On n'en a degage qu'une
portiqn d'environ 260 m 2 , mais elle s'etend plus loin, sous les cours et les rues Yoisines. Ce
bâtiment se compose de deux grandes caves (marquees sur le plan des n°" 1 et 2; cf. fig. 13)
situees au Sud ainsi que de plusieurs chambres trouvees pres des caves, vers le Nord: a savoir, quatre grandes pieces (notees sur le plan par A, B, C et D; cf. fig. 13) et un couloir
median (C). D'apres les observations architectoniques et stratigraphiques, les deux caves et
certaines chambres situees au Nord ont ete bâties pendant la premiere moitie du XVII• siecle,
mais elles ont ete parachevees au XVIII•. En tant que materiei archeologique, on y a trouve
des tessons ceramiques du XVIIC siecle et un denier hongrois en argent, frappe en 1610, sous
"le roi Mathias II (fig. 18). Tous ces elements datent de la premiere et plus ancienne phase de
la cave, correspondant au XVII• siecle. Ulterieurement, au XVIII• siecle, on a ajoute, pour consolider la voute de la cave n° 1, une serie de piliers massifs, relies par des arcades (fig. 16/1 3),
qui permettaient le passage et soutenaient deux murs qui s'entrecroisaient perpendiculairement
au pilier central no 2. C'est encore a cette epoque qu'une couche de terre fut apportee en vue
d'enfouir les fondations des piliers, couche qui crea dans cette cave un second niveau de circulation, ou l'on a trouve de la ceramique du XVIII• siecle. Tous ces elements datent de la seconde
phase de la cave, laquelle correspond au XVIII• siecle.
Les chambres situees au Nord des caves ont ete reconstruites au XVIII• siecle sur des
fondations du XVIIe. Leur pavage de briques, situe a O,m 80 - 1 m sous le sol actuel, indique
le niveau de circulation du XVIII• siecle, atteste egalement par d'autres bâtiments du voisinage.
La cour, qui entourait la maison de la rue Apolodor, etait bornee au Sud par une enceinte pourvue
de contreforts, dont on a retrouve un exemplaire (fig. 13 et fig. 24/1 2). L'examen d'un vieux
plan de Bucarest, datant de l'annee 1791, a permis d'identifier cette maison avec le palais des
Dudescu. Ce pa lais represente l' une des rares habitations feodales de l' ancien Bucarest qui a it ete etudiee
au point de vue archeologique, topographiquement etablie et identijiee au point de vue historique.
IV. Curtea Veche. Lors des fouilles de 1957, qui continuaient celles de 1956, certaines
parties des edifices que delimitait, jusqu'en 1847, l'enceinte de l'ancien monastere de
Sf. Gheorghe-Nou ont ete degagees. Ces edifices datent des xvn• et XVIIr siecles, avec certaines
additions faites au XIXc.
Autour de 1' eglise actuelle, construite en 1707, il y ava it un cimetiere. On y a egalement
decouvert des tombes plus anciennes, renfermant des monnaies qui vont du xv· siecle a la fin
du XVIIe; ce qui indique qu'avant la construction de l'eglise du XVIIIC siecle il y avait eu
Ia un autre cimetiere. Cela denote l'existence a cet endroit d'une autre eglise, mentionnee du reste
par des documents du XVIC siecle. Parfois des constructions du xvnr siecle on ete edifiees
sur des tombes du XVI" ou les ont derangees.
Sur le terrain ou se dresse aujourd'hui l'eglise actuelle, et ou se trouvaient jadis les vieilles
constructions et l'ancien cimetiere, on a trouve, en dehors de quelques tessons ceramiques datant
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de l'epoque de la commune primitive, des traces d'habitation sporadique et celles de quelques
petits ateliers d'artisans datant de la seconde moitie du xve siecle et du debut du xvi·.
Les constructions plus recentes du monastere de Sf. Gheorghe-Nou ont ete detruites
lors de l'incendie de 1847, qui devora en meme temps une bonne partie de la viile.
Les fouilles ont ete entravees par des plantations, par de vieux arbres et par d'autres
monuments, dant il a fallu tenir compte lors de l'elaboration du plan des fouilles.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. l. -- Bucarest, Fundenii Doamnei. Plan des fouilles.
Fig. 2.- Plan et profil de l'habitation neolithique.
.
Fig. 3. - Profils et fragments de vases de l'habitation neolithique.
Fig. 4. - Ceramique et objet en os, trouves dans le niveau appartenant a la premiere periode du Hallstatt.
Fig. 5. - Vases trouves dans une habitation des IIIe-Iv• siecles de notre ere.
Fig. 6. - Bucarest, Ciurel. Plan general des fouillcs.
Fig. 7. ·- Fraction du profil de la tranchee XI.
Fig. 8. -Plan et section du fond de cabane de haute cpoque feodale.
Fig. 9. ---- Vase de la civilisation Glina III.
Fig. 10. - Tessons ceramiques du type Glina III.
Fig. 11. - Autres tessons ceramiques du type Glina III.
Fig. 12. - Ceramique de haute epoque feodale.
Fig. 13. - Bucaresr, rue Apolodor n° 13; plan de situation du terrain de la rue Apolodor n° 13, avec
indication des monuments decouverts.
Fig. 14.- Plan des sections pratiquees en 1957.
Fig. 15.- 1, arc doubleau n° 2, extremite Sud; 2, arc doublcau ne 2, extremite Nord; 3, arc doubleau
n° 3, extremite Sud.
Fig. 16. - 1, pilier n° 1; 2, pilier n° 2; 3, pilier n° 3 et nouveau mur n° 10, ajoutes au XVII le siecle.
Fig. 17.--- Section C-D, en direction Sud-Nord, pratiquee a travers la cave n° 1.
Fig. 18. - Denier hongrois de Mathias II: a, a vers, les armes de Hongrie; b, revers, la Vierge et l'Enfant.
Fig. 19. -- Ecuelle du XVIIIc siecle.
Fig. 20. -- Mur et encadrement de parte dant on a retrouve l'emplacement (date du XVIIe siecle).
Fig. 21.- Pavage en briqucs de la chambre A.
Fig. 22. - Baignoire faite d.! douvcs de bois.
Fig. 23. - Grandes pierres calcaires, profilees et taillees, ayant servi aux futs de colonnes.
Fig. 24. - Mur a contrefort.
Fig. 25.- Bucarest, secteur de «Curtea Veche>> (Vieux Palais). Plan des fouilles autour de l'eglise
Sf. Gheorghe-Nou.
Fig. 26.- Tessons ceramiques trouves dans le voisinage de l'eglise Sf. Gheorghe-Nou; !, a-b, XV le siecle;
2, couvercle, XV le siecle; 3, fragment de marmite, eclabousse de mortier, X VIle siecle; 4-6, fragments de plats
emailles, seconde moitie du xvc siecle.
Fig. 27.- Tombes de la section V, 5 (XVc-Xviie siecles).
Fig. 28. -Profil de la paroi Nord de la section VIII, pratiquee dans le voisinage de l'eglise Sf. Gheorghe-Nou.
Fig. 29.- Eglise Sf. Gheorghe-Nou; barre de fer d'un depât du XVIIe siecle.
Fig. 30. - Eglise Sf. Gheorghe-Nou; ceramique de l'epoque de Constantin Brancovan (seconde moitie
du XVIle siecle, debut du XVIIIe); 1-2, 5-9, 12-14, fragments de plats emailles; 4, fragment de cruche;
15, fragment de cuvette en poterie, munie de petits pieds, non emaillee; 3, 10, Il, fa1ence du Proche-Orient
(XVIII" siecle).
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MOVILELE FUNERARE DE LA GURBĂNEŞTI
(r. Lehliu, reg. Bucureşti)

lunii martie a anului 1936 fosta Comisiune a monumentelor istorice
m'a delegat să asist la săpăturile pe care un cercetător de comori dorea să
le întreprindă într'o movilă, în care presupunea că va fi o «comoară», movilă
situată în apropiere de comuna Preasna, în partea stîngă şi lîngă calea ferată
Bucureşti,Constanţa. Movila avea
circa 6 m dia metru şi 1,50 m înăl,
ţime. Săpătura s'a rezumat la un
şanţ de 4 m >~ 6,50 m, îngăduind a
dezveli aproape întreaga movilă.
Cu prilejul acestor cerce,
tări am descoperit cinci mor,
minte: două erau săpate sub baza
movilei, avînd forma unor gropi
aproape rectangulare, păstrînd
la gura lor urme de bîrne de
lemn dispuse transversal, asemă,
nător unui capac ; restul mor,
mintelor, din nivelul superior al
movilei, erau inhumaţiuni sim,
ple. Scheletele din gropi au apă,
o
rut la adîncimea de 2,10 m eul,
eate pe spate, craniile, bazinele
şi picioarele chircite pe dreapta ;
Fig. 1. - Gurbăneşti. Planul cu situaţia movilelor săpate.
craniile orientate spre VNV,
picioarele spre ESE. Osemintele, aparţinînd unor adulţi, prezentau pe alocuri urme
de ocru roşu. Cele trei morminte din nivelul superior, găsite între O, 75-0,95 m adîn,
cime de la suprafaţa movilei, erau culcate pe dreapta şi aveau aceeaşi orientare ca şi
mormintele precedente. Osemintele cu puţine urme de ocru roşu, erau într'o stare
de dezagregare mult mai pronunţată. Pe lîngă schelete nu s'au găsit inventare fune,
rare, în schimb au fost găsite în movilă două silexuri de caracter microlitic.
Prezenţa indubitabilă a unor morminte cu ocru roşu în cîmpia munteană,
apărute aici, în mod cert, pentru prima oară, m'a hotărît să întreprind în anii
193 7 -1938 săpături arheologice avînd drept obiectiv cercetarea a trei movile
situate în preajma comunei Gurbăneşti, şi anume: o movilă, pe care am denumit,o
«movila nr. 1 », «Movila Presnei » denumită «movila nr. 2 » (situată la circa
3 km SV de movila nr. 1, în locul zis «Satul Nou») şi, în sfîrşit, «movila nr. 3 »,
situată la circa 150 m sud de movila nr. 2, aceasta din urmă avînd dimensiuni
mult mai reduse faţă de movilele nr. 1 şi 2 (fig. 1).
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Movila nr. 1 este situată în marginea de SV a comunei Gurbăneşti, pe terasa
apa Mo stiştea , care se află în apropierea şi în partea de SE a movilei.
Movila are 3,50 m înălţime şi
un diametru de 35 m (fig. 2/1).
Pentru explorarea movilei s'a
trasat o secţiune de 5 x 40 m,
orientată SE -NV. Secţiunea a
fost dispusă astfel ca latura ei de
SV să taie movila în două, tre,
cînd prin presupusul centru.
Aproximativ la 3,50 m depăr,
tare NV de acest centru s'a
dat peste un mormînt:
Mormîntul 1 a (fig. 2/2) era
alcătuit dintr'o groapă dreptun,
1
ghiulară de 0,90 X 1,40rn căreia
îi corespunde în colţul dinspre
SV, o altă groapă mai mică, tot
dreptunghiulară, avînd dimen,
siunile 0,45 X 0,90 m. Fundul
gropniţei mari era la 2,40 m
adîncime de la suprafaţa movilei.
În groapă am aflat un schelet
feminin, chircit şi culcat pe
dreapta. Femurele erau în unghi
drept faţă de bazin. Mîinile cu
humerus paralel cu trunchiul şi
antebraţul în unghi drept cu
braţul; mîna dreaptă lîngă trun,
ehi - nu sub el. Lungimea
scheletului, măsurat chircit,
2
1,10 m. Capul la ENE, 60°,
picioarele vsv. s,a putut con,
stata pe oseminte ocru roşu în
cantitate mai mare pe craniu şi
pe labele picioarelor. La picioa~
rele acestui mormînt, pe care îl
denumim «al mamei», se afla
mormîntul 1 b conţinînd sche~
letul unui copil întins pe spate.
Capul orientat la E, picioarele
la V. Osemintele erau presărate
cu ocru roşu (fig. 2/3). Gropniţa
copilului este cu 0,40 m mai
adîncă decît gropniţa «mamei».
Mormîntul 2, la 2,20 m SE
de mormîntul 1 şi la 3,50 m
adîncime faţă de taluzul NE.
3
Schelet culcat pe spate, cu picioa,
2. - 1, movila 1 în timpul să p ăturilor (văzută de la şud · est) ;
rele chircite şi căzute pe dreapta.
Z, mormintul ! 11; 3, mo rmîntul lb din aceeaşi movil ă.

domină

Fig.
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Tibiile şi peroneele paralele cu femurele. Capul la NE, picioarele la sud. Lungimea
scheletului măsurat chircit, 1,15 m. Dimensiunile gropii 1,20 x 1,80 m (groapa
este mult mai mare decît scheletul chircit) (fig. 3), mult ocru roşu pe spate, în
dreptul şirei spinării, sub aspectul unor mici grămezi; urme de ocru mai peste
toate osemintele, chiar sub ele. În preajma capului o verigă de cupru (fig. 15/3),
în dreptul genunchiului un fragment de tablă groasă de cupru (fig. 15/4 ).
Mormîntul 3, la 2,60 m NE de groapa 1 şi la 2,20 m adîncime faţă de
taluzul SE. Conţinea un schelet chircit, culcat pe stînga. Nu s'au găsit urme de ocru
propriu zis, ci numai pete de
culoare albăstruie pe oseminte;
nu putem avea certitudinea că
aceste pete rezultă de pe urma
dezagregării cerului roşu. Obser,
vaţii similare am putut face ulte,
rior în numeroase cazuri. Capul
scheletului orientat SE, picioa,
rele NV.
Mormîntul 4· La 1,80 m
NE de groapa 3 a fost găsit mor,
mîntui 4. Răzăluind la adîn,
cimea de 1,60 m de nivelul sec,
ţiunii, s'a observat în plan, dato,
rită pămîntului de culoare mai
în hisă, o groapă dreptunghiu,
Iară cu dimensiunile 2,60 X
3,50 m. Procedînd la golirea ei s'a
Fig. 3. - M o rmintul 2 din movila !.
dat, la 0,50 m mai jos, peste un
prag lat de 0,45 m, sprijinind bîrne groase de lemn, putrede, dar destul de bine conser,
vate, dispuse în sensul lungimii. După scoaterea bîrnelor, la 2,40 m adîncime
de la nivelul movilei din dreptul mormîntului, groapa prezenta un plan dreptun,
ghiular cu dimensiunile de 1,68 x 2,58 m (fig. 4/2). La adîndmea de 2, 75 m, alt
rînd de bîrne dispuse de data aceasta transversal. La 3,25 m s'a atins fundul grop,
niţei, care conţinea un schelet chircit culcat pe dreapta (fig. 4/1), avînd capul la E,
picioarele la V, privirea îndreptată spre NV. Braţul drept întins de,a lungul trunchiu,
lui, palma mîinii stîngi aşezată pe şoldul drept; ocru roşu pe labele picioarelor. Sub
cap o pulbere fină provenind de la frunze si scoarţe de copac - folosite drept pernă.
În dreptul feţii, cam la înălţimea gurii, mortului şi la vreo 0,20 m depărtare de
aceasta, o mică grămadă de cenuşă şi de cărbuni de lemn, resturi de la un foc.
Dimensiunile gropniţei: 1 x 1,68 x 0,50 m. Movila nu a putut fi cercetată în
întregimea ei din cauza semănăturilor ce o acopereau, la acea dată, în mare parte.
Găsim interesant a menţiona că movila 1 de lîngă Gurbăneşti avea în vîrful
ei o cruce de piatră, cum se pot observa uneori pe movile în cuprinsul Bărăganului.
Crucea era fixată într'o piuă de piatră. Cu prilejul săpăturilor s'a constatat că
sub piuă era o groapă ce conţinea o oală de pămînt în care s'a găsit cenuşă,
cărbuni de lemn şi două monede turceşti de argint, datînd din a doua jumătate
a veacului XVII. Acest fapt nu poate fi atribuit întîmplării, ci, mai degrabă unui
ritual săvîrşit cu prilejul ridicării monumentului 1 .
1 Aceste clatine îşi au desigur originea într -un trecut
fo arte îndepărtat. În privinţa delimitării proprietăţii,
prin ridică ri de stîlpi sau ziduri , Siculus Flaccus, În

D e constitutione agrorum (ed. Goez, p . 5) spune că
pe locul de dema rcaţie se aducea În prealabil o jertfă
ce se consuma într-o groapă , în care ardeau cărbuni.
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Movila nr. 2. («Movila Presnei ») pe terasa Mostiştei, la «Satul Nou».
Movila are 4,20 m înălţime şi un diametru de 45 m (fig. 4/3). Pe axul central

2

1
Fig. 4.- 1, mormîntul 4 din movila 1;
2, acelaşi mormînt, antecamera şi camera
funerară, cu pragul pentru susţinerea
bîrnelor; 3, movila 2 în timpul săpă·
turilor; 4, mormîntul 1 din movila 2.

3

4
s~a trasat
bornă trigonometrică

al movilei

o secţiune de 20 x 48 m
de beton (fig. 18).

Recent , săpăturile arheologice din preajma bisericii
Sf. Gheorghe Vechi din Bucureşti, au dezvelit sub
temelia unei construcţii din prima jumătate a sec.XVIII
o firidă amenajată în pămînt, în care erau aşezate
cîteva vase de lut şi sticlă, conţinînd oase de păsări,
scoici, sîmburi de fructe, cărbuni şi cenuşă. Cu acest
prilej reamintim că în dreptul absidelor bisericilor
vechi, sau sub temelia acestora se găsesc, în unele
cazuri, vase de lut sau sticlă, ce au folosit cu prilejul

orientată

NE -SV încadrînd o

ridicării acestor monumente, drept candele sau căţui
(la Cotmeana şi Snagov, sec. XIV şi fosta biserică
din Piaţa de flori din Bucureşt i, distrusă de incendiu
la 1595) fără să mai insistăm asupra simulacrelor de
jertfe umane (absida de nord a vechii biserici
Sf. Gheorghe Vechi din Bucure şti în care s-au găsit
tibiile unui schelet omenesc) sau chiar jertfe umane.
cum ne povesteşte legenda zidirii mănăstirii de la
Curtea de Argeş (sec. XVI).
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Mormîntul 1, la 0,90 m adîncime faţă de taluzul V. Schelet puternic chircit,
culcat pe stînga, lungimea scheletului chircit 0,90 m. Capul spre nord, picioarele
spre sud, privirea spre apus. Antebraţul stîng îndoit din cot, cu palma aşezată

2

10

o

1

3

LI

J

Fig. 5. - Inventar funerar Ji:o movila 2, mormîntul 2: 1, 4 fragmente de tablă Je bronz;
2, nasture de argint (epoca feudală 1); 3, fragment dintr-un obiect de argint; 5 - 10,
vîrfuri de săgeţi de bronz; li, placă orn~mentală din tablă de nur; 12, fragment dintr-o
armură alcătuită din fîşii de fier (scara se referă la nr. l- 11).

la înălţimea feţei (fig. 4/4 ). Pe oase ca şi pe craniu, pete albăstrui de pe urma
ocrului roşu. Pe labele picioarelor ocru roşu din care, după ce se usca la soare
nu mai rămîneau decît petele
azuru.
În partea dinspre sud, în
pămîntul ce formează movila,
s~au găsit fragmente ceramice
lucrate cu mîna, de culoare
galbenă~brună, din pastă făi~
noasă, conţinînd uneori pleavă.
Mormîntul 2, lîngă borna
trigonometrică din vîrful movi~
lei, la 0,80 m adîncime. Aici
au apărut două vîrfuri de săgeţi
de bronz cu tub de înmănuşare
şi trei aripioare. Se spune că
în anul 1933, cu prilejul con~
Fig. 6. - Placă ornamentală de aur (desen după o fotografie;
struirii unui foişor de lemn,
v. fig. 5/!1).
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pentru punctul trigonometric - şi ale cărui urme le,am găsit în săpături s'ar fi_ descoperit un depozit de astfel de săgeţi aşezate în mănunchi cît şi alte
«ferotenii». La 2 m nord de bornă, la 0,90 m adîncime, a fost descoperită o
placă din tablă de aur lucrată prin apăsarea tablei dinăuntru în afară, reprezentînd
un cerb privind spre dreapta, la spatele căruia se află un grifon înaripat, privind
spre stînga (fig. 5 /11 şi fig. 6). Totodată s'au mai găsit 6 vîrfuri de săgeţi cu ari,
pioare (fig. 5/5 - 10), fragmentul unui obiect de argint (fig. 5/3), două fragmente
de tablă de bronz (fig. 5/1, 4), un obiect dintr'o sîrmă subţire de argint (fig. 7)
şi bucăţi dintr'o armură din plăci de fier (fig. 5/12). Placa ornamen,
tală de aur pare a fi_ împodobit o tolbă de săgeţi (goryt). s,au găsit
şi oseminte de la un schelet omenesc, răvăşite cu prilejul amena,
jării punctului trigonometric. Un bumb de argint (fig. 5/ 2) pare a
aparţine epocii feudale şi ca atare prezenţa sa aici este fortuită.
Mormîntul 3. La 5 m SV de acest punct s,a descoperit, la 0,95 m
Fig. 7. - Po doabă din sîr adîncime, un vas de lut de culoare galbenă,cenuşie , avînd în partea
m ă de argint
de sus la buză, două torţi străpunse vertical. Vasul poartă pe pîn,
din movil a 2,
mormintul 2.
tece ornamente obţinute prin întipărirea unei sfori împletite (fig. 8/1);
el se afla lîngă oasele iliace ale unui schelet chircit, răvăşit ca şi acela
din mormîntul anterior.
Mormîntul 4, la 2,80 m nord de bornă şi la 1 m adîncime, cu totul distrus
cu prilejul săpării gropilor pentru picioarele foişorului. Se mai păstrau pe lîngă

Fig. 8. -

Movil a 2; V ase de lut, ornamentate prin imprimarea unei sfori, din
mormintul 3 (1) şi din mormintul 4 (2).

cîteva oase, un vas de lut de aceeaşi factură ca şi vasul precedent, cu marginile
cu două torţi străpunse vertical, gîtul vasului era decorat prin întipă,
rirea unei sfori împletite. Acest vas corespunde ca formă tipului de vase denu,
mite « Schnurbecher » (fig. 8/2).
Mormîntul 5· La 1,50 m est şi la 2,10 m adîncime s,a observat o groapă
ovală de 0,90 x 1,80 m. La adîncimea de 2,40 m s,au găsit bucăţi mai mari
de ocru roşu, iar la 3,50 m s,a ajuns la fundul gropii care era aşternută cu o
materie albă, văroasă, asemănătoare caolinului.
Mormîntul 6, la 0,80 m E de groapa precedentă; la 2,50 m adîncime au fost
descoperite urme de lemn putred şi un schelet chircit moderat, culcat pe spate,
prevăzute
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genunchii ridicaţi şi plecaţi uşor spre stînga. Braţul stîng de,a lungul trupului,
antebraţul îndoit, astfel ca palma să odihnească pe umărul stîng; antebraţul drept
de,a curmezişul pieptului, cu palma aşezată pe clavicula stîngă, capul la E, picioa,
rele la V (fig. 14/1).
Mormîntul 7. La nord de borna trigonometrică, la 3,80 m adîncime faţă
de bornă şi la 2,03 m faţă de taluzul vest, s'a observat, în plan, o groapă dreptun,
ghiulară cu dimensiunile 2,93 x 3,80 m. Cu prilejul golirii gropii s,a dat peste
un prag, asemănător cu cel des,
coperit în mormîntul 4 din
movila 1, la 0,60 m adîncime
de la gura gropii, lat de 0,60 m,
pe care erau aşezate bîrne de
lemn dispuse în sensul lungimii
gropii. Imediat sub bîrne, la
capetele mormîntului, au apărut
urmele, perfect păstrate, impri,
roate în pămînt, ale unei împle,
tituri (ţesături?) al cărei decor
era alcătuit din dungi negre con,
trastînd pe lutul galben deschis
si bătătorit de la extremitătile

~normîntului. Această ţesăt~ră

sau împletitură a fost întinsă
ca un polog deasupra antica,
merei gropniţei (fig. 9 şi 10).
Partea centrală a acestui « polog»
nu s'a păstrat. Pămîntul cer,
nut lent de,a lungul timpului
prin interstiţiile bîrnelor, s-a
acumulat în aşa măsură încît,
la un moment dat, a antrenat Fig. 9.- A nteca m era ş i ca mera fune ra ră a mormîntului 7 din
ovil a 2. Pe p rimul prag, la ex tremită ţi , urmele î ntip ă ririi
sub povara sa o parte a polo, m
po logului; d edesubt, în profil ş i În plan, al doil ea prag, ca re
s u s ţinea bî rnel e ce închideau g r o pniţa.
gului în interiorul gropii peste
care fusese întins. Aceste obser,
vaţii sînt confirmate prin deplasarea din axul longitudinal al mormîntului al
unuia din capetele pologului (fig. 9 şi 10/3), cît şi prin pămîntul afînat ce s,a
găsit în încăperea de dedesubt.
Lăţimea acestor urme de împletitură (rogojină?) sau ţesătură era de O, 71 m.
Capătul dinspre est prezintă un decor alcătuit din 9 mănunchiuri formate din
cîte 4 dungi paralele, dispuse în sensul lungimii (fig. 10/3). Lăţimea mănunchiului ,
5,5 cm; interstiţiile 3,5 cm. În capătul dinspre vest decorul e schimbat: se observă
şi linii în zig,zag (fig. 10/2). Lăţimea dungilor 1 cm. Observaţiile făcute ne îndrep,
tăţesc să presupunem că pologul era alcătuit din cel puţin două bucăţi, cu motive
ornamentale variate şi îmbinate prin înnădire. Groapa avea acum la gură 1,73 x 2,60
m. Săpînd mai adînc, la O, 72 m, s,a descoperit un al doilea rînd de bîrne
dispuse pe un prag lat de 0,30 m transversal pe lăţimea bîrnelor. De la aceste
bîrne pînă în fundul gropii, 1,15 m. Aici am aflat un schelet chircit, asemănător
celui din movila 1, mormîntul 4, culcat pe dreapta, cu capul la est, picioarele la
vest, privirea spre nord. Pe cap şi restul oaselor, urme de ocru roşu şi pete azurii.
Lungimea scheletului chircit 1,28 m. În dreptul tălpii piciorului stîng, o tibie

www.cimec.ro

798

D. V. RO SETTI

şi

un peroneu de pasăre, învelite, ca şi materia neagră din mîna · dreaptă, în coaJa
frunze de copac. Sub craniu un inel de buclă (fig. 15/ 1). Pe pereţii gropniţei
se observă pete de culoare albă (au fost văruiţi ?) (fig. 9). Fundul gropniţei se
afla la 4,35 m de la nivelul movilei situat deasupra mormîntului. Gropniţa avea
dimensiunile de 1,13 x 2 m (fig. 11).
MormîntuL 8, la adîncimea de 3,90 m. Schelet chircit culcat pe dreapta
(fig. 12/1). Lîngă cap un vîrf de silex (fig. 15 /9), în dreptul mîinii drepte două
şi

1

j

Fig. 10. - 1, mormîntul 7 din movila 2, pragul antecamerei cu întipăririle unei împletituri întinse dea·
supra acestei încăperi şi făgaşele bîrnelor aşezate în sensul lungimii ; 2-3, capetele de vest şi de est ale
împletiturii-polog.

lame mai mari de silex (fig. 15/7, 8). Capul la E, picioarele la V. Scheletul foarte
prost conservat, oasele aproape complet dezagregate.
MormîntuL 9, la 2,10 m adîncime, faţă de taluzul vest, s'a descoperit, în
plan, o groapă dreptunghiulară, orientată SSV 230° - NNE 50°. Săpînd în inte,
riorul acesteia încă 20 cm mai adînc, s'a identificat un capac de bîrne de lemn
dispuse transversal pe un prag lat de 0,30 m şi care erau prăbuşite, în parte,
în interiorul unei gropi ce servea drept antecameră gropniţei (fig. 14/2 şi fig. 13).
Groapa prezenta la această adîncime tm plan dreptunghiular de 3,25 x 3,85 m.
Mai adînc cu 0,90 m s'a dat peste un al doilea prag lat de 0,60 m în sensul
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11. -

Schema

construcţiei

mormîntului

7 din movila 2.

3
Fig. 12. -Movila 2: 1, mormîntul 8; 2, mormîntul 9 (se observă pragul cu resturile bîrnelor ce închi ·
deau camera funerară); 3, mormintele comunicante 11 a - 11 b.
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lăţimii şi

O, 70 m în sensul lungimii. Groapa avea la această adîncime un plan
dreptunghiular de 3,25 x 2,65 m. Pe prag se sprijineau 12 bîrne de lemn ce acope,
reau camera funerară a cărei înălţime era de 1 m. Între bîrne, spaţii libere de
circa 6 cm. Bîrnele erau dispuse în sensul lăţimii (tot transversal) şi erau în parte
prăbuşite în interiorul mormîntului care se afla la 5,30 m adîncime de la suprafaţa
movilei, măsurătoare făcută faţă de taluzul vest. Prăbuşirea dovedeşte şi aici că
scheletul nu fusese acoperit cu pămînt (fig. 12/2). Pereţii camerei funerare erau
neteziţi cu grijă şi pe alocuri se observau pete albe, datorite, probabil, mucega,

,_...,

····--

~

-

-- ---=--

lm

Fig.

13. --Schema construqiei mormîntului

9 din movila 2.

iului provenit din putrefacţia bîrnelor. Scheletul era chircit, fiind culcat pe dreapta,
cu capul la NE, picioarele la SV, cu privirea spre NV. În dreptul feţei se observau
urme de foc: o grămadă mică de cenuşă şi cărbune de lemn. Sub craniu o verigă
de aramă pentru buclă. Camera funerară avea dimensiunile 1,25 x 2,05 m.
Mormîntul 10, la 0,98 m adîncime, sub aspectul unei gropi de 1,15 x 1,85 m,
conţinînd un schelet culcat pe spate, picioarele chircite, căzute pe dreapta, mîinile
întinse de,a lungul trupului. Capul la SV, picioarele la NE, privirea spre SE.
Mormîntul 11, a'b. La adîncimea de 3,10 m s'a observat o groapă dreptun,
ghiulară cu dimensiunile 1 >.: 1,50 m, mormîntul 11 a, corespunzînd cu altă
groapă mai mică, de 0,90 x 1,40 m, mormîntul 11 b, dispusă în aşa fel încît
latura dinspre nord a gropii 11 a este aproape perpendiculară pe latura de sud
a gropii 11 b. Ambele gropi cu prag şi capac de bîrne (fig. 12/3). În groapa
11 a se afla un schelet masculin, culcat pe spate, cu picioarele chircite, pe stînga.
Groapa 11 b conţinea un schelet feminin însă în aceeaşi poziţie. Ambele schelete
aveau capul la est, picioarele la vest şi erau presărate cu mult ocru roşu. Mor,
mîntui prezintă, prin gropile comunicante, analogii cu mormîntul 1 a,b din movila
1, mormîntul «mama şi copilul».
Mormîntul 12, la 3,85 m adîncime, sub aspectul unei gropi cu dimensiunile
0,97 x 1,82 m, conţinînd un schelet chircit culcat pe dreapta, capul la NE, picioa,
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rele la SV. Sub craniu o verigă mică din sîrmă de argint, răsucită şi cu capetele
deschise (fig. 15/2), iar în dreptul feţei, la înălţimea maxilarelor, o mică grămadă
de lut galben, cenuşă, cărbune şi seminţe carbonizate de cînepă. Craniul odihnea
pe o pernă de frunze. La o extremitate a gropii, urme rău păstrate de împleti~

1

'··

3

4

2

6

5
Fig. 14. -

Movila 2: 1, mormîntul 6; 2, antecamera mormîntului 9, pe prag sînt resturile bîrnelor;
4, mormîntul 18; 3, mormîntul 13. Movila 3: 5, mormîntul 3; 6, mormîntul 4.

tură, sau ţesătură, asemănătoare pologului din mormîntul nr. 7. În fundul ei,
în cele patru colţuri cît şi la centrul gropniţei, lîngă pereţii din sensul lungimii, am
identificat gropi de pari. Acestea sînt înclinate spre interiorul mormîntului, spre
deosebire de alte două gropi de pari situate, cîte una, la mijlocul pereţilor de la
capetele mormîntului (pereţii din sensul lăţimii), gropi dispuse de data aceasta
vertical şi situate cu 13 -17 cm mai sus de fundul gropii. Aceste gropi de pari
jndică folosirea deasupra mormîntului a unui baldachin căzînd în « două ape »
(fig. 17). În acest mormînt am găsit un smoc de fibre de culoare castaniudeschts,
51 - {'. 1:::0
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asemănătoare unor fibre de mătase. Ulterior, prin analiză s,a constatat că sînt
fire de păr de cămilă.
Mormîntul 13, în partea de SE a movilei, la 0,60 m adîncime. Schelet chircit
culcat pe dreapta, antebn:ţele îndoite, cu palmele în dreptul maxilat ului inferior.
Capul la NE, picioarele la SV; lungimea scheletului chircit 0,55 m. Urme de
pete azurii pe oase (fig. 14/3).
Mormîntul 14, în partea de SE a movilei, la 2 m la nord de mormîntul 13
şi la 0,45 m adîr.cime, schelet de adolescent, foarte puternic chircit, culcat pe
spate, picioarele chircite căzute pe dreapta.
Antebraţele îndoite din cot, cu palmele în
dreptul feţei. Capul la ENE, picioarele la
VSV, lungimea scheletului chircit O, 72 m,
1
oasele foarte degradate mai păstrează pe
alocuri urme de culoarea ruginei şi pete
azurii.
Mormîntul 15, la 2,30 m SE de mor,
mîntui 14; adîncimea 0,45 m; resturi
de schelet, cu osemintele foarte degra,
date, culcat pe dreapta; capul la E, picioa,
6
5
rele la V, nu se observă urme de ocru.
Mormîntul 16, la O, 75 m V de mor,
mîntui 15, la 0,85 m adîncime, mormîntul
a fost distrus cu prilejul săpării unui
cuptor feudal, probabil în veacul XVII,
aşa cum ne indică cîteva fragmente eera,
mice corespunzătoare olăriei acelei vremi.
9
Capul la E, picioarele la V; culcat pe
spate, picioarele chircite căzute pe dreapta.
o 1 2 3
Mormîntul 17, la 1,25 m SV de mor,
mîntui 20, la adîncimea de 0,80 m. Oasele
8
răvăşite şi degradate ; scheletul pare a
fi fost culcat pe dreapta, avînd orien,
Fig. 15.- 1-3, inele de buclă (1, de aramă din
tarea E-V.
mormîntul 7, movila 2; 2, de argint din mormîntul 12,
Mormîntul 18, la O, 75 m depărtare la
aceeaşi movilă; 3, de aramă din mormîntul 2, movil a
l); 4, fragment de foaie de cupru din acelaşi mormînt;
V
de mormîntul 16 şi la 0,35 m adîn,
5-6, melci (iamin ia tridens Mull. ), găsiţi în movila 2;
cime, capul la E, picioarele la V. Nu
7-9, unelte de silex găsite în mormîntul8 din movila 2.
se observă urme de ocru. Scheletul zace
într'o poziţie pînă acum neîntîlnită în necropola tumulară de la Gurbăneşti
(fig. 14/4 ).
s,au mai găsit încă urmele a două morminte distruse de lucrările agricole,
mormintele 19, 20 (:fig. 18).
În mantaua movilei am găsit silexuri de aspect microlitic, fără nici
o corelaţie cu mormintele (fig. 16), precum şi cîteva fragmente ceramice
a tipice.
Un sondaj făcut sub movilă ne,a dat prilejul să găsim în loess un silex, de
culoare fumurie, de caracter paleolitic.
Movila nr. 3, la circa 1,50 m S de movila nr. 2, avînd înălţimea de 1,80 m
şi diametru! de 16 m.
Mormîntul 1, la 0,95 m adîncime, schelet întins pe spate, cu capul la VNV
290°, picioarele la ESE 100°, lungimea 1,66 m. Mîinile de-a lungul trupului,

u
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Fig. 16.- Unelte de silex, de caracter microlitic, descoperite în movila 2.

Fig. 17. - Planul gropniţei mormîntului
12, cu gă urile de pari pentru susţinerea
unui acoperiş « cu două ape» sau polog.
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la cap ŞI m dreptul degetelor
mîinii drepte praf de chirpici
ars, de culoare rosie.
Mormîntul 2, 1~ 2,40 m S
de mormîntul 1, la 0,95 m
adîncime, schelet puternic chircit, culcat pe stînga, ambele
mîini în dreptul feţei; capul
la SE, picioarele la NV. Privirea
la VSV. Lungimea scheletului
măsurat chircit 0,90 m.
Mormîntul 3, la 1,20 m S de
mormîntul 2 ; schelet chircit culcat pe dreapta. Capul la SE,
picioarele la NV. Lungimea scheletului măsurat chircit 0,85 m.
Urme de ocru pe craniu şi
femure. Adîncimea 1,25 m
(fig. 14/5).
Mormîntul 4, la 0,75 m S de
mormîntul3, orientarea capului
la SE, picioarele la NV, adîncimea 0,95 m. Bustul culcat pe
spate, picioarele într-o poziţie
mai rar întîlnită (fig. 14/6), urme
de pete azurii.
Mormîntul 5, la 1,05 m S de
mormîntul 4, adîncimea 0,50 m.
Oasele foarte degradate şi răvă
şite nu îngăduie a trage concluzii asupra poziţiei şi orien·
tării. Pe oase, pete azurii de pe
urma ocrului.
S-au mai găsit urmele unui
mormînt al cărui schelet era
distrus.
În movila nr. 3 ca şi în movilele nr. 1-2, am găsit cîteva
silexuri de caracter microlitic,
care nu au legătură cu mormintele.

M.19

,, ,M 20

,..!.'
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~M.17

*
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.5-______________
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Fig. 18.- Planul

săpăturii şi

~

al mormintelor din movila 2.
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Aşa cum s-a văzut mai sus,
în necropolele tumulare de la
Gurbăneşti s-au găsit foarte
puţine obiecte, unele au fost
descoperite în morminte, altele
provin din pămîntul adus cu
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cronologică.
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Nu vom putea insista mai mult asupra silexului găsit în loessul de sub baza
movilei nr. 2. Caracterul său tipic nu lasă vreo îndoială asupra apartenenţei lui
la paleoliticul mijlociu; el poate fi clasat printre silexurile levalloisiene, cultură
identificată şi la Bucureşti pe terasele rîului Colentina, la Plumbuita şi în capătul
străzii « Zidurile dintre vii» 1 •
Silexurile de caracter microlitic nu au nici o legătură cu înmormîntările,
ele au fost aduse aici o dată cu pămîntul folosit la ridicarea tumulului. Astfel
de silexuri sînt numeroase pe terasele Mostiştei în preajma Gurbăneştilor. Ele
nu par a aparţine unui stadiu mezolitic, ci mai degrabă unei culturi neolitice
mai vechi. Faptul că în tumuli se găsesc şi fragmente ceramice ale unei culturi
materiale încă neprecizate -dintre care unele conţin resturi de pleavă -întăresc
ipoteza că ar putea fi atribuite neoliticului.
Mormintele cu ocru roşu din movile aparţin desigur aceleiaşi culturi de
stepă şi de silvo,stepă, răspîndite pe o mare întindere în Dobrogea, Moldova,
Muntenia şi Oltenia, cultură avînd, după cît se pare, originea în regiunile de
stepă din U.R.S.S.
Ritul funerar arată destul de limpede că şi la Gurbăneşti ca şi în Uniunea
Sovietică purtătorii acestei culturi, a înmormîntărilor cu ocru roşu din movile,
făceau anumite diferenţieri: pe de o parte morminte întrucîtva bogate, prin amena,
jarea camerelor şi acoperămintelor cu lemn, uneori chiar prin pologuri sau balda,
chine, ţesute sau împletite la care se adaugă cîteodată şi podoabe de aramă sau
argint, cît şi prin prezenţa în dreptul gurii a urmelor de lut galben, de cenuşă
şi cărbune sub aspectul unei mici grămejioare în care s'au găsit într,un caz
seminţe carbonizate de cînepă (mormîntul 12) -indicînd probabil o fumi,
gaţie, o ofrandă adusă răposatului care va fi folosit acest stupefiant în timpul
vieţii 2 ; pe de altă parte, mormintele simple, sărace, fără inventar şi fără capace
de lemn.
Demne de luat în seamă sînt şi mormintele comunicînd între ele; acestea
ar putea eventual fi paralelizate cu aşa,zisele morminte duble din aria aceleiaşi
culturi materiale sau a altor culturi apropiate ca timp.
În etajul superior al movilei nr. 2 de la Gurbăneşti s'au descoperit (în mormintele nr. 3 -4) şi două vase de lut ornamentate prin întipărirea unei sfori
împletite (fig. 8/1-2). Ele sînt tipice culturii materiale a ceramicii ornamentate
cu sfoara (Schnurkeramik). Datele stratigrafice confirmă şi aici observaţiile făcute
în alte părţi, bunăoară în U.R.S.S., unde aceste apariţii sînt obişnuite într,un
stadiu mai tîrziu al culturii înmormîntărilor cu ocru roşu în movile.
Vîrfurile de săgeţi de bronz cu trei aripioare şi cu tub de înmănuşare
(fig. 5/5 -10) ca şi placa de aur împodobită prin redarea « repousse » a unui grifon
înaripat şi a unui cerb, împreună cu restul inventarului ce ni s'a mai păstrat
găsit în mormîntul 2 din movila 2 dovedeşte că acesta datează din epoca mai
veche a fierului şi trădează în mod evident caractere specifice artei scitice. Prin
cerbul redat pe placa de aur, care va fi împodobit un goryt, se pot face,
1
Dinu V. Rosetti, Descoperiri paleolitice în
preajma Bucureştilor în PMMB, 1, 1934, p. 6, fig. 1.
2 Nu ar fi exclus ca acest lut galben să provină
de la un fel de cuptoare miniaturi aşa-numitele
« cuptoare-pipă », avînd două orificii comunicînd
între ele. Fumătorul culcat pe pîntece, sau chircit,
Rspiră printr-o ţeavă (de soc sau trestie)
fumul

cînepei ce se consumă prin ardere în pîlnia orificiului
opus. Acest procedeu primitiv se practică în Africa
australă, dar a fost constatat şi la populaţii cu un
nivel cultural mai ridicat, bunăoară la tadjici, în
lran (v. G. Montaudon, Traite d'Ethnologie cultll·
relle, p. 286, fig. 289/57).
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în mare, paralelizări stilistice cu plăcile de aur de la Soloha \ Babikurgan şi
Ak~Mecet 2 •
Prezenţa

unor elemente de artă scită în regiunea noastră este explicabilă,
ţinînd seamă de faptul că şi în vestul_ ţării cît şi în movilele de la Ploeşti~Triaj 3
au fost descoperite astfel de resturi. In privinţa plăcii de aur de la Gurbăneşti,
nu cunosc analogii înfăţişînd cerbul împreună cu grifonul. A. A. Jessen 4, spriji~
nindu~se pe analizele stilistice făcute de Artamonov cu privire la figura unui cerb
şi a unei a doua figuri pictate pe vasul din Staniţa Kostromskaia, vede în figura
a doua un grifon înaripat, iar în întreaga compoziţie o scenă de luptă între ani~

Fig. 19. - Fragment dintr-un vas găsit la Tyras, reprezentînd o
de vînătoare.

scenă

male: atacarea cerbului de către grifon. Învăţatul sovietic susţine că grifonul nu
este în general cunoscut în monumentele scitice într~o astfel de tratare.
Pe placa de aur de la Gurbănesti, atît grifonul înaripat cît si cerbul redat
culcat îşi îritorc spatele. În felul acesta cele două figuri nu au un ;aport oarecare
de acţiune directă una faţă de alta; deşi redate împreună ele sînt de sine stătătoare.
Se pune întrebarea cărui grup etnic şi cărui veac ar putea aparţine acest
inventar funerar ?
În lipsa unor « aşezări scitice » în întreaga regiune ar fi tentant să atribuim
inventarul funerar unei culturi autohtone de la sfîrşitul epocii mai vechi a fierului,
cum ar fi bunăoară faza mai nouă a culturii materiale de tip Bordei~Herăstrău,
în cuprinsul căreia s~a găsit şi ceramică grecească databilă în veacul IV î.e.n. 5 ,
1 Soloha, pentru datarea în sec. IV î.e.n.; cf.
K. Schefold, Der skythische Tierstil in Sudrussland,
ESA, XII, 1934, p. 1-78; pot folosi şi rămăşiţele
unei platoşe de fier (fig. 5/12) din acelaşi inventar
funerar. Analogii în morminte scitice din sec. IV-III
î.e.n. (Piattenpanzer) cf. Greta Ardwisson, Armour
of the Vendel Period, ActaArch. X, 1939, p. 51, fig.
16, 18; pe statueta de piatră (baba) de la Krasnodar,
A. A. Miller, Hoshrn HCTOt:Illi!H I< H3yt:Ielli!IO CBH3H
CI<HcPHH c K aBI<a30M, în IRAIMK, IV,1925, p. 97-114.
2 Ebert, RL, XIII, pl. 32 B/a; Schefold, op. cit.,.
fig. 38/43.
3
I. Nestor, Raport asupra cercetărilor şi săpătu·

rilor de salvare făcute la Ploeşti-Triaj şi Brazi, 1942,
p. 29-31 în Raport asupra activităţii ştiinţifice a
Muzeului naţional de antichităţi în anii 1942-1943.
Macheta repertoriului arheologic al localităţilor de pe
teritoriul R.P.R., 1952, p. 132-133.
4 A. A. Jessen, K xpoHonorHH « EonioiiiHX I<y6aHCI<HX I<ypraHOB », în SA, XII, 1950, p. 157-200.
• În faza tîrzie a culturii materiale de tip Bordei·
Herăstrău s-au găsit, în două cazuri, fragmente de
ceramică grecească în stilul figurilor roşii, databile
în sec. IV î.e.n., la lacul Tei şi Fundeni (Bucureşti);
astfel de ceramică a fost identificată şi în movila
funerară traco-scitică de la Agighiol.
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cultură răspîndită şi în această regiune, de-a lungul teraselor rîurilor cît şi pe
malul stîng al Dunării. Dar chiar în acest caz obiectele din movila de la Gurbă
neşti nu ar trebui privite ca produse locale, ci ca provenind dintr-un atelier
situat pe ţărmul Mării Negre. Placa de aur (conţinînd un procentaj însemnat de
argint, care îi dă aspectul de electron) nu are nimic comun din punct de vedere
stilistic cu orfevrăria întrucîtva contemporană, descoperită pe. teritoriul patriei
noastre şi al cărui stil se încadrează în grupul aşa-zis traco-greco-scitic 1 •
Pe de altă parte, populaţia indigenă şi-ar fi îngropat mortul într-o necropolă
a ei sau într-un turnul ce I-ar fi ridicat în mod special în legătură cu această
înhumaţie şi nu ar fi folosit în acest scop vîrful unei movile ridicată de alţii
într-o vreme mult mai îndepărtată. Acest fapt sprijină ipoteza că inventarul
funerar a aparţinut unui războinic străin, înmormîntat ad-hoc de ai săi; neavînd
timp să ridice o movilă nouă, I-au îngropat în grabă într-o movilă veche, respectînd totodată ritul lor funerar.

În lipsa altor elemente de datare, bazîndu-mă pe forma vîrfurilor de săgeţi,
ca şi pe stilul plăcii, cred a nu greşi atribuind inventarul acestui mormînt secolului IV î.e.n. 2 • Fără a face o afirmaţie categorică, cred că problema rămîne
încă deschisă pînă ce va putea fi lămurită prin alte descoperiri mai concludente.

*
Revenind la cultura mormintelor cu ocru rosu din movile, se cuvine să
trecem în revistă cîteva fapte în legătură cu această c~ltură în U.R.S.S. şi la noi.
În privinţa mormintelor duble s-a arătat recent, în U.R.S.S., că ele dovedesc
începuturile raporturilor patriarhale, care se opun relaţiilor vechi matriarhale 3 •
Astfel de morminte găsim, în Moldova la Stoicani 4 , şi în Muntenia la Ploeşti
Triaj_5 unde aparţin unei vremi mai noi, faţă de mormintele de la Gurbăneşti.
In ceea ce priveşte relaţiile strînse dintre stepa noastră, Caucazul de nord,
Asia anterioară şi lumea egeică, în vremea culturii mormintelor cu ocru roşu,
acestea rămîn indiscutabile 6 • Asupra influenţelor exercitate de această cultură în
mediul vechi autohton al populaţiilor noastre de la sfîrşitul neoliticului şi începutul bronzului ne vom referi mai jos.
După A. A. Jessen 7 , « bogăţia din morminte e datorită de punerii în mormînt a numeroase obiecte de podoabă personală, de obiecte cu sens ritual (în
speţă seminţele de cînepă pentru fumigaţie, din mormîntul 12, movila 2 ; nota
noastră) şi de unelte de muncă de folosire personală, individuală, cu un procent
1 Bunăoară inventarul funerar publicat de dr. Gh.
Severeanu, în BSNR, XXIII, 1928, p. 12-14, coiful
de aur de la Poiana (r. Ploeşti), cît şi inventarul din
movila de la Agighiol, I. Andrieşescu, RPAN,
193 7, pl. VII-X şi XIII-XVI. Probabil produsele
unor meşteri ce au preluat subiecte din mitologia
orientală r~dînd însă şi elemente ornamentale, caracteristice lumii greceşti şi hellenistice, lucrate poate
în atelierele din cetăţile sclavagiste de pe litoralul
Mării Negre. In sprijinul h găturilor dintre răsărit şi
unele culturi autohtone ale <pacii mai vechi a fierului, de pe teritoriul nostru stau şi unele arme (akinakes) ca şi podoabe de aspect oriental, descoperite.
recent bunăoară la Bîrseşti şi Ferigele în zona sub·
carpatică. Materiale, V, p. 359, fig. 6; p. 367, fig. 5.
2 Găsim unele analogii stilistice în modul cum e
redat capul grifonului.de pe placa de aur de la Gurbă·
neşti şi capul asemănător al unui animal de pe un
lagynos de lut, descoperit la Tyras (fig. 19) redînd

o scenă de vînătoare, care după stil ar putea aparţine
sec. IV î.e.n.
.
3 A. A. Jessen, op. cit., S. V. Kisseleff, B. 11. Pan,[{OHHKac, 11cmopuR nepaoiblmHozo o]Uţecmaa (recen·
zie), KS, 28, 1949, p. 121 şi urm.
4 La Stoicani,
în Materiale, I, 1953, p. 120,
fig. 59, mormîntul 7, nu putem fi siguri că ne aflăm
în faţa acestui rit funerar.
6 I.
Nestor, op. cit. şi Macheta repertoriului
arheologic .. . , p. 132-133, menţionează un mormînt
conţinînd două schelete, al unui bărbat şi al unei
femei, în poziţie chircită şi îmbrăţişaţi, iar În movila
nr. 2 (p. 135) două morminte duble, în gropi acope·
rite cu bîrne dispuse transversal.
6 A. M. Tallgren,
Etudes sur le Caucase du
nord, în ESA, IV, p. 22-40. A. A. Jessen, K aonpocy
o ,[{peBHHX CBH3HX ceaepHoro KaoKa3a c 3ana,[{oM,
KS, XLVI, 1952, p. 48-53.
1 A. A. Jessen, K xpoHononm << Eon&wnx Ky6aHCKHX KypraHOB », în SA, XII, 1950, p. 195.

www.cimec.ro

ROH

D. Y. HUSETTI

lR

relativ mic de arme». «Toate acestea, spune Jessen, ne permit să vedem în grupul
Cuban timpuriu o cultură caracterizată prin producţia încă complet colectit·ă,
cînd diferenţierea mormintelor bogate este, probabil, determinată nu atît de
puterea economică a celui înmormîntat prin proprietatea lui familială sau perso~
nală, ci mai curînd prin rolul său social în cadrul colectivului gentilic ».
În mod asemănător şi în cultura mormintelor cu ocru roşu de la Gurbă~
neşti nu s~au găsit arme, iar uneltele de uz personal sînt foarte puţine ; este exclus
ca purtătorii acestei culturi de la Gurbăneşti să nu fi folosit unelte mari: dovadă
bîrnele groase de lemn provenind din copaci ce trebuiau tăiaţi şi apoi prelucraţi.
Lipsa acestor unelte nu poate fi pusă în seama întîmplării ; deci ele nu erau bunuri
private, putînd figura într,un inventar funerar, ci mai degrabă bunuri colective
folosite în munca comună.
Prezenţa acestei culturi în regiunile noastre de stepă şi de silvostepă, ar putea
fi explicată prin suprapopularea regiunilor de la nordul Mării Negre şi din Cuban,
«unde creşterea vitelor ajunsese la un moment dat la un nivel relativ înalt, care
a creat posibilităţile pentru acumularea prisosurilor de producţie». Suprapopulaţia
va fi determinat extinderea terenurilor de păşune şi vînătoare - folosite în comun,
în cadrul producţiei colective şi expansiunea spre apus. Pătrunderea în valea
Dunării va fi fost uşurată şi de faptul că stepa noastră, atrăgea păstorii nord~
pontici. Aceştia au găsit aici, pe lîngă un climat şi aspect geografic, condiţii de trai
asemănătoare meleagurilor de pe care au pornit.
Odată pătrunşi în stepa noastră, purtătorii culturii mormintelor cu ocru vor
fi avut relaţii paşnice cu autohtonii. Posibilităţile de schimburi intertribale erau
numeroase şi favorabile atît populaţiei neo, şi eneolitice locale, ce se îndeletnicea
şi cu agricultura primitivă, cît şi triburilor a căror bază economică era de caracter
nomado~păstoresc.

Nu este exclus ca în timpul întrepătrunderii culturii mormintelor cu ocru
se fi introdus în aria culturii autohtone din Valea Dunării cunoştinţe
mai ample în privinţa metalurgiei cuprului. Datorită relaţiilor paşnice dintre
noii veniţi şi localnici se vor fi ţesut, prin schimburi intertribale, firele ce leagă
Caucazul de nord cu apusul şi vice,versa. Aceasta ar explica şi prezenţa unor
elemente « dunărene » în regiunea stepelor pontice 1 •
Convieţuirea paşnică dintre culturile locale şi triburile nomado,păstoreşti
nu exclude posibilitatea ca acestea din urmă să fi făcut pe alocuri incursiuni
de pradă, mai ales în timpul fazei finale a culturii de tip Gumelniţa.
Ar trebui să ne dea de gîndit şi faptul că aşezările culturilor materiale de tip
Gumelniţa şi Cucuteni -Ariuşd sînt în cea mai mare parte mistuite de incendii,
aşezări peste care s'au suprapus uneori, culturi mai noi (Glina III, Schneckenberg
şi Coţofeni, dar nu cultura înmormîntărilor cu ocru roşu).
Cultura materială de tip Gumelniţa trebuie considerată la sfîrşitul eneoli,
ticului, ca una din culturile foarte bogate în bunuri materiale. E îndeajuns să
fac menţiunea că în aşezarea eponimă de la Gumelniţa în cadrul unui material
ceramic extrem de bogat, lucrat într'o tehnică superioară, cu numeroase obiecte
de cult printre care şi figurine antropo, şi zoomorfe - s,a constatat prezenţa
roşu să

1

Aceste

legături

sînt admise

/\' Banpocy o iJpeBHUX
3anaiJoM în KS, XL VI,

şi

de A. A. Jessen,

C81!3!!X ceBepHozo Ka8Ka3a c

1952, p. 48-53, deşi le con·
sideră « in parte pe deplin explicabile ca rezultat al
dezvoltării paralele a culturilor locale în condiţii naturale, sociale şi istorice identice ». De această problemă
s-au ocupat

mulţi cercetători

Marija Gimbutas, The Prehistory of Eastern Europe,
1, BSPR, 20, 1956, p. 89. Autoarea menţionează
legăturile dintre Caucaz şi culturile Vu~edol, Mond·
see şi Laibach la inceputul sec. XVIII î.e.n., pe care
le explică prin contactul dintre Europa centrală şi
regiunile pontice.

printre care, mai recent,
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unui mare centru de prelucare (ateliere) a uneltelor de silex, cu depozitări de
materie primă şi produse finisate, cum ne arată numeroasele «pachete» de lame,
găsite in situ, strînse mai multe laolaltă şi provenind în mod indubitabil din
acelaşi nucleu, ca şi altele, alcătuite din mai multe undrele de os, toate noi, nefo,
losite, alcătuind mai multe loturi, după mărime. De asemenea semnificativ e şi
faptul că aici s'au descoperit multe obiecte de aur (şapte) în raport cu terenul
restrîns supus cercetărilor arheologice, iar la Vidra (altă aşezare mai mică, dar
tot atît de bogată) două podoabe de aur. Această bună stare va fi contribuit şi ea
să,i atragă pe cei dornici de pradă.
Bineînţeles nu toate aşezările culturii de tip Gumelniţa au beneficiat de această
« bună stare ». Bunăoară în cele de la Budeşti, Săruleşti, Pîslari, Măgura,Jilavei
~i altele, din regiunea Bucureşti, se constată o viaţă mai modestă, mai simplă.
In acestea din urmă se remarcă totodată şi penuria obiectelor de cult şi a mani,
festărilor ÎB legătură cu arta plastică. E momentul în care apar, nu prea depărtat
de stadiul final al culturilor noastre eneolitice, :figurinele antropomorfe masculine,
de lut ars, ce par a întruchipa începuturile raporturilor patriarhale 1 •
La un moment dat se poate constata, în privinţa aşezărilor culturii Gumel,
niţa, o înaintare prin cîmpie spre dealuri. Această mişcare e datorită supra,
populării aşezărilor devenite neîncăpătoare - cum sînt tell,urile, la originea lor
mici insule de loess sau martori de eroziune, uneori în capătul unei terase asemă,
nătoare unor peninsule, din zonele inundabile. Această mişcare, la care va :fi
contribuit şi intensificarea păstoritului, a provocat şi în sînul culturilor noastre
o separaţiune de populaţia sedentară. Aceste triburi păstoreşti, pe care le postulez,
vor :fi luat fiinţă datorită noilor condiţii economice. Acest proces de transformare
a fost desigur facilitat prin experienţele dobindite prin atingerea cu triburile
păstoreşti originare din răsărit.
Ca o dovadă a expansiunii treptate, a unora din triburile culturii de tip Gumel,
niţa, stă faptul că în fazele mai recente ale acestei culturi locuirea nu se mărgi,
neşte numai la vechiul sistem de aşezare (insule şi peninsule în mlaştini), ea se
extinde pe boturi de deal 2 , uneori pe terasele rîurilor 3 pătrunzînd chiar la
poalele Carpaţilor, cum s'a putut constata recent 4 ; toate aceste aşezări indicînd
o vremelnică locuire.
Noua îndeletnicire a unei părţi din triburile noastre gumelniţene va :fi produs,
cum era şi firesc, fricţiuni între acestea şi triburile păstoreşti de origine răsări,
teană. Cei din urmă vor fi fost nevoiţi, la un moment dat, să cedeze celor dintîi,
o parte din zonele de păşune şi vînat, retrăgîndu,se treptat, sub presiunea crescîndă
a triburilor păstoreşti locale, în regiunile subcarpatice; acolo va :fi avut poate loc
amestecul şi asimilarea lor, care a dat naştere altor culturi. Această ipoteză nu
excluce posibilitatea ca o parte să :fi supravieţuit acestor prefaceri, adaptînd formele
culturale noi, fără a renunţa însă la vechile lor rituri. În această privinţă e elocvent
un mormînt cu ocru roşu dintr'o movilă dela Ploeşti,Triaj conţinînd în inventarul
funerar şi vase aparţinînd fazei 1 A a culturii de tip Monteoru 5 .
1
Vidra şi Măgura-Jilavei; Dinu V. Rosetti, Săpă
turile de la Vidra în PMMB, 1, 1934, p. 27, 42-43,
fig. 47; idem, Steinzdtliche Plastik aus einem
Wohnhiigel bei Bukarest, în JPEK, 12, 1938, p. 44,
pl. 19/6-7 şi pl. 29/9. O figurină similară a fost
descoperită pe dealul Balaurului de la Băieşti-Aideni
(inedită); Gheorghe Ştefan, comunicare personală.
2
În reg. Bucureşti, la Măgura-Jilavei, Dudeşti etc.
~ Tîrgşorul Vechi (r. Ploeşti).

1 Retevoeşti, r. Curtea de Argeş; pe locul numit
Poiana Tîrgului s-a constatat prezenţa unui stadiu
asemănător celui de tip Sălcuţa suprapus de un
strat conţinînd elemente caracteristice culturii de tip
Coţofeni; v. Dorin Popescu şi D. V. Rosetti, Săpă
turi le arheologice de la Retevoeşti, 195 7, în Materiale,
VI, 1959, p. 703.
6 I. Ne stor, op. cit. De notat că
aceste vase
aparţin unei faze mai înaintate a culturii Monteoru.
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Procesul de transformare a culturii înmormîntărilor cu ocru, a avut loc
într,un moment în care purtătorii acestei culturi nu mai aveau legături cu tribu,
rile înrudite de pe meleagurile lor de baştină, stepele nord,pontice. E foarte pro,
babil că această ocluzie s,a produs în partea estică a cîmpiei noastre. În orice
caz .marele proces de transformare privind de data aceasta culturile noastre autoh,
tone, la începutul epocii bronzului, a barat posibilităţile de flux şi reflux între
purtătorii culturii înmormîntărilor cu ocru de la răsărit şi apus. Astfel nici noii
veniţi nu s'au mai înapoiat, nici alte triburi de păstori şi războinici nu au mai
pătruns pe teritoriile pe care aveau loc aceste prefaceri. Aceste afirmaţii se sprijină
şi pe faptul că la noi nu s,au găsit « morminte de tip catacombe » şi nici « mor,
minte căptuşite cu lemn», care aparţin fazelor mai tîrzii ale înmormîntărilor cu
ocru roşu în movile. La noi s,au descoperit, în aceste movile, morminte cu capace
din bîrne de lemn sau simple inhumaţiuni în poziţie chircită, mai arareori schelete
culcate pe spate, ritual puţin cunoscut în aria culturilor noastre neo,eneolitice
şi din epoca bronzului {observat în unele cazuri în necropola de la Monteoru,
cum ne comunică prof. I. Nestor), dar, în schimb, practicat în răsărit din neolitic,
concomitent cu poziţia chircită şi la populaţia mormintelor cu ocru. Mormintele
în gropi, cu capace din bîrne de lemn aparţin fazei mai vechi a înmormîntărilor
şi corespund tipului denumit de Artamonov yamy, iar de M. Gimbutas 1 Pit
şi Hut,grave, şi sînt datate de ultima cercetătoare amintită între anii 2000,1700 î.e.n.
Cum am mai spus, întreruperea relaţiilor între est şi vest poate :fi explicată ca
o urmare a procesului de transformare a populaţiei locale, cînd s'au înjghebat
noi culturi materiale, ocupînd teritoriul în care n,au mai putut pătrunde purtă,
tarii culturii înmormîntărilor cu ocru rosu din movile. Acest moment este înre,
gistrat cronologic la Gurbăneşti, în etajul superior al movilei 2, prin mormintele
3-4, în care s'au găsit vase de tip şnur,ceramic (:fig. 8/1-2), indicînd acolo
termenul :final al acestei culturi. Vasele corespund tipologie cu ceramica întrucîtva
similară aparţinînd grupei Gatnoie, datată de Tatiana Passek între 1750-1500 î.e.n. 2•
La această dată teritoriul nostru era ocupat de faza :finală a culturii Glina III,
Schneckenberg în Ardeal, Oltenia şi Muntenia; mai apoi de culturile Gîrla Mare
şi Verbicioara III, în vest; Tei-Bucureşti, în Ardeal (în Ţara Bîrsei, cam pe lo,
curile ocupate mai înainte de cultura Glina III,Schneckenberg) şi centrul
Munteniei (în Ardeal şi de cultura Wietenberg); şi Monteoru, în estul şi
nord,estul Munteniei, cît şi în sudul şi centrul Moldovei. In ultima vreme s'a
descoperit în Dobrogea, la Cernavoda, o întinsă aşezare aparţinînd unei
culturi care cunoaste ceramica ornamentată cu snurul si ritul înmromîntărilor
cu ocru roşu, in perioada de trecere de 1~ neolitic la epoca de bronz
(Materiale, VI, p. 95-106).
În privinţa mormintelor cu ocru din movilele de la Ploeşti,Triaj, acestea
trebuie considerate ca ulterioare celor din movilele de la Gurbăneşti; acolo s,a
constatat, cum am mai spus, şi prezenţa unui mormînt cu inventar ceramic cores,
punzător fazei IA de la Monteoru. Acesta e important pentru stabilirea supra,
vieţuirii sporadice a ritului înmormîntării cu ocru roşu într'o vreme atît de tîrzie,
cum ne arată ceramica, care aparţine unei faze mai noi a culturii Monteoru. Pe
de altă parte, în Oltenia, la Grindul Branişte de la Cîrna 3 , s,a descoperit, tot
într'o movilă, o înmormîntare într'o poziţie chircită, cu ocru roşu, conţinînd
1

M. Gimbutas, op. cit., p. 73, 85.
T. S. Passek, K eonpocy o cpeoHeOHenpoecKou
KYJZbmype, KS,XVI, 1947, p. 34~51, p. 36, fig. 10i6;
2

O. F. Lagadovska, flaMRmKu ycambeBcKozo muny, Arheologhiia, VIII, 1953, p. 102, fig. 3.
3 Măgura
Fircani. Gh. Bichir, Un mormînt cu
ocru la Cîrna, în SClV, 1~2, 1958, p. 101-112.
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un inventar funerar tip Coţofeni. Aceste două descoperiri făcute în movile nu
culturii propriu,zise a înmormîntărilor cu ocru roşu din movile, cu care
nu trebuie confundate; ele sprijină ipoteza emisă mai sus, în privinţa supra,
vieţuirii parţiale a acestor triburi şi a contopirii lor cu alte culturi care au preluat
de la aceştia ritul presărării cadavrului cu ocru roşu, rit ce nu se observă numai
în movile, dar şi în morminte plane, bunăoară la Decia Mureşului în Ardeal;
deci genetic şi prin influenţe 1 •
În privinţa fazei finale a culturilor noastre eneolitice vom reaminti aici şi
părerile altor cercetători. I. Nestor susţine că ceramica Cucuteni C vine din răsărit
în epoca Cucuteni A -B şi este contemporană cu acestea 2 • Usatovo,Gorodsk,
ar :fi, după Tatiana S. Passek 3 şi I. Nestor, ultima fază a culturii Tripolje~Cucu ..
teni. I. Nestor mai numeşte această fază (Usatovo,Gorodsk) Cucuteni D.
După alţi cercetători, Vladimir Dumitrescu 4 şi Briusov 5 , Usatovo,Gorodsk
reprezintă o cultură de sine stătătoare. În ce mă priveşte consider că arheologii
menţionaţi nu sînt departe de adevăr, dar privesc acest fenomen din unghiuri
diferite. Este clar că pot :fi urmărite evoluţiile elementelor Cucuteni B în ceramica
pictată de la Usatovo,Gorodsk, dar în acelaşi timp elementele răsăritene sînt
predominante în această fază sau cultură.
E foarte probabil că situaţia din Moldova şi U.R.S.S., credem noi, s'ar putea
repeta şi în privinţa culturii Gumelniţa D, pe care o consider ca un produs al
fondului local, gumelniţean, pe care s'a grefat, către sfîrşitul existenţei ei, elemente
de cultură răsăriteană.
Tot I. Nestor propune reanalizarea elementelor clasate sub denumirea de
Gumelniţa D, pentru a se vedea care dintre ele corespund fenomenului C din
Moldova şi care celui Cucuteni D. De asemenea susţine că elementele Gumelniţa
D nu ar lipsi din aşezările de tip Sălcuţa, unde sînt clasate ca aparţinînd cînd
culturii Glina III, cînd culturii Coţofeni, dar fără îndoială aparţin ceramicii
Gumelniţa D. În sfîrşit, subliniază importanţa elementelor Gumelniţa C şi D
pentru «explicarea genezei culturii Glina III - Schneckenberg, care reprezintă
prima etapă a epocii de bronz din Muntenia, Oltenia si Ardealul de SV ».
În privinţa culturii de tip Glina III,Schneckenberg, de care am vorbit mai
sus, o consider ca avînd o rădăcină chiar în Gumelniţa D, ea fiind o sinteză
între aceasta, cultura « trichterbecher » şi contribuţiile altor culturi, încă neclare
în stadiul actual al cercetărilor 6 • Nu este însă exclus, o ipoteză pe care o emit,
ca geneza culturii Glina III să :fi avut loc în regiunea Oltului. De asemenea, ca
unul care a făcut săpături la Gumelniţa, după săpăturile lui Vladimir Dumitrescu,
dezvelind pe alocuri stratul D, pot afirma că această cultură (sau etapă), mai
păstrează pe lîngă elementele străine, un caracter bandceramic -spre deosebire
de Usatovo,Gorodsk. Într'o lucrare, bazată pe observaţii stratigrafice mai recente
făcute la Tangîru 7 , D. Berciu consideră Gumelniţa D drept Gumelniţa IV.
M. Petrescu,Dîmboviţa postulează că mormintele cu ocru roşu din movilele
din valea Dunării ar putea aparţine etapei Gumelniţa D 8 • Această ipoteză nu
aparţin

1 AISC, 1932, p. 89-101; I. Nestor, Der Stand
der Vorgeschichtsforschung in Rumănien, În BerRQK,
1933, p. 75-76.
2 I. Nestor, Probleme noi in legătură cu neoliticul
din RPR, în SCIV, 1, 2, 1950, p. 216 şi urm.
3
T. Passek, flepuoouJaijUH. mpunUAbCKUX noceAeHuii, în MIA, 10, 1949.
4
VI. Dumitrescu, Hăbăşeşti, 1954, p. 531-539.
5
A. I. Briusov, O'lepKu no ucmopuu nAeMeH EeponeiicKoii 'lacmu CCCP B HeoAumu'lecKyJO 3noxy,

Moscova, 1952, p. 228-260.
6 Interesante părerile emise de Hortensia Dumitrescu: Afinităţi intre cultura « Trichterbecher » şi
cultura « Cucuteni-Tripolje », SCIV, VI, 2-4, 1955,
p. 914-923.
7 D. Berciu,
Raport asupra săpăturilor de la
Tangiru, în Materiale, V, 1959, p. 152.
8
M. Petrescu-Dimboviţa, Date noi asupra înmor•
mîntărilor cu ocru în Moldova, în SCN, I, 2, 1950,
p. 122.
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pare plauzibilă : în aşezarea de la Gumelniţa, în cuprinsul stratului D, am desco,
perit un mormînt alcătuit din lespezi de piatră, conţinînd un schelet chircit de
copil avînd drept inventar un vas caracteristic etapei D ; de asemenea acestei
aserţiuni i se opune faptul că în movilele înmormîntărilor cu ocru roşu, din
cîmpia noastră nu s'au găsit obiecte caracteristice stadiului D de la Gumelniţa
(la acestea se adaugă şi observaţia în privinţa inexistenţei, în vecinătatea acestor
movile, a unor asezări de tip Gumelniţa D).
În ceea ce priveşte paralelizarea mormintelor cu ocru din tumulii Munteniei
cu cele similare din Oltenia, Moldova şi Dobrogea, amintim analogiile pe care
le prezintă ţesăturile sau împletiturile, din mormîntul 7 de la Gurbăneşti, cu
apariţii similare, înregistrate într,un turnul din Oltenia (la Giubega), a căror rămă,
şiţe au fost ridicate din poziţia lor in situ spre a fi. expuse în Muzeul regional
Craiova 1 . Acestora li se adaugă descoperirile făcute la Glăvăneştii Vechi şi Corlă,
teni unde s'au găsit resturi de împletituri din materii organice 2 •
De asemenea nu lipsită de semnificaţie e constatarea făcută în unele movile
ale culturii înmormîntărilor cu ocru roşu din aria noastră (Gur băneşti -Glăvă,
neşti) că acestea nu sînt alcătuite dintr'o singură movilă, ci din mai multe movile
mici ridicate, fiecare, deasupra unei inhumaţiuni; spaţiile rezultînd din alăturarea
acestor movile au fost folosite la rîndul lor pentru alte inhumaţiuni, deasupra
cărora s'au ridicat alte movile pînă ce, în sfîrşit, din conglomeratul de movile
mici s'a format o singură movilă mai mare 3 • Am menţionat mai sus o materie
albă, văroasă, care aduce cu caolinul (mormîntul 5, movila 2 de la Gurbăneşti);
o putem pune într'o oarecare măsură în legătură cu un mormînt de la Şuletea,
în care s'a găsit o materie asemănătoare cu un «nisip alb», cum arată Radu
Vulpe 4 , cît şi cu apariţii similare constatate în morminte nord,pontice. Ne spri,
jinim şi pe buclele de argint şi cele de aramă, din morminte (în Moldova la
Broşteni, Muntenia la Ploeşti,Triaj şi Gurbăneşti cît şi din mormintele aceleiaşi
culturi, în Oltenia); acestea, neputînd fi folosite ca elemente cronologice, rămîn
totuşi caracteristice în inventarul funerar al acestei culturi.
M. Petrescu,Dîmboviţa afirmă că în Moldova nu s'au găsit vase tipice deco,
rate cu şnurul, dar post_ulează că astfel de vase ar putea fi. găsite şi în mormintele
cu ocru din Moldova. In ce mă priveşte am văzut un astfel de vas, lucrat dintr . . o
pastă foarte friabilă şi incomplet arsă, purtînd sub margine un decor alcătuit
din mai multe triunghiuri cu vîrful în jos, haşurate cu linii oblice, ornament
lucrat cu sfoara liberă răsucită în două fire. Acest vas mic ar fi fost descoperit
într'o movilă din fostul judeţ Vaslui şi era expus în colecţiile Muzeului din Iaşi,
unde se mai afla înaintea celui de,al doilea război mondial. Dealtminteri, presu,
punerea lui M. Petrescu . . Dîmboviţa s'a adeverit prin descoperirea făcută în săpă,
turile din 1956 la Valea Lupului unde a apărut o astfel de ceramică 5 •
În privinţa caracterului unitar al culturii înmormîntărilor cu ocru roşu din
movile, răspîndită pe un atît de întins teritoriu, cît şi a legăturilor dintre stepele
pontice şi ţinuturile noastre, nu putem încheia fără să reamintim prezenţa aşa,ziselor
1

Săpături

Măgura

C. S. Nicolăescu-Plopşor,
Cerbului (inedite).

1931, la

2
Împletituri din materii organice şi la Valea
Lupului. La Glăvăneştii Vechi s-au găsit împletituri
(de papură?) dedesubtul cît şi deasupra mortului.
I. Nestor, Săpăturile de pe Valea ]ijiei, Iaşi-Botoşani
-Dorohoi, în SCIV, 1951, p. 64. Aceste din urmă
descoperiri, cît şi prezenţa « pologurilor >> de la
Gurhăneşti ar putea e,·entual lămuri observaţiile

făcute de P. Rau, Hockergriiber
der Wolgasteppe,
Pokrowsk, 1928, p. 10.
3
Observaţie făcută pentru prima oară la Gurbăneşti.
Însemnările stratigrafice ale secţiunilor s-au pierdut
în timpul celui de-al doilea război mondial.
4
Radu Vulpe, Şuletea, în SCIV, 1, l, 1951, p. 222.
5
Ulterior, au fost găsite astfel de vase la Valea
Lupului, în movila nr. 2, Materiale, V, 1959,
p. 251-252 fig. 7/1.
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« sceptre în formă de capete» reprezentînd un cap de animal sculptat în piatră
a cărui interpretare e încă în discuţie 1 •
În privinţa concluziilor de ordin antropologie ce s'ar putea trage prin studiul
scheletelor de la Gurbăneşti, am cerut părerea Profesorului Lebzelter din Viena,
cu prilejul trecerii sale prin Bucureşti. Cunoscutul antropolog austriac, care a
studiat scheletele, trebuia să ne comunice concluziile sale; acestea nu ne,au mai
parvenit din cauza decesului său. Studiul antropologie asupra scheletelor de la
Stoicani şi Brăiliţa 2 confirmă în parte datele arheologice, în privinţa originii
din stepele sudice ale Uniunii Sovietice a triburilor înmormîntărilor cu ocru roşu
din regiunea noastră de stepă şi de silvo,stepă, punînd totodată şi o nouă pro,
blemă: amestecul triburilor nou venite cu populaţia noastră autohtonă de la sfîr,
şitul eneoliticului 3 •
În sfîrşit, nu putem decît sublinia că o bună parte a lipsei cunoştinţelor
noastre se datoreşte şi puţinelor date pe care le avem în privinţa stratului superior
din aşezarea eponimă de la Gumelniţa. Această aşezare a fost folosită înainte
şi după primul război mondial ca loc pentru cultivarea viţei de vie, iar acest
fapt a împiedicat pe primul cercetător al acestei aşezări (Vladimir Dumitrescu)
a face cercetări mai întinse 4 şi a produs, prin lucrările necesare viei, distrugerea
în mare parte a stratului superior, respectiv Gumelniţa D. Singurele locuri cruţate
sînt părţile necul tivate, cum ar fi marginile aşezării şi aleile ei. Acestea trebuie
cercetate prin săpături sistematice înainte de completa lor distrugere 5 • De asemenea
pentru o mai bună cunoaştere a problemelor ar trebui extinse cercetarile arheo,
logice şi în privinţa culturii înmormîntărilor cu ocru roşu din movilele Bărăganului
şi Burnasului.
DINU V. ROSETTI

KYPrAHHbiE TIOI'PEEEHIUI B rYPE3HElliTI1
KPATKOE CO.UEP)I(AHHE

B 1936 r. 6biJI 3ll.JIOn<eH wypcl> B O~HOM HypnlHC, a B 1937-1938 1'1'. 6hiJIH eme BCHpb!Thl Tp11
~pyrHX HypraHa 6JII13 ceJia ryp6::JHCiliTI1, pacnOJIQ)I(CHHOro B CTCOI1 y peHH MoCTHiliTH, B 52 l<M }{
BOCTOHY oT Eyxapecra . .IlBa 6oJibWI1X ryr:6:mewTcHHX HypraHa cocronT 113 pn~a pacnoiiomeHHhiX

O~Ha OO~Jie ~pyroiî: He60Jibllii1X HaCblllCH C norpe6eHI1CM B OpHMOyroJibHOH HMe.

B

HMC HaXO~HJiaCh

OOHpbiTaH 6peBHaMI1 norpe6aJibHaH HaMepa C BhiCTYOOM y BXO~a 11 BhllliC paCOOJIO)I(CHHOC nepe~Hee

1
VI. Dumitrescu, Citeva precizări cu privire la
sceptrele în formă de capete de cal din R.P.R. şi din
U.R.S.S., în SCIV, VI, 3-4, p. 925-936.
2 Olga Necrasov şi Maria Christescu, Contribuţie
la studiul antropologie al scheletelor din complexul
mormintelor cu ocru de la Brăiliţa, în SCIV, VIII,

1-4, 1957, p. 81-82.
3
Prof. Lebzelter, după o examinare sumară a
scheletelor de la Gurbăneşti, şi·a exprimat părerea
că nu toate prezintă din punct de vedere antropologie
aceleaşi trăsături, remarcind în cîteva cazuri, propor·
ţional destul de reduse, unele trăsături medit.,ranoide,
care coincid observaţiilor făcute asupra unor cranii
provenind din aşezarea de la Vidra (Gumelniţa
A ~ - B) pe care de asemenea le·a prelucrat pentru
studiu. M. Gimbutas, op. cit., p. 91, afirmă (în pri·
vinta culturii mormintelor cu ocru), că acest popor
de tip mediteranean, în vădit contrast cu cultura
nord·pontică, a venit din sud în teritoriile de la

nordul Mării Negre, prin Caucaz, răspîndindu·se la
vest cît şi într-o mare parte a Europei. Reamintim
că şi în chalcoliticul anatolian s-au găsit schelete
presărate cu ocru; v. Tahsim Ozgtic, Die Bestattungsbrauche im vorgeschichtlichem Anatolien, Ankara,
1948. În ce priveşte aria culturilor noastre nu se pot
trage concluzii mai ample decît În urma unor cît
mai numeroase studii antropologice ce se impun
în cuprinsul acestor culturi materiale.
4
VI. Dumitrescu, Fouilles de Gwnelniţa, în Dacia,
Il, 1925, p. 29-103.
5 În anii 1939-1940,
datorită faptului că se
replanta o parte din vie, am putut întreprinde săpături
arheologice ce au îngăduit, pe lîngă altele, descoperirea stratului Qumelniţa D, denumit de mine astfel
pentru a se deosebi de faza « Gumelnita C » postu·
lată de l. Nestor, care ulterior a revenit asupra
acesteia, considerînd·o drept « D ».
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IIOMe~eHHe, TaFOKe IIOKpbiTOC 6pesuai\m. B O,!l;HHX IIOrpe6eHHHX 6pesua IIOJIOlliCHbl B,!l;OJib HMhl,
as ,o;pymx noneper< (pHc.

4/2, 9-11

H

13).

EhiJIH uaiî:,o;eHhi H coo6~aro~aecH Mem,o;y co6oiî: norpe-

6eHHH lliCH~HHhl H pe6eHKa, )I{CH~HHhl HlllYlliqHHhl (pHC.

2/2-3

H

12/3).

Ilepsouaqa.TibHO norpe-

6a.TibHbiC I<aMepbl H nepe,D;HHC IIOMC~CHHH He 6biJIH 3aCbinaHbl 3CMJICH.
IlpoMemyTKH MC)I{,!l;y 3THMH HC60JiblliHMH HaCbiUHMH 6biJIH HCIIOJib30BaHbl ,!l;JlH IIOCJIC,D;YIO~HX
3aXOpOHCIIHH, IIOBepx KOTOpb!X HaCbiUa.TiaCb 3CMJIH; TaKHM o6pa30M,

CO

speMCHCM BCJIC,!l;CTBHC

IIOBTOpHbiX 3axOpOHCHIIH o6pa30Ba.TICH O,!l;HH 60JiblliOH KypraH.
B HCKOTOpbiX CJiyqaHX MOlliHO 6biJIO ycraHOBHTb, qŢQ Ha BhiCTyne, IIO,o;,o;eplliHBaBlliCM 3aKpblBaBlliHC BXO,!l; B MOrHJxy 6peBHa, 6biJIH CJIC,!l;hl TKaHH JIH60 IIJieTCHKH H3 opraHHqeCKOrO BCl.QCCTBa,

9

HaniHyThiX Ha,D; IIOrpe6eHHCM B BH,!l;C 6a.TI,D;aXHHa (pHC.

H

10).

11HBCHTapb IIOrpe6eHHH CKy,D;eH.

B o,o;uoM. H3 JaxopoHeHHH Haiî:,o;eHhi TPH r<peMHeBhiX JIC3BHH (pHc.
PHHOe HJIH 6pOH30BOe BHCOqHOe KOJibQO (pHC.

15/1-3).

ne60,'IblliOH KyqKH lliCJITOH rJIHHhi, IIOJIOlliCHHOH y

15/7-9),

B ,o;pyrHx- cepe6-

B,o;ayx IIOrpc6eHHHX OTMeqeHO HaJIHqHe

H3rOJIOBbH Ha yposHe pra BMCCTC C 30JIOH H

yrne.\l; B O,!l;HOM CJiyqae 06HapymeHO HCMHOrO KOHOIIJIHHOrO CCMCHH (neqb-Tpy6Ka ?). EhiJIH HaH,D;CHhl
H cne.o;hi TKaHH I-13 sep6JIIO)I{beiî: lllepcTH. B

6onee ,o;pesHHX

KepaMHKH He o6Ha~

3axopoHeHHHX

pymeHo. JlHlllb y sepxylliKH o,o;uoro H3 KypraHOB s ,o;syx norpe6eHHHX 6hmo Haiî:,o;eHo no cocy,o;y,
yKpalliCHHOMY lliHypoBbiM OpHaMCHTOM (pHC.

8). B norpe6eHHHX B

CKJiene rOJIOBa yMeplllero IIOKOH•

JiaCb Ha IIO,IJ;ylliKC H3 JIHCTbCB.

0,90 M, 6hiJrn: o6Hapymenhi c.'Ie,o;hr 6onee noJ,o;Hero
IV s. ,o;o H.3.), co,o;epma~ero ,o;eKopaTHBHYIO nnacTHHKY
H3 cnnasa 30JIOTa H cepe6pa (oT ropHTa ?); Ha neiî: H3o6pa>KCHhi <<au repousse l) rpmp H oneHb. 3Ta
IIJiaCTHHKa yr<a3biBaeT Ha CKH<l>CKOe BJIHHHHe. 3,o;ecb me 6bi,'IO Haiî:,o;eHO H HCCKO,'IbKO 6pOH30BblX
naKouequHKOB cTpen, a TaKme cpparMeHThi ,o;pyrHx npe,o;MeTOB (pnc. 5-6). Ilorpe6eHHe 6bmo
Ha seplllnne Toro me Kypraua, Ha rny6HHe

norpe6eHHH c TpynononomeHHeM (KOHQa

pa3pyllleHO pa6oTaMH f!O ycTaHOBKe TpHrOHOMeTpHqeCKOH BhllliKH.
KypraHHhre norpe6eHHH s

ryp63HelliTH npHHa,o;nemaT K 6oJiblliOH ceMI.e KYJibTYPhi norpe-

6enHiî: c Kpacnoiî: oxpoiî:. Ha TeppnToprm PHP OHH
30Hax H

s

Mon,o;ose, .Uo6py,o;me, MyHTeHHH H

scrpeqaroTCH B

OnTeHHH.

cTenHoiî: H B necocTenHoiî

Onn npnHa,o;nemaT BOHHCTBYIOI.QHM

nacrymecKHlll nneMeHaM H3 cTenei"r Cesepuoro IlpHqepHOMOpbH. Ilo-BH,!l;HMoMy, 3TH nneMeHa

)ţOJirO II0,1J;,!l;Cp»<HBaJIH MHpHbiC CHOlliCHHH H BCJIH 06.\lCH C HOCHTCJIHMH MCCTHh!X I<)'JibTyp

HCOJIHTa.

3THM

06"bHCHHCTCH

IIpOHCXOlli,!l;CHHC

BOCTQqHhiX H3,1J;CJIHH,

BCTpeqaiOI.QHXCH

pacnpocrpaneHHH nalliHX KYJII.Typ, a TaKme npoHcxom,o;erme HJ,o;e,'IHii: 3THX

l<OHQa

B ccpepe

nocne.rtHnx KYJI!>Typ,

KOTOpbiC HUXO,!l;HTCH B CTCIIHX CesepHOrO IlpHqepHOMOpbH H Ha Ky6aHH.

B

naqa.Tie

6pOH30BOrO

BeKa

KYJibTypHbiH

06MeH

MC>K,o;y

BOCTOKOM

H

HUllllll\lH

TeppHTO-

pHHMH B H3BCCTHblH 11\0MCHT npeKpaTHJICH BCJIC,!l;CTBHC 60JiblliHX npeo6pa30BaHHH, IIpOHClliC,!l;lllHX
H s MCCTHhiX KYJII.Typax. B HHX npHHHMaJIH yqacrHe II npHmeJII.Qhi; npeo6pa3osaHHH oTpa3RJIHCb
II Ha IIOCJIC,[lHHX. 0HH 60JiblliC He B03BpaTHJIHCb B CBOH pO,!l;HbiC KpaH, a ,o;pyrHe IIUCTYlliCCKHe H

BOHHCTBYIO~He

IIJICMCHa

60JiblliC

He

IIpOHHKaJIH

C

BOCTOI<a

Ha

Hamy

TeppHTOpHIO.

HeKO-

TOpb!C H3 HaXO,!l;HBlliHXCH 3,1J;CCb IIJICMCH KYJihTyphl IIOrpe6eHHH C OXpOH CMCllla.TIHCb C 1\lCCTHhlM
uaceneHHeM, ,o;pyrHe ycTOHJIH, coxpaHHB qacTHqHo norpe6aJII.Hhre o6pH,D;hi; o,o;uaKo OHH socnpHHH.'IH HOBbiC cpOpMbl llill3HH II IIOCTCIICHHO YCBOHJIH HOBbie MaTepHaJibHbiC KYJibTyphl.
3HaMeUaTCJibHO, qTO II03,1J;HCHlliHC 3aXOpOHCHmi B ryp63HClliTH CBH3aHbl C rJIHHHHhiMH COCy,o;aMH, yKpalliCHHhiMH lliHypOBhiM OpHal\leHTOM.

IlpH ,o;aTHpOBaHHH HX HC06XO,!l;HMO yqHTbiBaTb,

qTo Ha pyMhiHCKOH TeppHTOpHII ue 6bmo naiî:,o;euo HH KaTaKoM6HhiX, HH cpy6HhiX norpe6enHiî:.
OnH npHna,o;nemaT 6o;xee noJ,o;Heiî: cpa3e r<yJII.TYPhi Kyprannhrx norpe6enuiî: c

Kpacnoiî: oxpoiî:.

OE'bRCHEHME PMCYHKOB
PHc. 1. - ryp6:meUlTH. IlJiaH paC!IOJIO)J(CHHll paCKO!IaHHblX. KypraHOB.
PHC. 2.- 1, KypraH 1 BO BpCMfl paCKO!IOI< (BH,Z:t C rorO-BOCTOKa); 2, !IOrpe6eHHC la; 3, norpe6CHHC Jb B
TOM )f(C Kypr:lHC.
PHc. 3.- IIorpe6eHHe 2 H3 KypraHa 1.
.
PHC. 4. - 1, norpe6eHHC 4 H3 KypraHa 1; 2, TO )J(C norpe6eHHC; !ICpCAHCC liOMClliCHHC H norpe6aJibHall
HaMepa C Bb!CTY!IOM ,[{Jlll !IOA.[{CpmHH 6peBCH; 3, KypraH 2 BO BpCMll paCHO!IOK; 4, norpe6CHHC 1 113 HypraHa 2.
PHc. 5.- IIorpe6aJibHbiH HIIBCHTapb H3 KypraHa 2, norpe6eHHH 2; 1, 4, !lJparMeHTbi 6poH3osoi1 !IJlaCTHHbi; 2, cepe6paHaH nyroBHI.Ia (!lJeo,[{aJibHbiH n~pHo;:~;?); 3, !lJparMeHTbi cepc6pn:Horo npeAMCTa; 5-10, 6poH30Bbie
HaHOHC<!HHKH CTpen; 11, ACHOpaTHBllall 30JIOTall !IJlaCTHHHa; 12, !lJparMCHT ,!.IOC!ICXOB H3 )J(CJIC3HblX !IOJIOCOI<
(MaCTUlTa6 OTHOCHTCII K N2N2 1-11).
PHc. 6.- ,UeHopaniaHaa 30JIOTaa nnacTmma (pHCYHOH no c!JoTorpa!lJHH; cM. pHc. 5/11).
PHc. 7.- YKpaweHne H3 cepe6paHoi1 nposOJIOKH. KypraH 2, norpe6eHHe 2.
Pnc. 8.- KypraH 2. rJIHHHHbiC cocyAbi c umypoBbiM opHaMeHTOM. 1, H3 norpe6eHHH 3; 2, H3 norpe6eHHfl 4.
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PHc. 9.- Ilepe.wtee IIOMe!IleHHe H norpe6aJILHaR KaMepa norpe6eHHll 7 H3 Kyprana 2. Ha nepBOM BbiCTyne,
B KOHQe OTIIeqaTaHHbie CJie,llbl IIOJIOra; HHH<e, B IIpo<tmJie H B IIJiaHe, BTOpOiî: BbiCTYII ,llJlfl IIOMepli<HII 6peBeH,
IIOKpb!BaiOll.IHX CHJieii.
PHC. 10.- 1, IIOrpe6eHHe 7 H3 HypraHa 2. BbiCTYII IIepe,[IUero IIOMell.ICHHll C OTIIeqaTHOM IIJieTCHHR, HaTliHYTOrO HaA 3THM IIOMCll.ICHHeM; Bbi60HHbl OT IIOJIOiHCHHbiX B,[IOJib liMbi 6peBeH; 2-3, 3aiia,[IHb!H H BOCTOqHbiH
HOHI.Ibl IIJie"TCHHOrO IIOJIOra.
PHc. 11. - CxeMa nocrpoiî:HH norpe6eHIUI 7 s HypraHe 2.
PHc. 12.- KypraH 2. 1, norpe6eHne 8; 2, norpe6eune 9 (Bbicryn c ocTaTHaMn 6peseH, noHpbiDaBWHX
norpe6aJILHYIO HaMepy); 3, coo6maiomHecJI MOrHJibi 11 a-11 b.
PHc. 13.- CxeMa nocrpoiî:HH norpe6eHHR 9 H3 Hyprana 2.
PHc. 14.- KypraH 2. 1, norpe6eHHe 6; 2, nepe,~:~Hee no,\\eu~eHue norpe6eHHR 9; 3, norpe6eHHe 13;
4, norpe6eHHe 18. KypraH 3. 5, norpe5eHHe 3; 6, norpe5eHue 4.
PHC. 15.- 1-3, BHCO~b!C KOJlbl.la (J, MC,llHOe H3 norpe6eHHll 7 B HypraHC 2; 2,cepe6pmwe H3 IIOrpe5eHHll
12 B TOM iHC HypraHe; 3, MCAHOC H3 IIOrpe6eHHll 2 B HypraHe 1); 4, H YCOH MC,[IHOrO JIHCTa H3 TOro iHC IIOrpe6CHHJI;
5-6, YJIHTHH (jaminia tridens Mull.), Haiî:AeHHLie B HypraHe 2; 7-9, Hpe~meBbie opy;::~HR H3 norpe6eHHll 8
s KypraHe 2.
PHc. 16. - KpeMHeBbie OPYAHR MHHpOJIHTHqecHoro THIIa H3 HypraHa 2.
PHc. 17. - IlJiaH CKJieiia IIorpe6eHHll 12 C HMH3MH OT KOJibeB, IIO,[I,llCpiHHRaBWIIX ABYCH3THYIO I<pbiWY
JIH60 IIOJIOr.
PHC. 18. - IlJiaH paCHOIIHH H IIOrpe6eHHH B HypraHe 2.
PHc. 19.- <l>parMeHTbi Haiî:AeHHoro s THpe JiarHHoca c H3o6pa>HCHHeM oxoTHHl!beu Cl.ICIIbi.

LES TUMULUS FUNERAIRES DE GURBĂNEŞTI
RESUME

Des sondages furent pratiques en 1936 dans un tumulus et des fouilles archeologiques furent
entreprises en 1937 1938, dans trois autres tumulus, situes dans le voisinage du village de Gurbăneşti, qui se dresse dans la plaine, pres du petit cours d'eau de Mostiştea, a 52 km environ a
l'Est de Bucarest. L'examen de deux deces tertres a permis d'etablir que les tumulus de Gurbăneşti
etaient formes d'un complexe de tertres plus petits, disposes les uns a cote des autres et renfermant
chacun une tombe a fosse rectangulaire, situee sous le niveau du soL La fosse se compose en general
de la chambre funeraire, dont le bord est pourvu d'une sorte d'encadrement pratique dans le
sol, sur lequel se trouve un couvercle fait de poutres de bois, et un peu plus haut, une antichambre
que elot egalement un couvercle du meme genre. Les poutres de bois sont ordinairement disposees,
selon la chambre qu'elles ferment, soit dans le sens de la longueur soit dans celui de la largeur
(fig. 4/2, fig. 9-11 et fig. 13). On a trouve aussi des tombes qui communiquent entre elles
et renferment une femme et un enfant, une femme et un homme (fig. 2/2 -- 3 et fig. 12/3). Initialement, les chambres et les antichambres n'etaient pas comblees de terre.
L' espace li bre entre ces petits tumulus servait ades inhumations ulterieures, que 1' on recouvrait de terre, de sorte qu' a la longue, a cause des enterrements repetes) il se formait un seul
grand tumulus.
On a pu constater, dans certains cas, sur l'encadrement deja mentionne et soutenant les
poutres qui fermaient l'ouverture de la tombe, des traces de tissus ou de treillis en matiere
organique, qui avaient ete etendus au-dessus de la tombe a l'instar d'un baldaquin (fig. 9 et
10). Le mobilier archeologique des tombes est pauvre. On a trouve dans l'une d'elles trois lames
de silex (fig. 15/7-9), dans d'autres, une boucle d'argent ou de cuivre (fig. 15/1-3). Dans deux
cas, la tombe contenait, devant le crâne et a hauteur de la bouche, un petit tas d'argile jaune,
de cendre et de charbon, et dans un cas, aussi quelques graines de chanvre (four? pipe?). On y
a egalement trouve des vestiges d'un tissu en poil de chameau. Il n'y avait pas de ceramique,
dans les tombes plus anciennes. On n'a trouve que dans deux tombes, situees au sommet de l'un
des tertres, un vase a decor corde (fig. 8). Dans les tombes de la salle funeraire, la tete du mort
reposait sur un coussin fait de feuillage.
Au sommet du meme tertre, on a decouvert, a une profondeur de 0,90 m, les restes
d'une tombe d'une date plus recente (fin du IVC siecle avant notre ere) renfermant une
plaque ornementale en elektron (provenant d'un Goryt ?), decoree « au repousse » d'un griffon
et d'un cerf. Cette plaque trahit l'influence de l'art scythique. On y a trouve aussi quelques pointes
de fleches en bronze, ainsi que d'autres objets fragmentaires (fig. 5-6). Cette tombe avait ete
detruite a l'occasion des travaux d'etablissement d'un point trigonometrique.
Les tumulus funeraires de Gurbăneşti appartiennent a la grande famille de la civilisation
des inhumations a l'ocre rouge dans des tumulus. On la trouve repandue, sur le territoire de la
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Roumanie, dans les regions de steppe et d'avant,steppe de Moldavie, de Valachie, d'Oltenie et
de Dobrogea. Elle appartient a des tribus de bergers et de guerriers, originaires des steppes
pontiques septentrionales. Il est probable que ces tribus entretinrent, pendant longtemps, des
rapports paisibles d'echange avec les representants des civilisations autochtones de la fin du
neolithique. Ceci explique la provenance des objets du type oriental, trouves dans l'aire des
civilisations du territoire roumain, ainsi que celle de certains objets caracteristiques de ces cler,
nieres civilisations, decouverts dans les steppes au Nord de la mer Noire et au Kouban.
Au debut de l'âge du bronze, le flux et le reflux culturels entre l'Orient et ces regions a
cesse, a un moment donne, par suite des grandes transformations survenues egalement au sein
des civilisations autochtones du territoire roumain, transformations auxquelles ont pris part et
dant ont subi les repercussions les nouveau,venus aussi. Ces derniers ne s'en sant pas retournes
vers leurs territoires d'origine, ni d'autres tribus de pâtres et de guerriers n'ont plus penetre sur
ces territoires en venant de l'Est. Les tribus de la civilisation des inhumations a l'ocre rouge se
sant melangees, en Roumanie, a la population locale. D'autres ont survecu, conservant en partie
leur rite funeraire, mais se sant adaptees aux nouvelles formes de vie et ont fini par se laisser
assimiler petit a petit par les nouvelles civilisations materielles qui se sant developpees dans
ces contrees.
Ce qui est significatif, c'est le fait que le stade final des inhumations a l'ocre rouge de
Gurbăneşti est represente par les vases du type de la ceramique cordee. Pour etablir le moment
chronologique qui marque ces evenements, an doit egalement tenir compte du fait qu'on n'a
pas encore trouve sur le territoire roumain de tombes appartenant au type des catacombes, ni
de tombes a l'interieur revetu de bois. Celles,ci appartiennent a la derniere periode des
phases de la civilisation des inhumations a l'ocre rouge dans des tumulus.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. l. - Gurbăneşti. Plan portant l'indication des cumulus fouilles.
Fig. 2.- 1, le cumulus 1 pendant les fouilles (vu du Sud-Est); 2, tombe n° l u; 3, tombe n° l b du meme
cumulus.
Fig. 3. - Tombe n° 2 du tumulus 2.
Fig. 4.- 1, tombe n° 4 du cumulus 1; la 2, meme tombe,l'antichambre et la chambre funeraire, avec l'encadrement de soutien des poutres; 3, le cumulus 2 pendant les fouilles; 4, la tombe n° 1 du tumulus 2.
Fig. 5.- lnventaire funeraire du tumulus 2, tombe n° 2: 1, 4, fragment de tâle de bronze; bouton
d'argent (epoque feodale ?) ; 3, fragment d'un objet en argent; 5-10, pointes de fleches en bronze; 11, plaque
ornementale en or; 12, fragment d'armure faite de bandes de fer O'echelle a trait aux nos 1-11).
Fig. 6.- Plaque ornementale en or (dessin d'apres une photographie) (v. fig. 5/ 11).
Fig. 7.- Parure en fii d'argent provenant du Cumulus 2, tombe n° 2.
Fig. 8. - Tumulus 2. Vases en terre cuite a decor corde, provenant: 1, de la tombe n° 3; 2, de la tombe n° 4.
Fig. 9.- Antichambre et chambre funeraire de la tombe n° 7 du cumulus 2. Sur le premier encadrement,
aux extremites, les marques laissees par le baldaquin; en-dessous, de profil et en plan, le second encadrement,
qui soutenait les poutres fermant la fosse.
Fig. 10. - 1, tombe n° 7 du cumulus 2: encadrement de l'antichambre avec les marqucs laissees par un
treillis etendu au-dessus de cette chambre, et les traces profondes laissees par les poutres disposees dans le sens
de la longueur; 2-3, les extremites Ouest et Est du treillis · baldaquin.
Fig. 11. -Schema de la construction de la tombe n° 7 du cumulus 2.
Fig. 12. - Tumulus 2; 1, tombe n° 8; 2, tombe n° 9 (on remarque l'encadrement et les restes des poutres
qui fermaient la chambre funeraire); 3, les tombes communicantes nos 11 a et 11 b.
Fig. 13. - Tumulus 2. Schema de la construction de la tombe n° 9.
Fig. 14.- Tumulus 2; 1, tombe n° 6; 2, antichambre de la tombe n° 9 (on voit sur l'encadrement les vcstiges des poutres); 4, tombe n° 18; 3, tombe n° 13. Tumulus 3: 5, tombe n° 3; 6, tombe n° 4.
Fig. 15.- 1--3, Anneaux (1, en cuivre, provenant de la tombe n° 7 du cumulus 2; 2, en argent,
trouve dans la tombe n° 12 du meme cumulus; 3, en cui vre, trouve dans la tombe n° 2, du tumulus 1); 4, fragment
de feuille de cuivre de la meme tombe; 5-6, coquilles d'escargot (Jaminia tridens Mull.) trouvees dans le cumulus
2; 7-9, outils en silex trouves dans la tombe n° 8 du tumulus 2.
Fig. 16. - Outils de silex, a caractere microlithique, decouverts dans le cumulus 2.
Fig. 17.- Plan de la fosse de la tombe n° 12, avec les trous menages pour les pieux qui soutenaient une
couverture a deux versants ou baldaquin.
Fig. 18. -Plan des fouilles et des tombes du cumulus 2.
Fig. 19.- Fragments de lagynos, decouvert a Tyras et representant une scene de chassc.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PE TERASA DREAPTĂ

A RÎULUI COLENTINA

A

PRIMĂVARA anului 1957, cu ocazia unor cercetări făcute la carierele de ms1p
de pe malul apei Colentina, geografi.i Alexandru Roşu şi Lucian Badea de
la Institutul de cercetări geografice, au adunat şi cîteva fragmente ceramice pe
care au avut bunăvoinţa a ni le preda.
În urma informaţiilor primite, am făcut în ziua de 25 aprilie 1957 o cercetare
de suprafaţă pe terasa dreaptă a rîului Colentina, concentrîndu,ne atenţia în
special în regiunea din dreptul corn. Pantelimon 1 •
La est de Bucureşti, pe partea dreaptă a drumului ce duce spre corn. Pante,
limon, se află o fabrică de cărămidă şi două cariere de nisip. La est de cărămidărie
şi la sud de Sanatoriul Pantelimon, apa Colentinei coteşte spre sud, ocolind un
frumos promontoriu (fig. 1), care a început să fie distrus spre nord,vest de cariera
de nisip a Întreprinderii de transporturi Bucureşti (ITB), iar spre sud, de cariera
de nisip a Întreprinderii materialelor de construcţii Bucureşti (IMCB).
În malul nordic al promontoriului (spre capătul estic al carierei ITB), se
observă urmele a două straturi de cultură (fig. 1 a). Din stratul inferior gros de
aproximativ 0,40 m, am scos numeroase fragmente ceramice aparţinînd culturii
Glina III, oase de animale, bucăţi de cărbune, resturi de vatră, lame şi aşchii de
silex. Stratul superior ce aparţine epocii La Tene este mai bogat în urme arheologice
atingînd o grosime de circa 0,50 m. În mal se mai vedeau: o rîşniţă de tip primitiv,
fragmente ceramice (amintim în special pe cele de chiup) bucăţi de chirpici şi
oase de animale. Tot în malul nordic al terasei, mai spre vest (spre fabrica de cără,
midă), am observat, în peretele înalt şi abrupt, urmele unei gropi La Tene (fig. 1 b)
şi foarte slabe indicii ale unui strat de cultură.
Groapa, de formă tronconică, pornea de sub stratul de pămînt vegetal, avînd
adîncimea de aproximativ 1,80 m de la nivelul actual al solului, iar diametru!
la bază de circa 1,10 m 2 • Din umplutura gropii, ce conţinea multă cenuşă, am scos:
o jumătate dintr,un vas, o ceaşcă dacică aproape întreagă, un fragment dintr'o
cupă cu figuri în relief, un ciob elenistic şi alte cîteva fragmente ceramice. Menţio,
năm de asemenea bucăţi de chirpici, cărbune şi oase de animale.
Vasul (fig. 2), de culoare cenuşie, este lucrat la roată din argilă obişnuită,
ce conţine granule de nisip. El are forma bitronconică, cu buza puţin îngroşată

I

N

1
Nu amintim aici şi punctele cunoscute înaintea
noastră prin cercetările lui Dinu V. Rosetti, la Fundeni, Dămăroaia şi Lacul Tei publicate în PMMB, 2,
1935, p. 57-67 şi Din preistoria Bucureştilor, În
CNA, 89-94, 1929. De asemenea nu le menţionăm
nici pe acelea identificate de Eugen Comşa, dar
nepublicate, deşi au fost cercetate şi de noi, cum ar

fi aşezarea din epoca feudală timpurie de pe teritoriul
Corn. Pantelimon. Cercetări în unele puncte ale
:.2 --

f'.

130

terasei au mai făcut prof. Radu Vulpe şi Vlad Zirra;
în anul 1957 ultimul a efectuat săpături la Fundeni.
Tot de la Fundeni provine o cupă « deliană », publicată de prof. Vladimir Dumitrescu, Un vase delien
d'importation trouve pres de Fundeni, în voi. In memo·
ria lui V. Pârvan, Bucureşti, 1934, p. 121-125. Materialul prezentat Je noi provine dintr-o staţiune inedită.
2
Nu s-au putut lua măsurătorile exacte, deoarece
malul este înalt de aproximativ 5 m.
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fragmente de cupe cu decor in relief (deliene);
4, fragment din toarta unui vas geto-dacic.
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de ornamentare folosit este întîlnit pe unele vase şi fragmente ceramice descoperite
în aşezarea getică de la Popeşti 1 •
Ceaşca dacică fragmentară a fost scoasă din stratul de cenuşă de la fundul
gropii. Ea este lucrată cu mîna, din pastă grosolană şi are culoarea gălbuie,cărămizie.
Toarta porneşte din buză şi se opreşte pe linia fundului (fig. 3/3). Pe porţiunea
ce se păstrează, nu se observă urme de ardere (fum), dar dimensiunile ei mici
ne fac să presupunem că ceaşca a servit drept opaiţ 2 •
Fragmentul de cupă cu decor în relief (fig. 3/1) reprezintă o imitaţie locală
după modelele deliene şi a fost lucrat din argilă fină, ce conţine paiete de mica.
Culoarea pastei este cenuşie, iar ornamentul e redat prin imbricaţiuni 3 • Fragmente
de cupe deliene asemănătoare ca pastă şi ornament s'au descoperit la Piscul Cră,
sani 4 , Popeşti 5 şi în preajma lacului Tei 6 •
Prezenţa ciobului elenistic, ca şi asemănarea dintre ceramica din complexul
nostru şi aceea din staţiunea de la Popeşti, ne permite să datăm materialul scos din
groapă în sec. II-I î.e.n. 7 • Lipsa unui strat de cultură în malul carierei, în acest
punct, şi numărul foarte mic de cioburi, găsite la suprafaţa solului, arată că ne aflăm
la marginea aşezării ce se întindea spre est {capătul promontoriului) şi probabil
nord,est.
De pe promontoriu am adunat resturi arheologice aparţinînd culturii Glina III,
epocii La Tene şi sec. III -IV e.n. Materialul ceramic Glina III poate fi împărţit
în două categorii: a) ceramică de uz comun, ce se caracterizează prin pastă nisi,
poasă, cu multe pietricele care fac ca peretele vasului să fie zgrunţuros. Datorită
arderei, la o temperatură relativ joasă, vasele din pastă grosolană au căpătat culoarea
neagră,cenuşie în spărtură, iar în exterior cenuşiu,gălbuie sau roşietică, rareori
fum urie. b) Ceramică mai fină, cu pietricele puţine în pastă şi pereţii vaselor
netezi şi mai bine arşi, decît la ceramica de uz comun; culoarea pastei este brun,
gălbuie, neagră,cenuşie sau roşietică. Din ultima categorie fac parte în special
vase mai mici. Astfel amintim o ceaşcă fragmentară de culoare gălbui,roşietică,
lucrată din pastă nisipoasă, uniform arsă (fig. 4/1 ). În mod obişnuit ornamentul
este reprezentat prin găuri,butoni şi alveole, dar nu lipsesc nici brîurile alveolare
în relief. Găurile,butoni sînt făcute prin apăsare cu un beţişor, din interiorul
vasului în afară (fig. 4/2 -6 şi 5/1, 3) sau mai rar din exterior în interior (fig. 5 /5).
La suprafaţa solului a fost găsită şi o fusaiolă ce aparţine probabil tot culturii
Glina III (fig. 5/2).
Materialul eera mic La Tene poate fi împărţit în următoarele categorii: a) eera,
mică poroasă lucrată cu mîna ; b) ceramică neagră cu luciu; c) ceramică cenuşie
lucrată la roată şi d) ceramică elenistică de import (din această ultimă categorie
am găsit numai două fragmente). Din întregul material ceramic merită a fi menţio,
nate în special un fragment de toartă de vas, ce reprezintă o imitaţie locală după
mănuşile amforelor din Cos (fig. 3/4) şi un fragment dintr'o cupă cenuşie cu decor
în relief (fig. 3/2 ). Fragmentul de cupă « deliană » (ce provine de la fund) este
1
Descoperite in sectoarele: Z3 (1955) şi W (1957).
Materialul din sectorul W (1957) mi-a fost arătat
de colegul Alex. Vulpe.
2 În legătură cu destinaţia acestui tip · de vas,
a se vedea discuţia la 1. Crişan, Ceaşca dacică, în
SCŞ- Cluj, seria III, IV, 3-4, 1955, p. 134- 135.
3 Este vorba de frunze de lotus (specia Nymphaea
caerulea) mult stilizate, devenite imbricaţiuni. Cf.
Lili Byvanck · Quarles van Ufford, Les bols mega·
riens, în Bulletin van de Vereeniging tot Bevordering

der Kennis van deantieke Beschat•ing, XXVIII, 1953, p.2.

4
1. Andrieşescu, Piscul Crăsani, Bucureşti, 1924, fig.
208, 209 şi 215; V. Pârvan, Getica, fig. 163,164 şi 170.
6
Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti, SCIV,
VI, 1--2, 1955, fig. 15/3.
8
1. Nestor, Der Stand der Vorgeschichts{orschung
in Rumiinien, in 22. BerRGK, 1933, pl. 20/1, 3, 5
şi 12 v. şi D. V. Rosetti, Din preistoria Bucureştiului,
extras din CNA, 89-94, 1929, p. 15, fig. 21.
7
Pentru datarea aşezării geto-dacice de la Popeşti,
v. R. Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti, în Mate·
riale, III, 1957, p. 231.
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deosebit de cel scos din groapă nu numai ca ornament, ci şi ca tehnică de lucru 1 •
Acest al doilea fragment are peretele mai gros (0,009 m) 2 , iar pasta este mai
nisipoasă şi nu conţine paiete de mică. Ornamentul este reprezentat prin două
cercuri concentrice. În cercul interior se găsesc mici puncte în relief, iar între cercul
interior şi cel exterior se află o linie în zig,zag, cu puncte de o parte şi de alta (fig. 3/2 ).
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1
1
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Fig. 4. -

Material ceramic Glina III.

Lucrătorii de la carierele de nisip spun că au descoperit şi trei chiupuri (dolia)
întregi, care au fost distruse. Fragmente din asemenea vase de provizii am adunat
relativ multe şi pot fi. observate şi în malul nordic al terasei.
1

Cupa din care provine al doilea

fragment a

lucrată cu un tipar mai rudimentar. După infor·
maţiile primite de la Irina Franga, care se ocupă de
această formă de vas, decorul de pe fragmentul nos-

fost

tru de cupă este întîlnit pentru prima dată.
2 Fragmentul găsit în
groapă are peretele gros
de 0,005 m.
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Prezenţa cioburilor elenistice, ca şi analogiile strînse ce le prezintă materialul
ceramic cu cel din staţiunea de la Popeşti, ne permit să datăm aşezarea getică
de aici, în sec. II-I î.e.n.
Materialul arheologic aparţinînd sec. III -IV este puţin. Numărul mic de
cioburi culese de la suprafaţa solului şi lipsa unui strat de cultură în malul terasei,

t

Fig. 5.-

1-~5,

Material ceramic Glina III; 6, fragment de vas

corespunzător

aparţinînd

culturii Tei.

sec. III -IV, poate fi explicată fie printr~o locuire de scurtă durată
pe promontoriu, sau prin faptul că fragmentele ceramice ar putea preveni dintr~o
eventuală aşezare {sau cimitir), situată mai spre sud şi distrusă de cariera de nisip.
Observaţiile de pe teren par a îndreptăţi a doua ipoteză.
În partea de sud a promontoriului, acolo unde se află cariera de nisip a IMCB
{care a distrus şi o parte din promontoriu), nu departe de drumul ce duce spre
corn. Căţelu, am găsit cioburi răzleţe, aparţinînd neoliticului timpuriu {cioburi
primitive cu pleavă), apoi culturii Tei {fi.g. 5 /6) şi sec. III -IV e.n. În malul înalt
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------------------------------------şi abrupt al carierei nu am observat resturi arheologice care să indice prezenţa
unui strat de cultură, însă, aşa cum am arătat, nu este exclus ca el să fi existat
şi să fi fost distrus de carieră. Muncitorii au găsit în timpul lucrului cioburi şi
oase 1 • Din informaţiile primite, aici a fost descoperit şi un mormînt. Scheletul
se afla în poziţie întinsă, la aproximativ 0,80 m adîncime de la nivelul actual al
solului şi nu avea nici un fel de inventar. Informaţiile primite nu ne permit să
precizăm epoca în care poate fi plasat mormîntul ; ţinînd însă seama de unele
fragmente ceramice adunate din jur, este posibil ca el să aparţină sec. III -IV e.n.
În apropiere de acest punct, în anul 1948 (cînd abia începuse exploatarea), Eugen
Comşa a găsit un mormînt cu schelet chircit, fără inventar şi care - după părerea
sa --poate fi atribuit culturii Tei.
În nisipurile celor două cariere, la aproximativ 9 m adîncime, am descoperit
oase de animale cuaternare, cu început de fosilizare.
Ritmul accelerat în care s~a lucrat în anii trecuţi şi se lucrează şi în prezent
la carierele de nisip, a făcut ca o parte din terasă să fie distrusă şi o dată cu ea
şi resturile arheologice. Porţiunea din terasă ce a rămas serveşte muncitorilor
de la «Uzinele 23 August» drept grădină de legume. Cercetările noastre, ca şi
cele anterioare, făcute de alţi arheologi, au arătat că malul drept al Colentinei
a fost intens locuit 2 • Cele mai vechi urme aparţin paleoliticului 3 , iar începînd
cu neoliticul timpuriu resturile arheologice se înmulţesc. În stadiul actual al cer~
cetărilor, locuirea cea mai intensă, se poate constata în timpul culturii Glina III,
culturii T ei şi în epoca geto~dacă. Efectuarea unui sondaj în staţiunea semnalată
de noi este necesară, ţinînd seama de faptul că cele două cariere de nisip ar putea
să distrugă cu timpul întreg promontoriu!, iar în al doilea rînd, o săpătură siste~
matică ar aduce date importante întregind cunoştinţele noastre despre trecutul
îndepărtat al teritoriului pe care se află astăzi oraşul Bucureşti.
Un îndemn pentru efectuarea unei cercetări, în special în aşezarea La Tene,
îl constituie şi ipoteza emisă de acad. C. Daicoviciu, care consideră că ţara lui
Dromichaites a fost în vestul Munteniei, pe Argeş 4 şi desigur trebuia să cuprindă
şi actuala regiune a oraşului Bucureşti. Pînă în prezent, din cauza cercetărilor
limitate, nu se cunosc aşezări geto~dace mai vechi de sec. II î.e.n., nici pe teri~
toriul actual al oraşului Bucureşti şi împrejurimi 5 , nici pe Argeş 6 • Ţinînd seama
de unele fragmente ceramice, considerăm că nu este exclus, ca aşezarea identifi~
cată de noi să conţină vestigii arheologice, aparţinînd geto,dacilor, anterioare
sec. II î.e.n.
GH. 1. BICHIR
Unul din lucrători spunea că in anul 1.956
chiar citeva vase intregi.
Cercetînd teritoriul actual al corn. Pantelimon,
in martie 1958, am găsit pe promontoriu! de la vest
de « Sanatoriul Pantelimon>> şi la sud-vest de biserica satului, urme aparţinînd epocii bronzului (cultura Tei şi probabil Glina III), primei epoci a fierului
şi epocii geto-dace (v. planul de la fig. 1).
3
C. S. Nicolaescu-Piopşor, Noi descoperiri paleolitice timpurii în R.P.R., în Probleme de antropologie, Il,
1956, p. 78--82; idem, Rezultatele principale ale cerce·
tărilor paleolitice în ultimii patru ani în R.P.R., in
SCIV, VII, 1--2, 1956, p. 12; v. şi D. V. Rosetti,
Descoperiri paleolitice în preajma Bucureştilor, in
BMMB, 1, 1934, p. 5-6.
4
În comunicarea Ţara lui Dromichaites, ţinută
la sesiunea Academiei R. P. Romine, din 26 sept.
195 7, acad. C. Daicoviciu, bazindu-se pe unele izvoare
antice, nevalorificate de alţi istorici, a susţinut că
« . . . ţara peste care stăpînea Dromichaites era valea
1

s-au

2

găsit

Argeşului, unde se afla şi Argedava >>. În această
regiune, după părerea acad. Daicoviciu, a avut loc
lupta dintre Lysimachos şi Dromichaites. Această
părere este susţinută de acad. Daicoviciu şi în revista
clujeană Steaua, VIII, 12, 1957. (lnsemnări despre
daci, XV -Dacii şi ţara de sub conducerea lui
Dromichaites -), p. 95-98.
5 Materialul La Tene de la Dămăroaia, datat de
Dinu V. Rosetti în sec. III-1 î.e.n. (v. D. V. Rosetti,
Cîtet•a aşezări şi locuinţe preistorice din preajma
Bucureştilor, Bucureşti, 1932, p. 13) aparţine sec. II-I
i.e.n. Nimic din ceea ce s·a găsit acolo nu poate fi
atribuit sec. III i.e.n.
6
Radu Vulpe datează aşezarea getică de la
Popeşti in sec. 11-1 i.e.n. (Materiale, III, 1957,
p. 231 ). Continuarea cercetărilor ar putea să arate ci
promontoriu! de la Nucet a fost locuit şi in sec. III
i.e.n. Unele materiale ce pot fi atribuite sec. III i.e.n.
au fost descoperite in campania de săpături din anul
!954: SCJV, VI, 1-2, 1955, p. 253, 259 şi fig. 22/4.
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APXEOnorHqECKHE HCCnE.UOBAHH.H HA IIPABOH TEPPACE PEKH KOnEHTHHA
KP ATKOE CO.UEP)I(AHHE

IloaepxHOCTHaH pa3Be~Ka aecHoil: 19 57 r. 6JIH3 Eyxapecra BhiHBHJia cyl.lleCTBOBaHue Ha BhicoKOM MhiCe rrpaaoil: Teppacbi peKu KoJieHTHHa, K aocroKy oT Eyxapecra u K rory oT caHaTopuu IlaHTeJIHMOH, 6oraTOH apxeoJIOI"Hl.JeCKOH CTOHHKH C OCTaTKaMH, OTHOCHI.QHMHCH K KYJihType rJIHHa III
Ha'-laJia 6poH3hi (puc. 4 u 5), K reTo-~aKuil:cKoil: KYJihType II-I BB. ~o H.3. (puc. 3) u III-IV BB. H.3.
3Ta CTOHHKa rrocrerreHHO pa3pymaeTcH ~BYMH necO'-IHhiMH KapbepaMu. B pa3JIH'-IHhiX ~pyrux
IIYHKT3X TeppaCbl 6biJIH C~eJiaHbl apxeOJIOI"H'-IeCI<He HaXO~KH, OTHOCHI.liHeCH I< paHHeMy HeOJIHTY,
I<YJihType Teil: (6poH30BhiH aeK) u III-IV BB. H.3.
OE'bHCHEHHE PHCYHKOB
Puc. l. -:- Ha6pocm< HCCJie,lloBaHHoro yqacrKa.
Pnc. 2. - rero-,llaKHiî.cKnlî: cocy,ll.
PHc. 3.- 1-2, cpparMeHTbi qaw c pen&ect>HbiM y3opoM (.LieJioccKHe); 3, .ttaKulî:cKaR qawKa;
MeHT py'IKH rero-.ttaKHlî:cKoro cocy.tta.
PHc. 4.- KepaMH'IeCKHH M&.TepHaJl rm!Hbl III.
Pnc. 5.- 1-5, KepaMH'IeCKHH 1\laTepHaJl rm!Hbl III; 6, cpparMeHT COCy,lla KYJlbTYPbl Telî:.

4, cppar-

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES SUR LA TERRASSE DE LA RIVE DROITE
DE LA COLENTINA
RESUME

Au printemps de l'annee 1957, des recherches effectuees a proximite de Bucarest ont permis
d'identifier, a la surface d'un promontoire de la terrasse qui surplombe la rive droite de la petite
riviere de Colentina, a l'Est de Bucarest et au Sud du sanatorium de Pantelimon, une riche
station archeologique renfermant des restes appartenant a la civilisation de Glina III (epoque
initiale de l'âge du bronze) (fig. 4 et 5), a la civilisation geto-dace des n·- r•r siecles avant
notre ere (fig. 3) et des 111"-siecles de notre ere. Cette station est detruite petit
petit
par les travaux de deux carrieres de sabie. On a egalement decouvert, sur d'autres points de la
terrasse, du materiei archeologique appartenant a la premiere periode du neolithique, a la
civilisation de Tei (âge du bronze) et aux 111•- IVe siecles de notre ere.

rv•

a

EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
d'un vase
Fig.
Fig.

1. - Esquisse du secteur etudie.
2. -Vase geto-dace.
3.- 1-2, fragments de coupe a decor en relief (coupes deliennes); 3, tasse da ce; 4, fragment de l'anse
geto·dace.
4. ceramique Glina III.
5.- 1-5, ceramique Glina III; 6, fragment de vase appartenant a la civilisation de Tei.
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA SÎNCRĂIENI
(r. Ciuc, Reg. Autonomă Maghiară)

Sîncrăieni (Csik~Szentkirâly) se află situat la 8 km spre sud de oraşul
Miercurea Ciuc şi este aşezat pe ambele maluri ale rîului Olt (fig. 1).
Teritoriul său face parte din depresiunea Ciucului, străbătută pe toată
lungimea ei de apele şi valea Oltului.
Ambele terase ale rîului, precum
şi unele înălţimi din apropiere, au o~
ferit condiţii prţelnice dezvoltării vieţii
omeneşti, nu numai astăzi, ci şi în
vremuri mult mai îndepărtate. Măr~
turii despre existenţa unei vieţuiri pe
aceste locuri în timpurile străvechi
sînt o serie de resturi arheologice pro~
venind din descoperiri întîmplătoare,
pe care le găsim menţionate în lu~
crări de specialitate. Cele mai vechi
urme materiale cunoscute pînă acum,
ca fiind descoperite în cuprinsul te~
ritoriului comunei Sîncrăieni aparţin
epocii neo~eneolitice, fiind reprezen~
tate prin cîteva topoare de aramă 1 .
Din epoca următoare, aceea a bron~
zului, ne este semnalat un depozit
compus din numeroase obiecte de

S

ATUL

cîteva topoare, o căldăruşă, o cană, o
lingură etc. 2 •
Pentru epoca dacică, descoperirile
sînt mult mai numeroase şi mai impor~
tante. Din această vreme este menţi~
Fig. 1. - Harta cu comuna Sincrăieni şi imprejurimi.
onată descoperirea unui vas mare de
3
lut pentru provizii, al cărui loc exact
de găsire nu poate fi precizat. De ';o importanţă cu totul deosebită este tezaurul
cu obiecte de argint dacice, găsit în 1953, la o carieră de piatră, situată la 2 km
nord~vest de sat. Este vorba de un bogat depozit, care cuprinde 15 cupe de
argint, două brăţări, cu extremităţile în forma unor capete de şarpe, o fibulă cu
1

Cluj,

R. Mârton, Erdety
1942, p. 60.

regeszcti repert6riuma,

I,

2

3

Ibidem.
Ibidem.
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1

Fig. 2.- Sîncrăieni. -

2

1, latura de est a
distrusă

aşezării,

văzută

de fabrica de

www.cimec.ro

de la sud-est; 2, latura de vest a
cărămidă.

aşezării,

SĂPĂTT:RILE ARHEOLOGICE DE LA SlNCRĂIEI\"1
-----------------------

spirală, toate din argint, o monedă din Dyrrachium şi alta din Thasos

827
1•

Întreg
tezaurul prin forme, tehnică de lucru şi motive ornamentale, caracterizează arta
prelucrării argintului în Dacia în sec. I î.e.n. Ceva mai spre nord de locul unde
s~a descoperit acest tezaur, pe partea dreaptă a Oltului, pe vîrful unor coline
înalte din preajma băilor Jigodin au fost identificate trei cetăţi dacice întărite şi
cu poziţii strategice din cele mai bune 2 • Aici s~au întreprins săpături arheolo~
gice 3 în anul 1950 ale căror rezultate au contribuit la cunoaşterea unor noi as~
pecte ale vieţii dacilor din această regiune.
De~a lungul celor două terase ale Oltului, pe distanţa dintre Jigodin şi pînă
dincolo de Sîncrăicni, se pot vedea la suprafaţa solului numeroase urme de eul~
tură materială aparţinînd epocii fierului şi epocii feudale timpurii.
Alături de toate aceste rămăşiţe ale trecutului şi în special alături de amin~
titul tezaur cu obiecte dacice, se situează şi aşezarea cu urme din prima epocă a
fierului, din vremea dacilor şi epoca feudală, descoperită în ultimii ani de zile
şi despre care ne vom ocupa în cele ce urmează. Această nouă aşezare se află în
cuprinsul satului Sîncrăieni în marginea lui de sud, pe terasa dreaptă a Oltului.
În acest punct, terasa amintită, ce se ridică cu circa 9 m deasupra luncii Oltului
(fig. 2/1), are un aspect de promontoriu, mărginit spre est de apele şi lunea Oltului,
la nord de pîrău! Negru, la vest de şoseaua naţională ce vine dinspre Tuşnad,
în dreptul km 79, iar spre sud se leagă cu restul terasei (fig. 3 ).
Partea sudică a promontoriului este ocupată astăzi de fabrica de cărămidă
din localitate şi de toate dependinţele acesteia, ce se întind peste o bună parte din
aşezare. Pentru fabricarea cărămizii se începuse exploatarea părţii de vest a pro~
montoriului, formîndu~se astfel o mare groapă, adîncă de circa 6 m şi cu o suprafaţă de peste 4 000 m 2 (fig. 2/2). Pentru a se ajunge la pămîntul argilos lucrările
întreprinse aci au înlăturat întreg stratul de cultură, împreună cu tot materialul
arheologic din cuprinsul lui. Unele mici obiecte scoase la iveală cu acest prilej
au intrat în posesia şcolii elementare din localitate şi de aci au trecut apoi la Muzeul
din Miercurea Ciuc.
Situaţia creată de acţiunea întreprinsă de fabrica de cărămidă, în planul căreia
era prevăzută exploatarea întregului teren pe care se află aşezarea, a fost adusă
la cunoştinţa Academiei R. P. Romîne atît de conducerea Muzeului din Mier~
curea Ciuc, cît şi de responsabilul colectivului de săpături de la Jigodin din 1950,
M. Macrea, care s~a deplasat la faţa locului spre a face o cercetare preliminară.
Ca urmare, s~au programat prin Muzeul Naţional de Antichităţi săpături arheologice
cu caracter de salvare pentru vara anului 1954.
Lucrările efectuate între 1 si 23 iunie 1954 4 au avut caracterul unor sondaje,
din pricina timpului scurt avut ia dispoziţie şi au urmărit, pe de o parte, salvarea,
din punct de vedere arheologic, a părţii de aşezare ce necesita o intervenţie imediată,
iar pe de altă parte, culegerea materialului şi a datelor informative asupra strati~
grafiei şi vechimii aşezării. Din acest motiv cercetările au cuprins nu numai zona
periclitată, ci şi unele porţiuni ale rromontoriului, unde s~a presupus că ar exista
straturi de locuire mai intensă.

1 Zoltan Szekely --O. Kovacs. Adatok a dakok kesii
vaskori miiveltsegehez, 1954, p. 15-31.
! Al. Ferenczi, Cetăţi antice în judeţul Ciuc, în
ACMIT, IV, 1930-1931, p. 237-352.
3 Despre rezultatele cercetărilor întreprinse de şan·
tierul arheologic Sf. Qheorghe--Rreţcu, 1959, în
SCIV, Il, !, 1951, p. 307 -310.

~ Săpăturile de la Sincrăieni au fost încredinţate
unui colectiv format din R. Vulpe, responsabil,
C. Preda, z. Szekely şi O. Covâcs, membri. Un
raport preliminar asupra rezultatelor să păturile r a
fost întocmit de R. Vulpe şi a apărut in SCIV, IV,
1 --f. 1955, p. ~59-Sn7.
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Suprafaţa A. Pe latura de est a gropii formată în urma lucrărilor fabricii
de cărămidă, în jumătatea ei sudică, s'a trasat o suprafaţă de formă aproximativ
triunghiulară, lungă de 30 m, orientată nord,sud. Lăţimea ei cuprindea toată

F

0 10

ZO 30 40 50 m

Fig. 3. -Planul

săpăturilor.

porţiunea

de teren dintre rîpă şi latura de est a suprafeţei, fiind deci variabilă.
Pentru o mai uşoară înregistrare a materialului şi a observaţiilor din timpul săpăturii
suprafaţa respectivă a fost împărţită în 6 sectoare, cu laturile de est şi vest de cîte
5 m fiecare, iar celelalte măsurînd între 1 şi 10 m, în raport cu distanţa pînă la
rîpă (vezi planul, fig. 3).
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Adîncimea maximă la care s~a ajuns cu săpătura, unde se află solul virgin,
iar urmele arheologice încetează, este de circa 0,60- O, 70 m, măsurată de la suprafaţa
actuală a solului. Situaţia depunerilor resturilor de cultură materială întîlnită în
cadrul suprafeţei A se prezintă în felul următor:
Deasupra solului viu se situează un strat de cultură a cărui grosime variază
între 0,30-0,40 m (fig. 4 ). Pămîntul care alcătuieşte acest strat este omogen şi
foarte dens. El are o culoare castanie către bază la punctul de intersecţie cu pămîntul
viu şi capătă apoi în mod treptat, către partea lui superioară, o culoare brună.
S/ncriJ1eni - Profilulpere le lui de est al supral'eţe' A

x x x Chlrpic şi cioiJuri
·--Car/June
~
~

Oeranjareil modernă cu
urme de cărămidă

-

Pimint vegetal

~
~

~
~

Fig.

Stratul de cultură
negru- cenu~os
Pămint virgin

ogoo

o

giJ!ben- arg1~os

4.- Profilul

suprafe1ei

Pietre

z

3

4m

!\ şi D.

În cuprinsul acestui strat de cultură s~au găsit mai întîi, în jumătatea lui
inferioară, fragmente ceramice lucrate cu mîna, cele mai multe fiind decorate cu
caneluri, care după aspectul lor general aparţin primei epoci a :fierului. De semnalat
că în sectoarele 1 şi 2 ale suprafeţei, la 0,60 m, prin urmare la baza stratului, s~au
întîlnit numeroase fragmente ceramice de acest fel, răspîndite la acelaşi nivel,
printre care erau intercalate pietre mici şi oase de animale, ce ar putea fi puse în
legătură cu o eventuală locuinţă. Descoperirile făcute în partea inferioară a stra,
tului de cultură amintit, prin caracterul lor, ne îndreptăţesc să atribuim cel mai
vechi nivel de locuire din aşezarea de la Sîncrăieni primei epoci a fierului. Pre,
zenţa unor resturi hallstattiene în nivelele superioare se datoreşte răvăşirilor uite~
rioare, şi anume unei gropi dacice prinsă în sectorul 5 şi probabil unei gropi pre~
feudale, deoarece au fost găsite urme ceramice din această vreme către marginea
rîpei, pînă la o adîncime de 0,50 m. Tot prin asemenea răvăşiri se explică şi prezenţa
cîtorva fragmente ceramice hallstattiene din sectorul 6, găsite la 0,30 m, alături
de material din epoca medievală.
În nivelul următor, cel de~al doilea în ordine cronologică, s~au găsit numeroase
fragmente ceramice din epoca dacică, constînd din resturi de vase lucrate atît cu
mîna, din pastă poroasă, cît şi din urme ceramice lucrate din pastă cenuşie fină.
Ambele tipuri de ceramică au fost găsite împreună, uneori pînă la adîncimea
de 0,60 şi chiar O, 70 m, în sectorul 6 al suprafeţei A, unde stratul de cultură
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este ceva mai gros. Semnalăm de asemenea ca m multe cazuri ceramica dacică
a fost găsită alături de ceramica hallstattiană, din pricina unor mici pătrunderi
ale urmelor dacice peste cele anterioare.
În sectorul 4, în marginea lui vestică, lîngă rîpă, la adîncimea de 0,45 m,
s~au găsit resturile unei vetre, de formă aproape rotundă, cu diametru! de circa
O, 70 m. Latura ei dinspre groapă a fost distrusă o dată cu scoaterea pămîntului
pentru fabricarea cărămizii. Atît adîncimea la care se afla, cît şi prezenţa cîtorva
cioburi din epoca a II~a a fierului ne îndreptăţesc să o considerăm ca aparţinînd
nivelului de locuire dacică. În sectorul 5, la-1,50 m, amintim prezenţa unei gropi
dacice, de formă rotundă cu diametru! de 2,50 m, conţinînd ceramică lucrată la
roată, de culoare cenuşie.
În mod răzleţ, către partea superioară a nivelului dacic, au apărut şi unele
fragmente ceramice din epoca feudală timpurie, lucrate la roată din pastă zgrun~
ţuroasă şi cu ornament redat prin linii incizate în formă de val.
Peste stratul de cultură din epoca dacică se află solul vegetal actual, gros de
0,25-0,30 m. El este format dintr~un pămînt afînat, cu structură măzăroasă şi
are o culoare negricioasă.
Atît în cuprinsul lui, cît mai ales spre baza lui s~au descoperit o serie de
fragmente ceramice din epoca feudală. Toate sînt lucrate la roată; unele dintr~o
pastă fină de culoare cenuşie, iar altele dintr~o pastă cărămizie şi cu smalţ la supra~
faţă. Alături de ceramică s~au găsit şi unele bucăţi de cahle din aceeaşi vreme,
dintre care amintim două mai deosebite, găsite în sectorul 7 (fig. 30/6, 2).
Tot din această epocă, în cuprinsul suprafeţei A, la limita dintre solul vegetal
şi stratul dacic, s~au întîlnit resturile a trei vetre cu cenuşă, puţin arse, toate aflate
la o adîncime de 0,20 m de la suprafaţa solului. Forma lor este oarecum neregulată,
rotundă sau ovală. În preajma lor s~au găsit şi bucăţi de piatră, unele dintre ele
purtînd urme de arsură, ceea ce ar îngădui să se creadă că ele au fost folosite la
construcţia vetrelor. Este vorba de vetre simple, rezultate din faptul că pe acelaşi
loc s~a făcut în chip îndelungat focul.
Suprafaţa B. Între groapa amintită şi şoseaua naţională, a rămas oarecum
izolată o porţiune mică din aşezare. Pentru verificarea ei s,a săpat acolo o suprafaţă
de circa 75 m 2 , împărţită în 4 mici sectoare (vezi planul, fig. 3). Ţinînd seama de
grosimea stratului de cultură, de aproximativ 0,40 m, s,a putut stabili că în acest
punct se află marginea de vest a aşezării, care coincide cu panta ce coboară spre
şoseaua naţională. După ce s,a înlăturat pămîntul vegetal, gros de circa 0,20-0,25 m,
a apărut un strat de pămînt argilos, de culoare negricioasă, gros de 0,20- 0,30 m,
din cuprinsul căruia au fost adunate un număr relativ redus de fragmente
ceramice. Cele mai numeroase sînt acele dacice, lucrate cu mîna şi avînd ca orna,
ment brîul alveolar şi proeminenţe.
Semnalăm aci şi prezenţa unui fragment de vas lucrat la roată, din pastă
cenuşie fină. Spre baza stratului s,a găsit şi un ciob de vas din prima epocă a fie,
rului, prevăzut cu caneluri fine, dispuse vertical, precum şi cîteva mici bucăţele
de chirpici, răspîndite în pămîntul din cuprinsul stratului.
În sectorul 2 al acestei suprafeţe, lîngă colţul lui sud,vestic, la - 0,80 m de
la suprafaţa solului, s,a găsit o mică groapă, de formă aproximativ rotundă cu
dia metrul de O, 70 m. În interiorul ei se află aşezate, fără o ordine oarecare, un
grup de pietre, rulate de apă. Printre ele se află şi un fund de vas. Nici pietrele
şi nici altă observaţie nu ne dau vreo indicaţie cu privire la semnificaţia gropii.
Suprafaţa C. Spre sud de colţul sud,estic al sectorului A, s~a săpat o altă
mică suprafaţă, lungă de 15 m şi lată de 5 m (fig. 3). Spre deosebire de celelalte
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sectoare, în această porţiune stratul de cultură este mai redus, iar materialul des,
coperit mult mai sărac. Pe baza acestei constatări apare evident că, nu departe
de acest sondaj, spre sud, trebuie să se afle marginile aşezării.
Adîncimea maximă pînă la care s,a săpat, unde dispare orice urmă de cultură
materială, este de 0,50 m. Printre descoperirile efectuate în cadrul acestei secţiuni,
menţionăm prezenţa cîtorva fragmente din prima epocă a fierului cu caneluri,
fragmente ceramice din epoca dacică, lucrate atît cu mîna cît şi cu roata şi urme
sporadice din epoca feudală tîrzie. Ordinea stratigrafică, atît a materialului cît
şi a straturilor de pămînt, este aceea constatată în sectoarele A şi B.
Suprafaţa D. Al patrulea sector al cercetărilor de la Sîncrăieni este o pre,
lungire a suprafeţei A în direcţia nordică. Lungimea ei este de 35 m şi lăţimea
de 5 m (fig. 3 ). Cu acest sondaj s'a putut verifica arheologic şi capătul de nord al
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promontoriului. Aici au fost descoperite cele mai numeroase urme arheologice
şi totodată şi cele mai însemnate. Adîncimea maximă pînă la care s'a săpat, variază
între 0,80 m în partea de sud a secţiunii şi 0,50 m în partea de nord unde terenul
a fost deranjat, iar stratul de pămînt vegetal ridicat de o cărămidărie modernă.
Ca şi în celelalte sectoare, cele mai vechi resturi de cultură materială descoperite
aici aparţin tot primei epoci a fierului, reprezentate prin fragmente ceramice cu
caneluri şi cu lustru negru la suprafaţă. De remarcat resturile a două vase mari din
această vreme, lucrate din pastă negricioasă şi cu slip negru la suprafaţă, avînd
o formă bitronconică, fundul plat şi buza răsfrîntă în afară (fig. 10).
Din aceeaşi epocă, aparţinînd deci primului nivel de viaţă al aşezării au apărut
la baza stratului de cultură, în sectorul 3 şi 6 al suprafeţei la - 0,40 şi- 0,50 m,
urmele a două vetre, împrejurul cărora se aflau fragmente ceramice hallstattiene
şi bucăţi mici de chirpici ars.
Toate aceste urme suprapun pămîntul virgin şi aparţin stratului de pămînt
de culoare brun,gălbui, identic celui din suprafaţa A, despre care am amintit
mai sus (fig. 4 ).
În cuprinsul aceluiaşi strat de pămînt, ceea ce corespunde însă celui de,al doilea
nivel de viaţă şi care aparţine epocii dacice, au apărut fragmente ceramice lucrate
cu mîna, cu ornamente de brîie alveolare, proeminenţe şi incizii, precum şi frag,
mente lucrate cu roata, din pastă fină, de culoare cenuşie.
Din aceeaşi vreme amintim descoperirea unei gropi de bordei, de formă
pătrată, cu laturile de 3,80 m. Fundul ei se află la - 0,80 m de la suprafaţa solului
actual. Orientarea este NV ,SE. La cele patru colţuri au putut fi sezisate urmele
parilor folosiţi la construirea şi susţinerea scheletului bordeiului (fig. 5). În interio,
rul lui, direct pe fund, au fost găsite numeroase pietre de diferite dimensiuni şi
fără să se poată observa vreo ordine care să indice scopul pentru care ele au fost
aduse aici. Printre ele se aflau şi cîteva fragmente ceramice dacice lucrate cu mîna.
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sectoare, în această porţiune stratul de cultură este mai redus, iar materialul des,
coperit mult mai sărac. Pe baza acestei constatări apare evident că, nu departe
de acest sondaj, spre sud, trebuie să se afle marginile aşezării.
Adîncimea maximă pînă la care s,a săpat, unde dispare orice urmă de cultură
materială, este de 0,50 m. Printre descoperirile efectuate în cadrul acestei secţiuni,
menţionăm prezenţa cîtorva fragmente din prima epocă a fierului cu caneluri,
fragmente ceramice din epoca dacică, lucrate atît cu mîna cît şi cu roata şi urme
sporadice din epoca feudală tîrzie. Ordinea stratigrafică, atît a materialului cît
şi a straturilor de pămînt, este aceea constatată în sectoarele A şi B.
Suprafaţa D. Al patrulea sector al cercetărilor de la Sîncrăieni este o pre,
lungire a suprafeţei A în direcţia nordică. Lungimea ei este de 35 m şi lăţimea
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promontoriului. Aici au fost descoperite cele mai numeroase urme arheologice
şi totodată şi cele mai însemnate. Adîncimea maximă pînă la care s'a săpat, variază
între 0,80 m în partea de sud a secţiunii şi 0,50 m în partea de nord unde terenul
a fost deranjat, iar stratul de pămînt vegetal ridicat de o cărămidărie modernă.
Ca şi în celelalte sectoare, cele mai vechi resturi de cultură materială descoperite
aici aparţin tot primei epoci a :fierului, reprezentate prin fragmente ceramice cu
caneluri şi cu lustru negru la suprafaţă. De remarcat resturile a două vase mari din
această vreme, lucrate din pastă negricioasă şi cu slip negru la suprafaţă, avînd
o formă bitronconică, fundul plat şi buza răsfrîntă în afară (fig. 10).
Din aceeaşi epocă, aparţinînd deci primului nivel de viaţă al aşezării au apărut
la baza stratului de cultură, în sectorul 3 şi 6 al suprafeţei la -0,40 şi- 0,50 m,
urmele a două vetre, împrejurul cărora se aflau fragmente ceramice hallstattiene
şi bucăţi mici de chirpici ars.
Toate aceste urme suprapun pămîntul virgin şi aparţin stratului de pămînt
de culoare brun,gălbui, identic celui din suprafaţa A, despre care am amintit
mai sus (fig. 4 ).
În cuprinsul aceluiaşi strat de pămînt, ceea ce corespunde însă celui de,al doilea
nivel de viaţă şi care aparţine epocii dacice, au apărut fragmente ceramice lucrate
cu mîna, cu ornamente de brîie alveolare, proeminenţe şi incizii, precum şi frag,
mente lucrate cu roata, din pastă fină, de culoare cenuşie.
Din aceeaşi vreme amintim descoperirea unei gropi de bordei, de formă
pătrată, cu laturile de 3,80 m. Fundul ei se află la -0,80 m de la suprafaţa solului
actual. Orientarea este NV ,SE. La cele patru colţuri au putut fi sezisate urmele
parilor folosiţi la construirea şi susţinerea scheletului bordeiului (fig. 5). În interio,
rul lui, direct pe fund, au fost găsite numeroase pietre de diferite dimensiuni şi
fără să se poată observa vreo ordine care să indice scopul pentru care ele au fost
aduse aici. Printre ele se aflau şi cîteva fragmente ceramice dacice lucrate cu mîna.
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Epoca feudală timpurie este bine reprezentată în această secţiune. Acestei
epoci îi aparţin resturile a trei bordeie. Groapa unuia dintre ele, descoperită în
sectorul 6, a fost dezvelită în întregime. Această groapă a străpuns stratul de
cultură din epoca fierului şi s,a oprit la -1,20 m. Forma ei este dreptunghiulară,
cu laturile de 3,50 >~ 2 m. La colţuri au fost prinse destul de clar urmele parilor,
l~U un diametru de aproximativ 0,30 m. Fundul gropii bordeiului a fost făţuit
cu lut galben fin. În interiorul lui, răspîndite pe podină, au fost găsite numeroase
fragmente ceramice lucrate la roată cu decor de linii incizate în formă de val,
pietre, oase de animale, o lamă de cuţit de fier şi un pinten de fier (fig. 26).
Alte două gropi de bordeie din aceeaşi epocă au fost surprinse pe latura
de vest a secţiunii. Ele au fost dezvelite numai în parte, deoarece intrau în peretele
săpăturii (fig. 5).
Şi din interiorul acestor două gropi au fost adunate fragmente ceramice de
tipul celor găsite în groapa bordeiului descris mai sus.
Către baza solului vegetal, au apărut ca şi în celelalte sectoare, fragmente
ceramice smălţuite şi fragmente lucrate din pastă cenuşie, aparţinînd epocii feudale
tîrzii. Din aceeaşi epocă amintim resturile unei vetre, aflate în partea sudică a
secţiunii, la o adîncime de circa 0,25 m de la suprafaţa solului. Spre capătul de
nord al secţiunii nu s'au mai găsit urme din această epocă, deoarece ele au fost
rase o dată cu stratul vegetal şi cu o parte din stratul de cultură dacică de către
o cărămidărie modernă.
Secţiunea E. În scopul sondării şi verificării terenului către est, ceea ce
corespunde cu partea centrală a promontoriului, s,a trasat un şanţ lung de 20 m
şi lat de 2 m, orientat E,V şi care cade perpendicular pe suprafaţa D. N,a fost
posibilă prelungirea lui pînă la marginea estică a terasei, din cauza culturilor de
zarzavat de pe această latură (fig. 3).
În acest sector straturile de cultură par să fie mai groase, iar materialul arheo,
logic mai bogat. În ceea ce priveşte stratigrafia, nici o deosebire faţă de cea întîl,
nită în sectoarele precedente. S,a săpat pînă la ---0,80 m. Prima epocă a fierului
este foarte slab reprezentată în cuprinsul acestei secţiuni. Din această epocă au
fost găsite numai cîteva resturi ceramice şi nu dintre cele mai caracteristice.
Epoca dacică este însă şi aici destul de bine documentată, dar tot numai prin
ceramică. Au apărut fragmente lucrate cu mîna, decorate cu brîie cu alveole şi
în relief, butoni reliefaţi de diferite forme şi mărimi şi cu incizii redate prin linii
drepte sau ondulate. Menţionăm şi prezenţa unei fusaiole.
Spre suprafaţă s'au găsit urme din epoca medievală. Pentru perioada mai
timpurie, semnalăm prezenţa unui vas cu decor de linii incizate, drepte şi în formă
de val (fig. 25/3) şi fragmente ceramice lucrate cu roata şi ornamentate în
acelaşi stil.
Perioada tîrzie feudală este şi ea reprezentată prin fragmente ceramice din pastă
roşietică şi cenuşie, unele cu decor de rozete aplicate, fragmente de cahle cu orna,
mente florale, apoi 2 cuţitaşe şi cuie de fier.
Secţiunea F. Spre zona de sud,est a aşezării se afla o mică ridicătură de pămînt.
Pentru a vedea ce se ascunde sub această ridicătură şi pentru a sonda terenul şi
în această direcţie, s,a executat un şanţ lung de 31 m şi lat de 2 m. El porneşte
din marginea de est a terasei şi taie aşezarea spre vest (fig. 3 ). Chiar în vîrful ridi,
căturii de pămînt amintite, s'a săpat o groapă într'o epocă mai nouă. Ea a străpuns
solul vegetal şi o bună parte din stratul de cultură din epoca feudală (fig. 6).
Adîncimea, la care în acest sector s'a atins pămîntul viu, este de circa
1,20-1,30 m. Imediat deasupra pămîntului viu se situează un strat de pămînt de
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culoare negricioasă, gros de circa 0,300,40m. Pe alocuri grosimea lui a fost redusă
sau a fost străpunsă în întregime de unele
gropi ale stratului superior. In cuprinsul
acestui strat de pămînt s'au găsit ele,
mente de cultură materială, aparţinînd
epocii daco,getice. Printre acestea men,
ţionăm în primul rînd fragmentele eera,
mice, puţine de altfel la număr, de tipul
celor descoperite şi în celelalte sectoare.
Este vorba atît de fragmente de vase
lucrate cu mîna din pastă mai puţin
fină, cît şi de fragmente de vase modelate
la roată din pastă cenuşie fină. Numărul
mic al descoperirilor dacice din acest
punct se datoreşte în bună parte şi faptului
că, în partea de vest a şanţului, stratul
dacic a fost în întregime înlăturat de o
groapă medievală (fig. 6- profil).
La capătul de vest al secţiunii, pe o
distanţă de circa 7 m spre est, la adîncimea
de 1 m, s,a dat peste o suprafaţă de pietre
mici de rîu, a căror grupare neregulată
nu ne,a sugerat nici o explicaţie sigură în
ceea ce priveşte rostul lor practic. Este
totuşi probabil că ele au aparţinut unei
locuinţe dacice (fig. 6).
Printre ele a
apărut şi o monedă de argint din epoca
romană republicană, cu numele magistra,
tului Thorius Balbus, datînd din anul
90 î.e.n. (fig. 19/1 ).
In această secţiune n'au mai apărut
urme de cultură din prima epocă a fierului,
ca în sectoarele dinspre nord. s,ar putea
ca faza de locuire din prima epocă a
fierului să fi cuprins o suprafaţă mai
redusă decît în epoca următoare, care a
fost mai intens locuită.
Peste resturile de cultură dacică se
află un strat de pămînt, cu multă cenuşă
în compoziţia lui şi care, după urmele de
viaţă descoperite în cuprinsul lui, aparţine
epocii feudale tîrzii.
Urme medievale asemănătoare au
apărut şi în restul aşezării, unde s'au făcut
săpături, dar un strat propriu,zis de eul,
tură din această epocă, n'a fost prins decît
în acest sector, pe porţiunea de teren din
apropierea ridicăturii menţionate. Din
acest strat pornesc două gropi, una mai
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mică, situată spre mijlocul şanţului, iar cealaltă mult mai mare, spre capătul de
vest al şanţului.
Ele străpung în adîncime stratul de cultură din epoca dacică pînă la pămîntul
viu (fig. 6 - profii). O a treia groapă mult mai mică, în interiorul căreia s,au
descoper~t pietre, mult pămînt ars şi cenuşă, aparţine probabil unui cuptor.
Din cuprinsul stratului si mai ales al gropilor s,au recoltat numeroase frag,
mente ceramice, care se pot' împărţi în două categorii. În prima categorie intră
fragmentele nesmălţuite, lucrate la roată, din pastă cărămizie sau cenuşie,negri,
cioasă, cu o structură poroasă (fig. 28 -29). Ca formă predomină oala,borcan,
cu toarta şi cu buza răsfrîntă în afară. Din această categorie fac parte şi cîteva
bucăţi de cahle, ornamentate cu motive geometrice şi florale (fig. 30).
A doua categorie o formează ceramica smălţuită, care a apărut însă în număr
destul de mic, reprezentată aci prin cîteva fragmente, dintre care amintim pe acelea
ale unui vas mic, probabil ale unei ceşti cu toarta rotundă, un gît de ulcior şi
o huză de farfurie, acoperite cu smalţ verde închis, pe care sînt aplicate dungi
de smalţ verde deschis (fig. 29/15 -19). Împreună cu acest tip de ceramică, în
prima groapă s,a găsit şi o monedă de argint, de la Gabriel Bethlen (1613 -1629).
Către centrul ridicăturii de pămînt s,au descoperit resturile unor ziduri,
construite din pietre neregulate, legate între ele cu pămînt şi aparţinînd probabil
unei etape ulterioare. Ele se mai păstrează pe o înălţime de circa 1 m, iar lăţimea
lor este de circa 0,60 m. Locul unde sînt plasate, coincide cu groapa de care s,a
vorbit mai sus săpată probabil tocmai în vederea unei construcţii cu ziduri de
piatră (fig. 6).

II. DESCRIEREA MATERIALULUI ARHEOLOGIC
epocă a fierului. Cel mai vechi nivel de viaţă documentat în aşezarea
de la Sîncrăieni aparţine, aşa cum a reieşit din descrierea săpăturilor, primei epoci
a fierului. Acest nivel se situează la baza aşezării şi materialul arheologic descoperit

1. Prima

în cuprinsul lui este aproape exclusiv ceramic.
Privită din punctul de vedere al formelor şi mai ales al ornamentaţiei, ceramica
acestei epoci se prezintă ca o unitate. Privită însă sub aspectul tehnic al arderii
pastei, care s,a făcut după metode diferite, se poate vorbi de două grupe :
a) În prima grupă se pot include toate fragmentele ceramice care au o pastă
de culoare cărămizie,roscată si cu nuanţe variate, intermediare mergînd pînă la
cărămiziu închis (fig. 7 Şi 8). 'în interiorul vaselor pasta nu a fost totdeauna arsă
pînă la roşu şi de aceea întîlnim unele resturi de vase unde pasta are o culoare
cenuşie închisă sau neagră.
b) A doua grupă cuprinde toate fragmentele ceramice, care, datorită unui
procedeu special de ardere, au o culoare cenuşie închisă sau neagră. Acest lucru.
este valabil ca şi în primul caz, numai cînd este vorba de suprafaţa vaselor, deoa,
rece în interior arderea a colorat pasta de la negru la castaniu, ajungînd uneori
pînă la cărămiziu,roşcat. Această grupă se mai caracterizează şi prin prezenţa
unui înveliş ce slip negru ce acoperă faţa exterioară a vaselor, dîndu,le un aspect
lucios, care la prima grupă este întîlnit numai în cîteva cazuri. Semnalăm faptul
că la unele fragmente de vase mari din categoria a doua se observă chiar urme
de lustruite, realizate pe cale mecanică (fig. 10/1- 6).
Atît în cadrul primei grupe cît şi în cadrul celei secunde se constată aceeaşi
tehnică de lucru a pastei. Pentru confecţionarea vaselor de dimensiuni mici şi
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mijlocii, s,a folosit o pastă fină, bine aleasă, lipsită aproape de orice fel de impuri,
tăţi. Dimpotrivă pentru vasele de dimensiuni mari, probabil pentru a se da o
mai mare rezistenţă şi soliditate recipientelor, s,a întrebuinţat o pastă în compo,

Fig. 7. -

Ceramică

din prima

epocă

a fieruluj

(Hallstatt).

Fig. 8. -Cera mi că din prima e po cii a fi.erului (Hallstatt).

ziţia căreia intră foarte multe cioburi, bine pisate, iar uneori şi mici pietricele
(fig. 7/1-2, 6 şi 10; fig. 8/13; fig. 10/5). Pereţii unora dintre vase ajung pînă la

1,5-2 cm grosime.
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În ceea ce priveşte formele vaselor, ele nu au putut fi reconstituite cu destulă
precizie, deoarece tot materialul ceramic descoperit este în stare fragmentară.
Totuşi pe baza unora dintre resturi s~a reuşit să se precizeze anumite forme, în
bună parte comune ambelor grupe ceramice.
Majoritatea fragmentelor ceramice aparţin unor vase de dimensiuni mari,
care par să fi avut o formă bitronconică şi cu buza arcuindu~se mult în afară.
Această formă este documentată mai clar în grupa ceramicii cu înveliş de slip negru
la suprafaţă, din care s~au descoperit resturi de vase bitronconice, cu fundul plat,
buza arcuită uneori mult spre exterior, alteori numai printr~o uşoară îngroşare
a ei (fig. 10/1, 3 şi 6). Partea superioară a unui vas din aceeaşi categorie, tot de
dimensiuni mari, redă aceeaşi formă, cu deosebirea că în partea superioară se
termină fără o evazare a buzei, ci numai printr~o uşoară îndreptare a conturului
conic pe o linie verticală (fig. 10/2). Tot din seria vaselor de dimensiuni mari men~
ţionăm cîteva fragmente care par să provină de la urne cu jumătatea superioară
semisferică, cu gîtul cilindric înalt, net distinct de restul corpului, şi cu marginile
larg arcuite spre exterior (fig. 7/1-2; fig. 9/1-2).
Vasele de dimensiuni mici sînt foarte slab reprezentate. Ele sînt documentate
prin citeva fragmente de străchini, printre care cele mai frecvente au pereţii por,
nind de la fund în linie oblică, deschizîndu~se spre exterior şi cu o mică revenire
spre interior, în regiunea buzei.
Cît priveşte ornamentaţia ea este asemănătoare pe ambele categorii de vase.
Aproape singurul fel de ornamentare este acel al canelurilor (pliseurilor) întîlnite
pe numeroase fragmente ceramice. Acest decor este aplicat în general pe partea
superioară a vaselor şi în special pe umărul lor. Felul în care sînt dispuse pliseurile
este diferit şi variază în funcţie de forma şi chiar de mărimea vasului. Ele sînt
întotdeauna grupate, ocupînd cîte o zonă, uneori destul de mare din suprafaţa
vaselor. Pe unele fragmente ceramice canelurile sînt dispuse în poziţie vertic"l.lă,
pornind din regiunea umărului şi oprindu~se către mijlocul vasului (fig. 7/3 -8 ;
fig. 9/3). Pe altele însă ele sînt grupate orizontal, în formă de cerc, înconjurînd
de jur împrejur vasul respectiv (fig. 8/1-3; fig. 9/4-7). Uneori grupurile de cane,
luri formează un ornament în formă de ghirlandă în jurul vasului, avînd la punctul
de maximă ridicare cîte o proeminenţă (fig. 8/4, 5; fig. 9/9-13). Acest fel de
ornament cu caneluri este, după cîte se pare, caracteristic formei de vase cu partea
superioară semisferică şi gîtul înalt şi cilindric, decorul ocupînd mai mult regiunea
umărului. Alteori pliseurile au o formă semicirculară, redînd numai jumătăţi
de cercuri concentrice, aplicate în jurul unei proeminenţe (fig. 8/6 -9).
În general, toate canelurile întîlnite pe ceramica de la Sîncrăieni sînt frumos
lucrate şi în redarea lor se vădeşte clar o preocupare deosebită. Mărimea lor nu
este întotdeauna aceeaşi. Unele sînt late şi pătrund adînc în perete, altele sînt sub~
ţiri şi reprezintă doar uşoare adîncituri, uneori abia perceptibile (fig. 8/6, 8-10
şi 12; fig. 9/3).
Tot ca ornamente, de altfel destul de rare, pot fi considerate cele cîteva proe,
minenţe de pe unele fragmente ceramice şi care capătă, adesea, forma unor urechiuşe
sau creste, precum, şi acele brîie în relief, în jurul pîntecului vaselor (fig. 8/13 -15).
2. Epoca dacică. Caracterul esenţial al aşezării de la Sîncrăieni este imprimat
de materialul arheologic din epoca dacică. Stratul de cultură respectiv, care supra~
pune pe cel din prima epocă a fierului, este ceva mai gros, iar descoperirile mai
numeroase şi mai variate, în raport cu epoca precedentă, deoarece, în general,
epoca La Tene nu este prea bogat reprezentată ca în alte aşezări contemporane
de acelaşi tip.
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Materialul cel mai numeros şi care formează aproape singurul capitol al
descoperirilor de factură dacică este ceramica, aproape toată în stare fragmentată.
Privită sub aspect tehnic, ea ·poate fi grupată în două mari categorii, ce se deosebesc
între ele atît ca sistem şi tehnică de lucru, cît şi sub raportul formelor.

Fig. 11.-

Ceramică dacică lu cra tă

cu InÎna.

A. Prima categorie, care este şi cea mai numeroasă, cuprinde fragmentele
ceramice de vase lucrate cu mîna. La rîndul ei această categorie se împarte, după
felul pastei, în două grupe. În prima grupă intră fragmentele ceramice lucrate cu
mîna dintr'o pastă conţinînd, în cele mai multe cazuri, numeroase impurităţi mai
ales cioburi pisate şi mici pietricele. Chiar atunci cînd pasta este mai bine aleasă
nu lipsesc anumite impurităţi. Din această cauză toate vasele din această grupă
au un aspect poros şi zgrunţuros. Uneori la suprafaţa cioburilor se observă unele
www.cimec.ro
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neregularităţi datorită execuţiei, vădind o oarecare neglijenţă din partea meş,
terilor olari. Culoarea pastei este cărămizie închisă, chiar cenusie,negricioasă, cu
nuanţe intermediare, între roşcat şi negricios. În unefe cazuri de~sebiri de culoare
se constată chiar şi pe pereţii aceluiaşi vas, care pe alocuri a fost mai mult sau mai
puţin expus la ardere.
În cadrul grupei de faţă nu se întîlneşte o gamă prea variată de forme. Nu
s'au păstrat exemplare întregi, de aceea formele sînt stabilite pe baza fragmen,
telor şi a analogiilor cu descoperiri similare din aşezările dacice de la Crăsani,
Poiana etc.
Cele peste 160 fragmente de buze de vase scoase în timpul săpăturii provin
de la vase de mărimi mici şi mijlocii, de formă mai mult cilindrică decît bitron,
conică. Pereţii lor par să fie drepţi, menţinîndu,şi uneori aceeaşi linie, aproximativ
verticală, pînă aproape de gura vasului (fig. 11/1 - 6). Alteori însă buza se răsfrînge
în afară, în unele cazuri mai puţin, în altele mai mult (fig. 11/7 -15). În această
privinţă se poate urmări o serie întreagă de variante de profile, care, în mod trep,
tat, pornind de la cele verticale, se arcuiesc spre exterior din ce în ce mai mult,
pînă aproape de orizontal. Unele dintre vasele descrise mai sus au fost prevăzute
cu toarte cum arată cele cîteva fragmente descoperite în săpătură. Forma lor este
mai mult sau mai puţin a unui arc, puţin neregulată, fiind rotunde în secţiune
sau uşor aplatizate (fig. 12/8-10).
Fundurile vaselor sînt în general plate şi ies uneori în afară de linia pereţilor.
Cîteva fragmente indică prezenţa fundului cu picior, printr'o sensibilă concavitate
interioară.

O formă aparte, aparţinînd aceleiaşi grupe ceramice şi care este aşa de spe,
cifică culturii geto,dace, o formează aşa,zisa ceaşcă dacică. Această formă este
reprezentată numai prin cîteva fragmente, dintre care merită să fie menţionată
jumătatea unei asemenea ceşti, prevăzută cu o toartă în formă de arc, rotundă
în secţiune, ce porneşte de sub marginea vasului şi se opreşte imediat deasupra
fundului (fig. 12/1).
Tot în grupa ceramicii lucrate cu mîna din pastă poroasă îşi au locul şi vasele
în miniatură. Printre acestea se face remarcată, mai întîi, prezenţa unui văsuţ
de formă aproape cilindrică, înalt de 0,06 m, cu gura uşor eva:ată, avînd în regi,
unea umărului trei proeminenţe şi o linie în val (fig. 12/2). Trebuie relevată apoi
o ceşcuţă miniatură, înaltă de 0,03 7 m, cu dia metrul gurii de 0,055 m, fiind pre,
văzută cu un fel de mănuşă, care constă de fapt într'o prelungire a pastei peretelui,
realizată printr'o apucătură a degetelor (fig. 12/5). Un alt vas miniatură redă o
formă uşor conică, cu gura mai largă. Buza lui este îngroşată şi puţin răsfrîntă în
afară (fig. 12/6). Cel din urmă şi în acelaşi timp şi cel mai mic vas miniatură are
o formă de ceşcuţă cu pereţii aproape verticali, cu fundul arcuit ca la o căldă,
ruşă (fig. 12/4).
Pentru a încheia seria formelor ceramice din această grupă, semnalăm şi
prezenţa a trei fragmente de străchini, dintre care unul, fiind ceva mai mare, ne
dă unele indicaţii asupra formei. El este lucrat din pastă cărămizie,roşietică şi
redă forma unei pîlnii cu pereţii puţin arcuiţi spre interior, străbătuţi de multe
perforări. La partea de jos se află o gaură mai mare (fig. 18/17).
Ceramica din această primă grupă prezintă o serie de elemente ornamentale.
Unul dintre cele mai caracteristice este reprezentat de proeminenţe sau butoni
reliefaţi de mărimi şi forme diferite. Nu ne dăm seama dacă unele dintre acestea,
mai păstrau şi o funcţie practică. Este sigur însă că cele mai multe dintre ele, chiar
dacă la origine au avut un rol practic, ţin locul, de data aceasta, unui element decorativ.

www.cimec.ro

C. PREDA

84-0

16

Forma lor este de cele mai multe ori cilindrică (fig. 13 /1, 2, 4, 8). Deseori
ele se subţiază către vîrf, devenind aproximativ conice (fig. 13 /3 ). Alteori se reduc
foarte mult, luînd forma unor pastile aplicate sau a unor nituri (fig. 13/11 ). Se
întîlnesc însă şi unele proeminenţe prelungi sau lăţite şi ascuţite către vîrf, cu
un fel de urechiuşe (fig. 13 /5). O serie de astfel de butoni au fost la rîndul
lor ornamentaţi cu una sau două crestături paralele (fig. 13 / 7, 16, 19) sau în formă

2

5
.l

14

Fig. 12.

- Ceramică dacică lucrată

cu mîna .

de X (fig. 13 /10), sau cu impresiuni adîncite executate, fie cu degetul, fie cu un
instrument adecvat (fig. 13/3, 6, 8). Pe unele proeminenţe de dimensiuni mai
mari au fost realizate cîte 4 şi 5 asemenea impresiuni, pentru executarea cărora
s'a folosit sigur un instrument special, deoarece aceste adîncituri sînt mult mai
reduse şi destul de îngrijit lucrate (fig. 13 /12 -15).
Un alt element decorativ destul de frecvent aplicat pe ceramica poroasă
este brîul în relief, alveolat sau crestat. Dispoziţia acestuia pe pereţii vasului este
în general orizontală, fiind aplicat, fie pe sub buza vasului, fie pe corp (fig. 13 /3 -5 ;
fig. 14/1-3, 6, 9). Mai rar se întîlneşte şi în poziţie verticală sau în formă de ghir,
landă, între ondulaţiile acestuia aflîndu,se mici butonaşi (fig. 17 /1).
Pe unele fragmente ceramice apar combinaţii de asemenea brîie, ca de pildă
două brîie apropiate şi paralele, care înconjură vasul de jur împrejur, legînd cîte,
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odată şi cîte un şir de proeminenţe (fig. 14/4, 10 şi 12) sau alte două, unul vertical
şi altul orizontal, unindu,se în unghi drept (fig. 14 /7).

Un rol însemnat în ornamentarea ceramicii de tipul amintit îl joacă liniile
incizate. Acestea se prezintă mai întîi sub formă de linii drepte care înconjură
uneori corpul vasului (fig. 15 /5 - 6), alteori sînt dispuse oblic sau orizontal, pe

J
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Fig.
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anumite porţiuni din suprafaţa vasului, fiind executate, adeseori chiar la voia
întîmplării (fig. 15 /1-4). În două cazuri o combinaţie de linii incizate redă cîte
o ramură de brad (fig. 15 /10 şi fig. 17 / 2). Pe o serie de fragmente ceramice au fost
trasate linii incizate, ondulate în formă de val, uneori o singură linie, alteori în
grup (fig. 11 /12, fig. 15 /5-11 şi 13 -14). Mai puţin frecvent se întîlnesc incizii
sub formă de împunsături făcute cu un instrument ascuţit (fig. 11 /11) şi şiruri
de alveole imprimate în pasta vasului (fig. 14/14-15).
Grupa a doua a ceramicii lucrate cu mîna este mai puţin numeroasă. Ea
cuprinde numai resturi de vase lucrate dintr'o pastă de data aceasta cu o corn,
poziţie fină şi de culoare cenuşie închisă, cu un fel de angobă neagră la supra,

www.cimec.ro

19

::i.t\ PATUlULE AHHEOLOGICE DE LA Sll\CH .\It-:~1

faţă, avînd chiar unele semne de lustruite mecanică. În aşezarea de la Sîncrăieni
acest tip de ceramică este destul de slab reprezentat în ceea ce priveşte atît can~

Fig. 16.

- Ceramică

dacică lucrată

cu roata.

titatea, cît şi varietatea formelor. Cele cîteva fragmente ceramice descoperite în
cursul săpăturii indică o singură formă din această grupă, şi anume cunoscuta
cupă cu picior, destul de des
întîlnită în asezările dacice. Ni
s~au păstrat 'numai fragmente
de buze, care indică o înclinaţie
oblică a pereţilor, gîtul vertical
şi marginea răsfrîntă în afară,
pieziş sau aproape orizontal
(fig.12/11-14 şi fig. 17/3-4),
lăţimea lor atingînd uneori di~
mensiuni între 3 şi 6 cm. Aceste
fragmente, privite mai întîi sub
aspect tehnic, se apropie foarte
mult de specia vaselor mari
neornamentate cu caneluri, din
prima epocă a fierului (fig. 10).
La ambele specii ceramice se
constată cam aceeaşi compoziţie
şi culoare a pastei şi prezenţa
angobei de culoare neagră la
suprafaţă. La aceasta se mai poate
adăuga o oarecare asemănare
între felul cum se arcuieste buza
unora dintre vasele di~ prima
Fig. 17. - Ceramică din epoca dacică .
epocă a fierului şi cea a cupe~
lor amintite. Această constatare ne îndreptăţeşte să vedem o strînsă legătură
genetică între cele două tipuri de vase, a doua derivînd din prima printr'o
evoluţie firească. În cazul acesta rămîne de văzut dacă cupele lucrate cu mîna nu
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constituie cumva cea mai veche specie a ceramicii dacice şi reprezentînd sigur
prototipul unora din formele lucrate cu roata, respectiv al cupelor cu picior.
În ceea ce priveşte vechimea acestei categorii ceramice trebuie semnalat
faptul deosebit de important de la Poiana, unde stratigrafic această ceramică stă
la baza celorlalte tipuri dacice.
B. A doua mare categorie a ceramicii dacice de la Sîncrăieni cuprinde toate
resturile de vase lucrate cu roata. Şi din această categorie s,au găsit numai fragmente

5

14

Fig.

18. -
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ş i strecurătoare

din epoca

gcto-dacă.

de vase mult mai puţine decît celelalte. Toate însă formează o grupă unitară şi
specifică culturii geto,dace. Fragmentele ceramice din categoria în discuţie , provin
de la vase cu pastă fină, bine aleasă, avînd o culoare cenuşie, cu uşoare nuanţe de
la deschis la închis. Această culoare se menţine pe toată grosimea pereţilor vaselor,
ceea ce denotă că arderea s,a făcut cu multă grijă.
Formele vaselor sînt puţin variate. Cea mai frecventă, de altfel şi cea mai
caracteristică este cupa cu picior. s,au descoperit circa 20 fragmente de buze de
la asemenea vase. Toate indică aceeaşi formă, cu pereţii deschizîndu,se pieziş,
iar marginile, a căror lăţime este 0,025 pînă la 0,05 m, se răsfrîng orizontal înspre
exterior (fig. 16/1-7 şi fig. 17 /5). Amintim apoi, pentru aceeaşi formă de vas,
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două picioare de cu pe (fig. 16/8 -9), dintre care unul se păstrează în stare mai
completă. El este gol în interior şi are forma unei pîlnii cu gura în jos, fiind prevă,
zut cu două linii în relief, distanţate una de cealaltă şi care fac înconjurul

piciorului (fig. 16/8).
O altă formă întîlnită în cadrul acestei categorii este aceea a cănii de formă
aproximativ bitronconică. Dintre acestea se face remarcat mai întîi un fragment
din partea superioară a unei căni cu buza puţin răsfrîntă în afară, avînd un mic
prag în regiunea umărului (fig. 18/1), şi apoi un număr de cîteva funduri de vase,
prevăzute cu picior inelar (fig. 18/3,5 -10).
Din aceeaşi categorie face parte şi un fragment dintr,un vas mare de provizii
lucrat tot la roată, din pastă fină de culoare roşietică (fig. 18/12). Ornamentul
obisnuit al acestei categorii ceramice, pe care,l întîlnim destul de frecvent în
aşe;ările geto,dace este acela redat prin lustruire şi destul de rar prin incizii. În
materialul descoperit de noi se păstrează numai două fragmente de vase care au
un ornament de linii realizat pe cale de lustruire mecanică, dispuse pe corpul
vasului, fie în poziţie verticală, fie oblică (fig. 18/1-2). Decorul incizat apare pe
fragmentul vasului de provizii şi pe un altul, aparţinînd, se pare, tot unui vas de
dimensiuni mari, linii simple şi în formă de val (fig. 18/4,12).
Unelte,obiecte,monede. a) Fusaiole. Puţinele şi de altfel singurele unelte desco,
perite în aşezarea de la Sîncrăieni, pentru epoca dacică, sînt fusaiolele de lut ars.
S,au găsit un număr de 8 fusaiole, cele mai multe scoase din groapa dacică din
suprafaţa A. Au mărimi şi forme diferite. Unele sînt relativ bitronconice, altele
însă mai mult elipsoidale şi chiar plate (fig. 18/11, 13 -16). Toate sînt lucrate dintr'o
pastă cu puţine impurităţi în compoziţia ei, avînd o culoare cărămizie închisă,
asemănătoare cu aceea a vaselor lucrate cu mîna din grupa si categoria întîi.
b) Monede. În cursul săpăturii în stratul de cultur'ă dacică s,a descoperit
o singură monedă - un denar roman de argint din vremea republicii găsit la
capătul de vest al secţiunii F, la o adîncime de 1 m. Denarul se datează în anul
90 î.e.n., fiind bătut în vremea magistratului monetar L. Thorius Balbus. At·.
capul Junonei din Lanuvium, cu piele de ţap, spre dr.; înapoi, I.S.M.R. Rv. Taur
sărind spre dr.; sub el L. THORIVS, în exergă BALBVS, iar deasupra, sigla K.
AR. Greut. 3,49 g. Diam. 20 mm. Conservarea bună. Grueber, Roma, 1625.
Anul 90 î.e.n. (fig. 19/1).
3. Epoca feudală timpurie. Am arătat mai sus că stratul aşezării din epoca
fierului a fost străpuns pe alocuri într'o vreme mult mai tîrzie de gropile unor
bordeie din epoca feudală timpurie, dintre care unul a fost prins şi degajat în
întregime (fig. 5). O serie de resturi de cultură materială din această vreme au
fost găsite izolat în cursul săpăturii. Materialul ceramic dintr,un alt bordei din
aceeaşi vreme a fost cules ulterior cercetării întreprinse în vara lui 1952, de către
directorul Muzeului raional din Miercurea Ciuc, după săparea unei porţiuni
din peretele gropii. În descoperirile din această vreme predomină, ca şi în cele,
!alte epoci, ceramica. De aceea, vom începe cu descrierea acesteia şi întrucît între
ceramica găsită între cele două bordeie, pare să existe unele deosebiri care ar indica
o eventuală diferenţă de timp, vom prezenta ceramica din fiecare groapă de
bordei în parte.
Ceramica din bordeiul 1. Nu s,a descoperit nici un vas întreg, ci numai frag,
mcnte, sau vase întregibile. Numărul lor este destul de mare şi variat pentru a
îngădui o caracterizare de ansamblu asupra tehnicii, formelor şi ornamentaţiei. Cera,
mica aceasta continuă sub toate aspectele ei, tradiţia aceleia cunoscute la noi sub
numele de ceramică de tip slav. Constatăm mai întîi că toate aceste resturi de vase
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sînt lucrate la roată dintr'o
poziţia ei pietricele mici şi

pastă relativ fină, dar cu aspect poros, fiindcă are în corn,
firişoare de nisip. Acest amestec dă în schimb pastei o
mare rezistenţă şi durabilitate. Cu,
loarea rezultată în urma arderii este

un caramtzm sau castaniu închis
pe alocuri cu pete negricioase, re,
zultate, după toate probabilităţile,
în urma întrebuinţării vaselor în
gospodărie.

1

Forme. Aproape singura formă,
dealtfel şi caracteristică pentru a,
ceste vase, este aceea de oală, fără
toartă cu corpul mai mult sau mai
puţin zvelt, cu fundul plat si buza
frîntă oblic în afară. În cadr~l aces,
tei forme, se poate vorbi de unele
variante, legate de zvelteţea corpului
ca şi de înclinaţia buzei. De aceea
se vor întîlni unele fragmente ce,
ramice care provin de la vase cu
corpul mai zvelt (fig. 20/2,6), iar
Fig. 19. - Denar roman republican şi gros lat de la
în număr destul de redus care
altele
Gabriel Bethlen.
aparţin unor vase cu corpul mai
dezvoltat (fig. 20/3,9). Gradul de înclinaţie al buzei nu diferă prea mult, existînd
numai uşoare diferenţe, în sensul că sînt mai mult sau mai puţin deschise. Gîtul este

8
Fig. 20.

- Ceramică
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ceva mai dezvoltat decît la ceramica de tip slav şi el se arcuieşte împreună cu buza
vasului, înaltă de 2 -3 cm, ce se răsfrînge pieziş spre exterior (fig.20 /1 - 5 şi 7- 8).
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Din rîndul puţinelor excepţii, la forma predominantă (oală~borcan), menţionăm
unui vas fragmentar, de forma unei căldăruşe cu pereţii drepţi, fundul
plat, iar buza foarte uşor înclinată spre exterior, fiind subliniată cu o nervură.
Tehnica de lucru indică o realizare cu roata înceată, deşi are aspectul unui vas
lucrat cu mîna. Este prevăzut cu o toartă de formă semicirculară, puţin neregulată.
Pasta din care este lucrat are
un aspect poros, conţinînd pie~
tricele mici şi avînd o culoare
negricioasă (fig. 21 /1).
Ornamentaţia. Ceea ce carac,
terizează în mod deosebit această
ceramică este felul ornamen,
tului. Motivul decorativ cel mai
frecvent îl constituie linia inci~
zată, ondulată în forma unui
val şi într-o măsură mai mică
linia simplă, realizată pe calea
inciziei.
Aplicarea acestor motive
ornamentale pe vase este făcută
în chip variat. Pe unele frag~
mente de vase se întîlneste o
linie simplă în val, cu ondula~
ţiile mici şi dese, cu o uşoară
înclinaţie spre stînga, dispus de
regulă pe umărul recipientului
(fig. 20/1).
Aceeaşi linie în val, pe care
o găsim plasată tot în zona urnă~
rului unora dintre vase, este
executată adeseori mult mai
liber, cu ondulaţiile mai larg
Fig. 21. - V ase din epoca feud ală timpuri e.
deschise Şi Înalte, păstrînd aceeaşi
uşoară înclinaţie spre stînga
(fig. 20/7,8). În alte cazuri apar două linii alăturate, sau grupuri de cîte două
linii în formă de val, situate tot pe umărul vasului, care merg fie paralel (fig. 22 /2,3),
fe că una atinge sau întretaie pe cealaltă în mod neregulat, lăsînd între ele un
spaţiu de formă ovală (fig. 20/3,6).
O altă combinaţie o constituie un grup de patru linii în val, aproximativ
îngrijit incizate, care acoperă zona dintre pîntecele şi umărul vasului. Pe umăr
se văd două incizii simple, care limitează ornamentul în val în partea superioară
a vasului (fig. 20/2). Uneori linia în val este însoţită şi limitată în partea de jos
de o incizie simplă. Linia în val apare însă întreruptă din loc în loc (fig. 20/4).
Un ornament mai puţin întîlnit îl formează un şir de împunsături, încadrat de
două linii în val.
Ceramica din bordeiul 2. Am arătat că ulterior săpăturii întreprinse de Aca~
demia R.P.R., conducerea Muzeului din Miercurea Ciuc a reuşit să adune materi~
alul, care alcătuieşte conţinutul unui bordei, distrus de lucrările întreprinse de
fabrică. Date fiind condiţiile de recuperare a inventarului, mai păstrăm unele
rezerve în ceea ce priveşte unitatea lui,. în sensul că poate unele fragm ente
şi prezenţa
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ceramice ar putea fi străine acestui complex. Într,adevăr în materialul ceramic, care
- alături de o monedă bizantină - reprezintă unicul inventar al bordeiului,
constatăm unele deosebiri de ordin tehnic şi chiar ornamental.
În ceea ce priveşte aspectul tehnic, adică compoziţia şi culoarea pastei,
cerarnica se aseamănă cu aceea din bordeiul 1, fiind lucrată dintr'o pastă zgrunţu,

4

Fig. 22.

roasă, cu
închisă.

- Ceramică

din epoca

feudală

timpurie .

amestec de pietricele, bine arsă şi rezistentă, avînd o culoare cărămizie

Forme. Cît priveşte însă formele, par să se distingă două grupe : în prima dintre
aceste două grupe se pot include fragmentele ceramice care se aseamănă cu cele
din bordeiul1 , avînd corpul relativ zvelt şi buza răsfrîntă în afară, iar pereţii subţiri
(fig. 24/1,5 şi 6).
Cea de,a doua grupă, care reprezintă majoritatea materialului şi totodată
partea caracteristică a inventarului, cuprinde fragmente ceramice aparţinînd unor
vase cu corpul mai bombat, gîtul scurt şi buza arcuită destul de mult spre exterior.
Specific pentru această ceramică este grosimea pereţilor pe toată suprafaţa vasului,
ajungînd pînă la 1 crn, mai ales în parţea superioară (fig. 23 /1 - 9 şi fig. 24 /2 -3).
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Buza vaselor se menţine şi ea
ca în primul caz, ci tăiată sau

groasă, terminîndu,se
teşită brusc (fig. 23/1

R4U

de data aceasta nu
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Ornamentaţia. Şi aici elementul de bază în decorarea vaselor îl constituie
tot linia ondulată, realizată prin incizie, sub diferite forme şi combinaţii asemănîn,
du,se cu aceea pe care am întîlnit,o la ceramica din primul bordeL O deosebire
ce ni se pare că totuşi există, deşi nu esenţială, şi pe care trebuie să o rdevăm,
constă în faptul că liniile ornamentale, fie ele simple, fie ondulate, sînt incizate
54-r. IJO
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· cu un instrument mai puţin ascuţit, şi de aceea suprafaţa incizată este ceva mai
mare (fig. 23/1-9). Iată cum se prezintă decorul:
a) O linie sau două linii în val cu ondula ţii mici şi strînse, cu înclinaţie spre
stînga, subliniate în partea inferioară de 2-3 incizii simple dispuse în cercuri

Fig. 24.-

Ceramică

din epoca

feudală

timpurie.

împrejurul vasului, toate fiind aplicate de obicei pe umărul recipientului
(fig. 23/1 - 4 şi 8).
b) Linie în formă de val cu ondulaţiile înalte şi mai larg deschise, cuprinzînd
tot umărul vasului (fig. 23/6).
c) Grupuri de două, sau mai multe linii în val, paralele, cu ondulaţiile, în
general line, care se repetă de două sau de trei ori între gîtul şi pîntecele vasului
(fig. 23/7 şi fig. 24/1, 5 ).
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d) Linii sau grupuri de linii paralele în formă de val, care din loc în loc
se apropie sau se întretaie (fig. 24/3,4 ).
e) Linii cu ondula ţii neregulate, întrerup te cîteodată din loc în loc, dînd
impresia unor scurte linii piezişe (fig. 24/6).
;f'
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Fundurile tuturor recipientelor din epoca feudală timpurie sînt plate, în unele
cazuri cu o uşoară albiere spre interior, datorită sistemului tehnic de lucru. Este
interesant de semnalat prezenţa pe trei fragmente de funduri de vase a cîte unei
mărci de olar. Este vorba de semne simple, aparţinînd la două tipuri deosebite.
Primul, întîlnit pe un singur fragment de fund, este în formă de X (fig. 25/4) şi
se pare că a fost înscris într,un cerc, dar acesta s,a şters cu timpul. Cel de,al doilea
semn, întîlnit pe două funduri, redă o cruce (crucea gamata), ale cărei extremităţi
se termină în forma unor cîrlige (fig. 25/2). În cursul cercetării noastre în aşezarea
de la Sîncrăieni, au mai fost recoltate şi alte resturi ceramice din aceeaşi epocă,
dar care n'au fost găsite în complexe închise, ci răspîndite datorită unor deranja,
mente ulterioare. Ele sînt puţine la număr şi se aseamănă în bună parte cu ceramica
:">4"
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descrisă mai sus. De aceea semnalăm aici pe cele mai principale şi pe acelea care
aduc ceva nou în ceea ce priveşte atît formele, cît şi decorul.
Puţinele fragmente ceramice, descoperite în aceste condiţii, au aceleaşi feluri
de ornamente, executate în aceeaşi tehnică ca şi cele din bordeiul1, cu deosebirea că,
în unele cazuri, felul cum au fost
combinate
elementele decora~
. ... :·,.:1 OI!J.
ti ve diferă. De pildă, se păstrează
printre acestea, unele fragmente
1
.
1
oJtc -------~
de vase pe care sînt două sau
mai multe
inctzn
simple,
~~
1
care înconjură umărul vasului
~
1
(fig. 22/1,6- 7), fără să mai fie în~
~
soţite de linii ondulate. Apoi pu~
tem aminti prezenţa unor resturi
ceramice cu linii simple, combi~
nate cu liniile în val, acestea
din urmă fiind, fie paralele
1!\ill' ~~----.
(fig. 22/10-11), fie apropiindu~se
şi întretăindu~se (fig. 22/14 -15).
O descoperire din aceeaşi
perioadă, care poate fi socotită
cu totul deosebită de restul ce~
~~
ramicei, atît în ceea ce priveşte
forma, cît în parte şi în ceea ce
priveşte decorul, o reprezintă o
ceaşcă~castronaş, în stare frag~
mentară, foarte mult apropiată
de ceaşca din epoca dacică. Ea
este lucrată cu roata înceată
dintr~o pastă relativ fină aleasă,
dar totuşi zgrunţuroasă, de cu~
loare cărămizie ~negricioasă. Pe~
reţii drepţi sînt puţin aplecaţi
spre exterior, în aşa fel, încît
vasul se deschide treptat de la
fund spre gură. Întreaga supra~
Fig. 26. - Obiecte de fier din epoca feudală timpurie: pinten
faţă exterioară este ornamentată
şi lame de cuţit.
printr~ combinaţie de mai multe
elemente decorative. Imediat sub buză este un brîu în relief ce înconjură circular
ceaşca şi din care pornesc apoi în poziţie oblică, de la gură pînă la fund,
o serie de alte asemenea brîie în relief, împărţind toată suprafaţa vasului în 6
registre. Sub brîul principal de la buză urmează un grup de 4 linii ondulate în formă
de val, care se întrerup la punctele de contact cu brîiele oblice amintite. În continuare,
pe jumătatea inferioară a vasului, în interiorul registrelor semnalate, se găsesc im~
primate o serie de cerculeţe adîncite în care se află înscris în relief cîte un X.
Se pare că erau cîte 5 cerculeţe în fiecare din registre (fig. 25/1 şi fig. 21/2).
Tot printre descoperirile mai de seamă din această grupă se înscrie şi vasul
găsit în secţiunea E la o adîncime de numai 0,30 m. Este vorba de un vas în formă
de oală cu umărul ridicat, gîtul scurt, şi buza aplecată în afară, înalt de numai
0,10 m. El este aproape întreg, fără toarte, cu parte din gură puţin spartă cu prilejul
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lucrărilor agricole şi este lucrat
cărămizie închisă. Pe umăr are

cu roată înceată, din pastă zgrunţuroasă de culoare
ca decor o încercare nereuşită, de a reda o bandă
de linii în val, iar sub aceasta, pe pîntecele vasului, alte două benzi de linii incizate,
cu o foarte uşoară nuanţă de ondulare (fig. 25/3 ).
Obiecte. Pentru această epocă de început a feudalismului, numărul
obiectelor descoperite este destul de redus. Aproape toate au fost găsite în
bordeiul 1, pe fundul lui împreună cu ceramică. Unele dintre ele sînt importante prin faptul că pot ajuta la datarea întregului complex.
a) Unul dintre cele mai importante obiecte găsite în bordeiul 1 îl consti,
tuie un pinten de fier, cu două braţe ce se
îndoaie, formînd un cot cu o uşoară reve,
---:::::.
ni re spre capete, unde se află cîte o gaură. De
la punctul lor de întîlnire, se întinde un
peduncul care se ascute spre vîrf (fig. 26/1).
b) Din aceeaşi categorie de obiecte cităm
braţul unui alt pinten de fier de acelaşi tip.
c) Alături de pinteni, în acelaşi complex,
Fig. 27.-Monedă bizantină de la sfîrşitul sec. al
XII-lea.
s'au găsit şi trei lame de cuţite de fier. Forma
lor este aceeaşi cu tăişul relativ drept, cu o
uşoară curbură, iar muchia îngroşată se arcuieşte de la mîner spre vîrf,în aşa fel,
încît lama se reduce, ascuţindu,se treptat (fig. 26/2 - 4). Toate mai păstrează
parte din pedunculul de prindere a mînerului.
d) O dată cu strîngerea inventarului din bordeiul 2 s'a găsit printre celelalte
urme arheologice şi o monedă bizantină. Este vorba de o monedă de aramă tăiată,
a cărei identificare s'a făcut cu multă dificultate şi cu oarecare probabilitate. Pe
avers se mai păstrează o parte din efigia împăratului, care, după amănunte, ne
îndreaptă sigur spre epoca Comnenilor, şi anume spre a doua jumătate a sec.
XII. După unele detalii, ca de pildă, urme din aripile unui înger, ca şi dispoziţia
legendei (fig. 2 7), sîntem înclinaţi să o atribuim lui lsac II Angelos (1185 -1195).
4. Epoca feudală tîrzie. Cele mai recente urme arheologice descoperite pe
colţul de terasă de lîngă fabrica de cărămidă de la Sîncrăieni datează din epoca
feudală tîrzie. Pentru această vreme nu putem vorbi de un strat de cultură
propriu,zis, în afară de secţiunea F, unde depunerile medievale indică o oarecare
locuire mai intensă. În restul săpăturii descoperirile medievale nu au apărut decît
sporadic, răspîndite către baza solului vegetal. Ceramica constituie singurul material
descoperit. Ea poate fi împărţită în două mari categorii, după felul cum a fost lucrată.
1) Ceramica nesmălţuită. O primă categorie, care este şi cea mai numeroasă,
o constituie ceramica fără smalţ, lucrată dintr'o pastă relativ fină, însă cu poro,
zităţi la suprafaţă. După culoarea pastei, deci după felul de ardere, această eate,
gorie se împarte în două grupe şi, după cum se va vedea, pentru fiecare în parte
există şi unele forme specifice.
a) Ceramica în prima grupă are la suprafaţă o culoare cărămizie,roşcată,
iar în interior, atunci cînd arderea la roşu nu a pătruns pereţii vaselor pe toată
grosimea lor, pasta păstrează o culoare cenuşie închisă. Multe dintre aceste frag,
mente au urme şi pete de culoare neagră, ceea ce dovedeşte o întrebuinţare a lor
pentru uz casnic.
Forma care domină în cadrul acestei grupe este aceea de oală, fără toarte,
cu fundul plat, corpul zvelt, buza răsfrîntă în afară şi pereţii subţiri. După felul
cum buza acestor vase se răsfrînge spre exterior, se pot stabili o serie de variante.
Unele buze au spre interiorul vasului o nervură sau un şanţ, formînd un fel

www.cimec.ro

C. PREDA

854

30

de prag, de unde profilul lor revine la o linie aproape verticală (fig. 28/1- 6
şi fig. 31/1- 6); alte buze cu pragul din interior mai puţin pronunţat, au în plus
o nervură sub marginea lor exterioară (fig. 28/7-8 şi fig. 31/7 -17). Tot aici
pot fi amintite şi unele fragmente cu buza înaltă şi înclinată în afară (fig. 28/13, 14
şi fig. 31, 18-19). Destul de rar apare forma de pahar, din care avem numai
un fragment (fig. 28/9) şi aceea de ulcică cu toartă (fig. 28/11).
b) Grupa a doua cuprinde fragmente de vase cu pasta de culoare cenusie
închisă sau neagră, atît în interior cît şi în exterior. În privinţa formeior

Fig.

28. -

Ceramică

din epoca

feudală

tîrzie (sec. al XVII-lea).

remarcăm şi aici tipul de oală ca şi la prima grupă (fig. 29/1, 2). Unele variante
constau în prezenţa, sub buză, în exterior, a cîte unei linii sau a unui brîu în relief
(fig. 29/3 -5 ,11). O formă aparte o indică unele fragmente ceramice, care presupun

vase cu gîtul lung de formă cilindrică şi buza scurtă şi răsfrîntă spre exterior
(fig. 29/6 - 7). Mult mai puţin întîlnite sînt vasele în formă de farfurie,cupă, cu
pereţii larg deschişi şi cu picior înalt (fig. 29/8, 12 -14), vasul mic în formă de
ulcică cu toartă şi cu corpul bombat (fig. 29 / 10), precum şi urciorul,ploscă cu
gîtul scurt şi larg.
Ornamentul este acelaşi pe ambele grupuri ceramice şi se prezintă sub formă
de linii incizate care înconjură vasul pe umăr. Ele apar de obicei în grup şi sînt
mai mult sau mai puţin spaţiate între ele (fig. 28/2 - 5, 8, 10; fig. 29/6, 9). Pe două
fragmente de vase din grupa ceramicii cenuşii apare cîte un grup de linii incizate
în formă de val (fig. 29/ 16, 19), dispuse şi ele tot după sistemul liniilor simple.
Un ornament cu totul deosebit, nu numai ca motiv dar şi ca tehnică de
realizare, este format din două şiruri de rozete, redate prin imprimare sau stampi,
Iare. Este vorba de un cerc care închide în interiorul lui un număr de opt globule,
totul înconjurat de un cerc de perle. Grupurile de rozete sînt aşezate în poziţie
verticală şi se pare că acopereau partea superioară a vasului (fig. 29 /18).
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c) Tot în prima categorie a ceramicii feudale putem include şi o serie de
fragmente de cahle, lucrate din pastă în general fi.nă de culoare cărămizie,roşcată.
Forma lor pare să fi. fost paralelipipedică. Pe faţa exterioară prezintă o întreagă
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Profile de vase din epocn

ieudală

gamă

tîrzie (sec. al XVII-lea).

de ornamente în relief. Marginea lor este puţin reliefată, formînd un chenar,
în interiorul căruia se dezvoltă decorul. Cîteva margini de cahle au un decor
alcătuit dintr,un şir de spirale în formă de S, culcate spre stînga, formînd un
lanţ care înconjură de jur împrejur cahla (fi.g. 30/1-3). În interiorul acestui
chenar ornamentat se afla un alt element decorativ pe care nu,l putem preciza,
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deoarece nu dispunem decît de fragmente (fig. 30/2). Pe alte margini de cahle se
află un decor format din linii oblice, aplecate fie spre dreapta, fie spre stînga,
încadrate între două linii care, împreună cu marginea, formează chenarul cahlei
(fig. 30/4-7).
Se întîlnesc apoi motive cu caracter geometric înfăţişînd două grupuri de
cîte trei romburi (fig. 30/8 -9). Un fragment mic pare să înfăţişeze o coloană
în jurul căreia merge o spirală în relief (fig. 30/10). Unele fragmente de cahle
au un decor cu caracter vegetal şi floral (fig. 30/11-13), iar altele redau un orna,
ment în formă de rozetă (fig. 30/14 şi 16).
Un ultim gen de ornament întîlnit pe un fragment mai mare dintr'o
cahlă constă din cîte două linii drepte în relief, care străbat jumătate din supra,
faţa cahlei, în diagonală, îndoindu,se la capete în formă de undiţă. În centru,
unde aceste linii în diagonală se unesc într,un nod mare, ele sînt întretăiate de
două linii aşezate în cruce şi care se ramifică la capete luînd o formă de caduceu
(fig. 30/15).
2) Ceramica smălţuită. A doua categorie a ceramicii feudale tîrzii cuprinde
resturile de vase smălţuite. Numărul fragmentelor descoperite este foarte redus.
Ele provin de la vase ale căror forme par să nu difere prea mult faţă de cele
întîlnite în prima categorie.
Două funduri de vase, din care pornesc pieziş pereţii, deschizîndu,se în
afară, par să aparţină unor oale, asemănătoare probabil celor din prima categorie.
Aceste resturi de funduri au numai în interior un smalţ de culoare verde.
O buză de vas înaltă şi răsfrîntă pieziş spre exterior provine, după toate
probabilităţile, de la un borcan. Smălţuirea este tot interioară şi are o culoare
verde închis, peste care au fost aplicate două dungi de smalţ de culoare verde
deschis (fig. 28/17).
Din seria vaselor cu forme mai deosebite face parte gîtul unui urcior,ploscă,
prevăzut cu prag (fig. 28/19) şi parte dintr'o căniţă cu toartă, cu corpul de formă
aproape bitronconică şi cu buza răsfrîntă în afară (fig. 28/15). Ambele tipuri de
vase sînt acoperite pe faţa exterioară cu smalţ de culoare verde închis, care alter,
nează cu dungi de culoare verde deschis.
Alte descoperiri. În afară de ceramică nu s,a mai descoperit nici un fel de
obiect din această epocă, cu excepţia unei monede de argint, găsită în secţiunea F
alături de ceramica smălţuită.
Moneda a fost bătută în anul 1626 în Transilvania, la Baia Mare, în vremea lui
Gabriel Bethlen (1613 -1629) şi se prezintă astfel: Av. GAB. D.G. SA. RO.
IM. ET. TRAN. PRIN. Stema ungară cu scutul lui Bethlen; de o parte şi de alta
N,B. Rv. PAR. RES. HVN. DO. SIC. CO. OP. P. DVX. 1626. La mijloc, Sfînta
Fecioară pe o semilună.
Gros lat. Greut. 2,34 g. Conservare bună. Resch, nr. 339, p. 110 (fig. 19/2).
III.

CONSIDERAŢII

DE ORDIN ARHEOLOGIC

ŞI

ISTORIC

În prezentarea de mai sus este cuprinsă descrierea întregului material arheo.
logic descoperit în aşezarea de la Sîncrăieni. Această prezentare pur descriptivă
trebuie completată fireşte cu unele discuţii suplimentare, atît asupra încadrării
cronologice a fiecărei etape de locuire în parte, cît şi asupra unor aspecte mai
importante, care îngăduie să se tragă concluzii de ordin istoric cu caracter mai
general.
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1. Aşa cum am arătat, cele mai vechi urme de viaţă prezente în staţiunea de
la Sîncrăieni aparţin primei epoci a fierului. Această constatare se întemeiază nu
numai pe datele şi observaţiile stratigrafice, după care, întregul material din această
vreme se situează la baza stratului de cultură, ci şi pe caracterele de ordin tehnic
şi mai ales ornamental al ceramicii. Dacă încadrarea acestor descoperiri în prima
epocă a fierului este uşor de făcut,
-,.
mult mai greu rămîne de precizat
1
cărei etape de dezvoltare îi aparţin.
t
~~--r------,---r-:~~-c-,.----,-c-r:-::-;77?------

1
f

Fig. 32.- Jumătatea
hallstattiene, găsită

superioară a unei urne
lîngă gara Sîncrăeni.

păcate, tot ceea ce au
ceramică. Nu s'a găsit nici

Din

la
în

Fig. 33. -

Tuşnad.

Vas din prima

epocă

a fierului.

scos la iveală săpăturile amintite se rezumă numai
un obiect care să ne ofere indicaţii mai precise

această privinţă.

Cît priveşte tipul de vase din această epocă este semnalat într'o serie de alte
descoperiri, fie mai apropiate, fie mai depărtate, dar care nu aduc date supli,
mentare cu privire la problema care ne interesează.
Nu departe de aşezarea noastră, tot pe teritoriul comunei Sîncrăieni, pe
partea stîngă a Oltului, în apropierea gării C.F.R., s'a găsit partea superioară
a unei urne, cu gîtul înalt de formă cilindrică şi cu buza mult răsfrîntă în afară.
Pe umărul ei se află o zonă ornată cu caneluri în ghirlandă si cu proeminenţe
(fig. 32). În ceea ce priveşte atît forma cît şi decorul, acest' vas se integrează
în aceeaşi grupă cu ceramica din aşezarea noastră. Tot în regiunea respectivă,
dar ceva mai departe, la Tuşnad, s'a descoperit un vas întreg de formă bitron,
conică cu două torţi mai mici şi cu un decor d~ caneluri dispuse ca şi în cazul
precedent (:fig. 33), datînd din aceeaşi perioadă. In apropiere de Sf. Gheorghe la
Ghidfalău 1 , şi la Alungeni 2 , lîngă Tg. Secuiesc, sînt semnalate de asemenea urme
ceramice, care prin forme, tehnică şi ornamentaţie se aseamănă cu ceramica din
prima epocă a :fierului de la Sîncrăieni. Acelaşi tip de ceramică ornamentată cu
caneluri, tot în stare fragmentară şi în cantitate destul de redusă a fost desco,
perită în aşezarea de la Lechinţa de Mureş 3 . La Bogata 4 (r. Turcia, reg. Cluj)
1 V. Pârvan, Qetica, Bucureşti, 1926, p. 422,
fig. 281. In aceeaşi lucrare (pl. XL) sînt citate şi alte
resturi ceramice cu caneluri, aflate În Muzeul din
Sf. Gheorghe.
! Z. Szekely,
Le tresar de ALungeni, Dacia,
XI-XII, 1945-1947, p. 108, fig. 4.

a Dorin Popescu, Foui!!es de Lechinţa de Mure ,
Dacia, II, 1925, p. 323, pl. X şi XIII.
4 D. Berciu şi I. Berciu,
Cercetări şi săpături
arheologice în judeţele Tttrda şi Alba (1943), Alba
Iulia, p. 15--18.
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la punctul « Bercul Tărcilor », au fost scoase la iveală numeroase fragmente de
vase pe care se întîlnesc caneluri, dispuse în sens vertical, oblic şi orizontal, formînd
arcade, unghiuri succesive, cercuri concentrice, orînduite în jurul unei proemi,
nenţe organice. Toată această gamă de ornamente cu caneluri ca şi formele
vaselor se aseamănă întru totul cu ceea ce am întîlnit în aşezarea de la Sîncrăieni
în aceeaşi epocă.
Am citat aici numai o parte din descoperirile cu care ceramica din prima
epocă a fi_erului de la Sîncrăieni are strînse analogii, deşi ele sînt mult mai nume,
roase 1 . In general am amintit descoperirile din regiunile mai apropiate pentru
a ne face o idee, fie ea cît de vagă, asupra ariei ei de răspîndire în zona respectivă.
Reiese că asemenea aşezări sînt destul de rare şi totodată cu un conţinut arheologic
destul de sărac. După cum se vede, din toate punctele citate de noi cunoaştem
numai fragmente ceramice, în general, în cantităţi reduse, şi nu ne este semnalat
nici un obiect. De altfel aproape toate aceste descoperiri sînt rezultate fie dintr'o
cercetare de suprafaţă, fie din vreun mic sondaj, de pe urma cărora nu ne putem
aştepta la mai mult. Chiar acolo unde sondajele au un caracter de săpătură, cum
este însuşi cazul de la Sîncrăieni, descoperirile din această vreme nu sînt nici
numeroase şi nici variate. Din motivele arătate, analogiile pe care le,am menţionat
nu ne pot ajuta nici ele în ceea ce priveşte fixarea în timp a acestui tip de eera,
mică în raport cu celelalte faze de dezvoltare ale culturii materiale hallstattiene
de la noi. Avînd în vedere însă faptul că atît aspectul cultural al începutului primei
epoci a fierului, cît şi acela al etapei de sfîrşit sînt, în mare, stabilite şi cunoscute
pentru teritoriul ţării noastre, ar urma ca aspectul asupra căruia am stăruit noi
să coincidă cu una din fazele de mijloc ale epocii hallstattiene. Desigur că pentru
o concluzie definitivă în această privinţă este nevoie de descoperirea ·unui material
mai bogat si mai variat si de date stratigrafice suplimentare.
În cee~ ce priveşte' situaţia stratigrafică de la Sîncrăieni referitoare la acest
aspect al problemei, am arătat că ceramica cu caneluri se află la baza stratului de
cultură, după care urmează resturile de cultură din epoca dacică. Culoarea şi
compoziţia pămîntului care formează stratul de cultură, în care sînt cuprinse restu,
rile atît din prima cît şi din a doua epocă a fierului, sînt unitare şi nu sînt depuneri
care ar lăsa să se întrevadă existenţa vreunui interval de timp, între hallstattul
de la Sîncrăieni şi epoca dacică. Situarea stratigrafică a materialului ca şi carac,
terul lui, atestă clar faptul că avem de,a face cu două epoci net distincte, fără a
putea preciza care este diferenţa de timp dintre ele. s,ar părea totuşi că această
diferenţă să nu fi fost chiar atît de mare. În această privinţă este semnificativ faptul
că printre descoperirile amintite de noi, ca, de exemplu, acelea de la Lechinţa
de :tvlureş şi Alungeni, ceramica hallstattiană similară aceleia de la Sîncrăieni
apare în aşezări din care s'au recoltat şi resturi din epoca dacică. Nu ştim care
este exact raportul stratigrafic dintre cele două tipuri de descoperiri din aceste
aşezări, dar faptul este semnificativ şi merită să fie reţinut. Din aceste
constatări nu încercăm să tragem vreo concluzie, care ar risca să se dove,
dească pripită.
Am ţinut numai să relevăm acest
cercetări din regiunea respectivă, dacă

aspect al problemei, pentru ca în viitoarele
se vor întîlni situaţii analoage, să se urmă,
rească în deaproape această situaţie stratigrafică pentru a se putea stabili exact
raportul în timp dintre cele două tipuri de cultură.

1
1. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschungen in Rumiinien, 22. Ber.RGK, 1933, p. 104

şi

urm., pl. 15/l,J.
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2. A doua epocă a fierului, respectiv epoca dacică este mai bine reprezentată,
printr,un material mai bogat şi mai variat. Din această cauză descoperirile imprimă
un caracter dacic aşezării de la Sîncrăieni. Şi aici materialul arheologic predominant,
aproape exclusiv, îl constituie ceramica. Deşi aceste resturi sînt în cantităţi relativ
reduse, în raport cu alte aşezări din aceeaşi epocă, formele, tehnica şi ornamen,
taţia lor sînt caracteristice ceramicii dacice şi se încadrează sub toate aspectele
în rîndul descoperirilor făcute pentru această vreme în celelalte regiuni ale ţării.
În primul rînd, şi în aşezarea de la Sîncrăieni, ca în toate celelalte aşezări dacice,
există două mari categorii de vase; unele lucrate cu mîna, folosind în general o
pastă poroasă şi impură, fără a lipsi şi cele cu pastă fină de culoare negricioasă,
iar altele lucrate cu roata, din pastă fină de culoare cenuşie. Nu credem necesar
să cităm aici exemple, deoarece ele se pot găsi în orice aşezare dacică. La fel şi
în ceea ce priveşte formele vaselor, găsim suficiente analogii. Tipică este şi la Sîn,
crăieni forma de fructieră, cu picior, fie lucrată cu mîna, fie cu roata, cu toate
că nu avem o gamă prea variată a profilului lor (fig. 12 şi 16) ca la Poiana 1 sau
la Popeşti 2 , unde profilul fructierelor lucrate cu roata diferă de la un exemplar
la altul, iar numărul lor este mult mai mare decît la Sîncrăieni. Nelipsită de asemenea
este şi ceaşca,căţuie (fig. 12/1 ), altă formă de vas caracteristi<:_ă culturii dacice,
mult răspîndită şi bine cunoscută în complexele geto,dace 3 • In aceeaşi ordine
de idei putem cita întreaga serie a ceramicii lucrate cu mîna din pastă poroasă,
prevăzută cu proeminenţe de diferite forme şi mărimi, cele mai multe fiind orna,
mentate (fig. 13) cu brîie alveolare, cu incizii, redînd uneori linii în val (fig. 15).
Atît formele cît si decorul acestei ceramici se aseamănă întru totul cu ceea ce
se cunoaşte din aŞezările de la Crăsani, Poiana, Popeşti, Tinosul, Grădiştea Mun,
celului, pentru a nu aminti decît pe cele mai importante. Destul de slab sînt repre,
zentate vasele lucrate cu coata din pastă cenuşie fină, de dimensiuni mici, ilustrate
numai prin cîteva fragmente (fig. 18).
Am arătat şi precizat în cele de mai sus că deşi, în raport cu celelalte perioade,
epoca dacică este ceva mai bine documentată la Sîncrăieni, faţă de alte aşezări
dacice (Poiana, Popeşti, Crăsani etc.) ea rămîne mult în urmă. Stratul de cultură,
avînd grosimea de circa 0,40- 0,60 m, conţine în general resturi destul de sărace,
în care nu se vede o succesiune de mai multe nivele, ceea ce face să nu se poată
vorbi de o locuire intensă. Despre caracterul sărăcăcios al aşezării de la Sîncrăieni
vorbeşte şi lipsa de obiecte de metal, de sticlă, monede etc. În tot cursul săpă,
turii nu a fost descoperit nici un obiect de import sau ceramică de origine greacă
sau romană.
Cu privire la locuinţele dacice din această aşezare avem unele elemente care
ne îndreptăţesc să putem vorbi nu numai de prezenţa lor, dar şi de tipul de
locuinţă folosit de populaţia geto,dacă de la Sîncrăieni. În acest scop reamintim
descoperirea gropii de bordei de formă pătrată din sectorul D, ale cărui elemente
componente au fost deja menţionate o dată cu descrierea săpăturii. În aceeaşi
ordine de idei semnalăm că în sectorul F, la capătul lui de vest, la o adîncime
de 1 m s,a descoperit o suprafaţă de pietre mici de rîu, dispuse în forma unui
pavaj, golurile dintre ele fiind umplute cu pămînt galben, bine bătut. Cu toate
că nu am descoperit întreaga suprafaţă de pietre, care se întindea lateral intrînd
1
R. şi Ee. Vulpe, Les fouilles de Poiana, Dacia,
lii-IV, 1927-1932,p. 299-30B;R.Vulpe, în
SCIV, Il, 1, 1951, p. 193 şi SCIV, III, 1952,
p. 208.
~ R. Vulpe, în SCIV, IV, 1-2, 1955, p. 249 şi

Materiale, lll, 1957, p. 227-242.
3
Un studiu mai detaliat asupra ceştii dacice,
asupra ariei de răspîndire şi frecvenţei ei în aşezări
a fost făcut de I. H. Crişan, Ceaşca dacicd, SCŞCiuj,
V, 3-4, 1955, p. 126-153.
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în talazurile secţiunii, sîntem înclinaţi să presupunem că aici era podina unei
locuinţe de suprafaţă.
Prezenţa gropii de bordei şi a suprafeţei de pietre ne fac să presupunem că
populaţia din aşezarea dacică de la Sîncrăieni a folosit două tipuri de locuinţe:
bordeiul şi locuinţa de suprafaţă, fără să putem preciza dacă ambele feluri de
locuinţe au fost sau nu contemporane. S,ar putea numai presupune că bordeiul
ar reprezenta tipul de locuinţă mai veche, dacă ţinem seama de faptul că suprafaţa
de pietre, pe care o considerăm ca
aparţinînd unei locuinţe de supra,
faţă, se datează pe baza denarului
roman republican, descoperit chiar
între pietre, în prima jumătate a
sec. I. î.e.n. Aceasta nu exclude
posibilitatea existenţei unei con,
temporaneităţi între cele două
tipuri de locuinţe. În afară de cele
două citate, mai putem adăuga
prezenţa cîtorva vetre, care pre,
supun existenţa altor locuinţe şi
foarte puţine bucăţi de chirpici
2
ars, provenind de la unele con,
strucţii, al căror caracter şi desti,
naţie nu am putea,o preciza. Cele
cîteva resturi de chirpici ars pînă
la roşu (vezi fig. 34/1-2), pe care
se păstrează în mod clar ampren,
tele de pari şi nuiele, ne dau
indicaţii cu privire la sistemul de
construcţie folosit la locuinţe şi
dependinţele acestora. De
aci
Fig. 3 4. - Sîncrăeni. Chirpici ars şi zgură de tier găsite
în stratul de cultură dacică.
deducem că pereţii erau lucraţi
dintr,un schelet format din pari
şi împletitură de nuiele, peste care s'a aplicat apoi lipitura, o combinaţie de pămînt
galben, ales anume, amestecat cu pleavă şi paie.
Poate tot la capitolul construcţiilor ar fi de amintit groapa rotundă desco,
perită în secţiunea A. Nu avem destule elemente pentru a ne putea pronunţa
asupra caracterului ei. Dimensiunile ei sînt prea mici pentru a o putea considera
o groapă de bordei şi prea mari pentru a o socoti o groapă de bucate.
Nici în ceea ce priveşte ocupaţiile populaţiei dace din aşezarea noastră, desco,
peririle nu sînt prea concludente. Dacă ţinem seama de condiţiile geografice ale
regiunii unde se situează aşezarea de la Sîncrăieni, putem deduce că una din prin,
cipalele ocupaţii ale locuitorilor din acea vreme trebuie să fi fost creşterea vitelor.
Poate cele cîteva fusaiole şi fragmente de strecurătoare trebuie puse în legătură
cu o asemenea îndeletnicire. Probabil că alături de creşterea animalelor, agricul,
tura să fi constituit o ocupaţie de seamă. Valea Oltului cu terasele sale întinse
avea destule terenuri fertile, necesare practicării unei agriculturi rentabile. Cele
cîteva bucăţi de zgură apărute printre urmele din epoca a II,a a fierului (fig. 34/3-4).
dovedesc că locuitorilor din asezarea de la Sîncrăieni nu le erau străine unele
preocupări din domeniul « metal~rgiei » fierului. Ei erau deci cunoscători ai extracţiei
şi prelucrării fierului, pe care,l obţineau din minereu, dacă avem în vedere faptul
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excludem posibilitatea existenţei şi altor
dace din aşezarea în discuţie, dar lipsa
de dovezi arheologice în acest sens, nu ne îngăduie să stăruim asupra lor.
O problemă care se pune, dar pentru rezolvarea căreia întîmpinăm serioase
qificultăţi, este aceea a datării resturilor de cultură din a doua epocă a fierului.
In privinţa datei de început, elementele de datare lipsesc cu desăvîrşire. Obiecte şi ne gîndim în primul rînd la fibule - care ar fi reprezentat puncte de plecare
şi de sprijin în această discuţie, nu figurează printre descoperirile de la Sîncrăieni.
Nici ceramica nu ne poate oferi indicaţii mai precise pentru datarea aşezării.
Aproape toate formele de vase ca şi tehnica lor de lucru, sînt caracteristice etapei
tîrzii a culturii geto,dace. Singurele elemente care ar pleda în favoarea unei datări
ceva mai vechi decît sec. II-I î.e.n., ar putea fi reprezentate de cele cîteva frag,
mente de fructiere lucrate cu mîna din pastă cenuşie,negricioasă şi cu un fel de
angobă neagră, aplicată la suprafaţă (fig. 12/11-14), care prin tehnica lor se apropie
de unele vase din epoca hallstattiană (fig. 10).
Pentru data cînd populaţia dacică încetează de a mai locui aci, elementele
de datare sînt mai numeroase şi mai sigure. Amintim în această privinţă în primul
rînd descoperirea denarului roman din timpul republicii, emis în anul 90 î.e.n.
Dacă ţinem seama de faptul că data emisiunii monedei romane nu reprezintă
si data circulaţiei ei, putem crede că aceasta a ajuns la Sîncrăieni ulterior anului
90 î.e.n. În al doilea rînd semnalăm faptul, care reiese deja din cele spuse mai sus,
că nu s'a găsit pentru această vreme nici o urmă materială de cultură de factură
romană, în afara denarului.
Ţinînd seamă de ambele fapte am putea presupune că aşezarea dacică de la
Sîncrăieni a încetat de a mai fi locuită, înainte de cucerirea romană, poate spre
sfîrşitul sec. I î.e.n.
Această dată coincide cu epoca în care pericolul roman se face din ce în ce
mai simţit. Ca urmare, populaţia dacică se retrage spre regiunile de munte unde
îşi alege coline în~lte, uşor de apărat, pe care,şi construieşte cetăţi sau simple
puncte fortificate. In jurul acestor centre fortificate se vor fixa şi aşezările, pentru
ca, în caz de pericol, locuitorii să aibă timp să se refugieze în interiorul zonei
întărite. Este, de altfel, foarte semnificativ şi caracteristic faptul că societatea dacă
din sec. 1 î.e.n. şi sec I e.n., în special aceea din apropierea munţilor, preferă să
ocupe înălţimi greu accesibile şi să,şi construiască un important sistem de apărare.
Ar fi deajuns în această privinţă să menţionăm numai complexul de cetăţi dacice
din munţii Orăştiei, care se situează la înălţimi ce depăşesc pe alocuri 1000 m
altitudine.
Asemenea centre întărite, care ocupă coline muntoase ce domină valea
Oltului pe o mare distanţă, se află si la 4 km nord de Sîncrăieni, în apropierea Băilor
Jigodin. În aceste cetăţi despre c~re am făcut menţiunea în introducerea acestui
raport, se găsesc resturi de fortificaţii şi de cultură geto,dacă ulterioare sec. I
î.e.n. 1 . Numeroasele descoperiri dacice din regiunile muntoase şi care în cea mai
mare parte se datează în sec. 1 î.e.n. şi 1 e.n. lasă impresia unei concentrări sau
retrageri a poulaţiei în această zonă şi la această dată. Cîmpia şi regiunile joase,
după cum o dovedesc descoperirile arheologice, lasă să se întrevadă că mai ales
în sec. 1 e.n., ele cunosc o slabă locuire.
Integrîndu,se acestui proces de concentrare în preajma centrelor întărite de
pe înălţimi, ca urmare a pericolului roman ivit la graniţele Daciei, locuitorii daci
1

SCN, l, 1-2, 1951, p. 307-310.
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de pe teritoriul actualei comune Sîncrăieni, vor părăsi aşezarea în a doua jumătate
a sec. I î.e.n. şi se vor îndrepta spre nord, unde siguranţa li se părea mai mare.
Aşa poate se explică şi faptul că ei nu au ajuns să,şi fortifice aşezarea, ale cărei
forme de apărare se reduc numai la cele naturale: terasă înaltă de circa 9 m faţă
de lunea Oltului şi mlaştini înconjurătoare.
Dacă aşezarea dacică de la Sîncrăieni nu aduce elemente noi în cunoaşterea
anumitor aspecte ale culturii şi vieţii dacilor, ea se alătură numeroaselor desco,
periri din această vreme şi constituie încă o verigă în studierea şi cunoaşterea în
ansamblul ei a societăţii geto,dace.
3. Terenul de la fabrica de cărămidă de la Sîncrăieni a slujit ca loc şi pentru
aşezarea unei populaţii într'o epocă mult ulterioară. Urmele materiale lăsate de
această populaţie, sînt specifice epocii feudale timpurii.
Constatăm înainte de toate că locuitorii din această vreme au folosit la Sîn,
crăieni, tipul de locuinţă,bordei. În cursul cercetărilor noastre a fost dezvelit în
întregime numai un singur bordei. Forma lui rectangulară, cu urmele parilor
de colţ şi cu podină lucrată din lut galben, care presupune o amenajare specială,
constituie tipul de locuinţă din această epocă. Acelaşi sistem de construcţie este
probabil valabil şi pentru celelalte bordeie, despre care avem numai slabe indicaţii,
fie din timpul săpăturii fie ulterior aesteia.
Foarte caracteristic însă pentru această epocă, este ceramica. Formele ei şi
mai ales tehnica de lucru şi ornamentaţia reprezintă elemente de bază legate de tra,
diţii mai vechi întruchipate în ceramica de tip slav. Faţă de ceramica de tip slav
din sec. IX -XII, pe care o cunoaştem într'o serie de descoperiri din ţară, restu,
rile de vase de la Sîncrăieni, deşi în linii mari se integrează în această mare grupă,
prezintă anumite particularităţi, care se datoresc diferenţierii în timp. Vasele de
la Sîncrăieni au un profil ceva mai zvelt decît cel obişnuit, gîtul şi buza mai lungi
şi împreună se arcuiesc oblic în afară. Ornamentul realizat pe baza aceleiaşi tehnici
şi cu acelaşi motiv, în care rolul principal îl joacă linia ondulată în formă de val,
este ceva mai simplificat şi mai neîngrijit executat decît la ceramica de tip slav.
Banda formată din linii ondulate pe care o întîlnim destul de frecvent pe ceramica
din sec. X -XII 1 , este absentă aproape complet din ornamentaţia vaselor de la
Sîncrăieni, unde locul ei este luat fie de o singură linie în val, fie de mai multe,
care se însoţesc sau se întretaie, fără să formeze grupuri unitare. Această obser,
vaţie priveşte în sepcial ceramica descoperită în bordeiul nr. 1 şi împrejur, deoarece
fragmentele apărute în bordeiul 2 se apropie, în parte, destul de mult, în ceea ce
priveşte ornamentaţia, de ceramica din sec. X -XII.
Tot din domeniul motivelor ornamentale, mult mai puţin obişnuite, face
parte decorul imprimat, pe care },am întîlnit într,un singur caz (vezi fig. 21/2).
În regiunile noastre asemenea decor este încă slab cunoscut. Menţionăm prezenţa
unui asemenea ornament pe unele fragmente ceramice din săpăturile de la Bucu,
reşti -Curtea Veche (informaţii D. V. Rosetti). Ele apar însă în regiuni mult
mai îndepărtate în Polonia 2 şi Ucraina, unde acest tip de ornament este semnalat
în complexe din sec. X-XIII 3 •
Am văzut că nelipsite sînt şi mărcile de olar, care apar pe fundul vaselor.
Se constată însă că acestea, încep să se simplifice, iar numărul lor să se reducă
1
K. Horedt, Ceramica slavă din T•·ansilvania,
în SCIV, Il, 2, 1951, p. 189-216, pl. Il, pl. IV/10

şi

pl. V/1-4.

2
Konrad Jazdiewski, Nowe material:y do prad·
ziej6w Gniezna, în PrzegArch, IV, 1929, p. 39, pl. 11/5

şi

p. 43, fig. VII.

8
V. A. Bogucevici, Apxeo11ozittHi po3Komâ 11 llep.
Huzoai 6 1949 ma 1951, «Arheologhicini Pameatki>>, Kiev,
1955, p. 8. pl. 1/7.
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din ce în ce mai mult faţă de cele întîlnite în sec. X -XII. Acest fapt trebuie legat
desigur de epoca în care se situează cronologic aspectul ceramic nou descoperit.
Ţinînd seama deci de toate aceste caracteristici, ceramica feudală timpurie
de la Sîncrăieni constituie o grupă şi un aspect aparte, care se plasează ulterior
ceramis:ii din sec. XI -XII, din cunoscutele aşezări de la Garvăn,Dinogeţia 1 şi
Moreşti 2 , dar ea este anterioară ceramicii din sec. XV de la Suceava 3 • Reiese
astfel limpede că etapa feudală timpurie din aşezarea noastră, ar trebui să cuprindă
sec. XIII şi XIV. Mergînd tot pe linia analogiilor, această concluzie poate fi con,
firmată. De exemplu cercetările arheologice de la Suceava şi împrejurimi au scos
la iveală o ceramică asemănătoare cu aceea de la Sîncrăieni, atît în ceea ce priveşte
forma cît şi ornamentul, datată pe bază de monede în a doua jumătate a sec. XIV 4 •
Ţinem totuşi să precizăm că există şi unele deosebiri referitoare nu numai la
profilele vaselor, dar şi la tehnica lor de lucru, cele de la Suceava avînd o pastă
ceva mai aleasă, ceea ce ar lăsa să se întrevadă că ceramica de la Sîncrăieni repre,
zintă o etapă imediat anterioară. Asemănări mult mai mari se pot observa însă
între ceramica de la Sîncrăieni şi aceea de la Hlincea,Iaşi şi datată parte în
sec. XI -XII, şi parte în secolele următoare, XIII şi XIV 5 • Atari apropieri se
referă nu numai la forme şi decor, ci şi la tehnica de lucru.
Pe lîngă aceste analogii, care ne dau indicaţii ceva mai vagi asupra ·datării
ceramicii feudale timpurii apărute în săpăturile de la Sîncrăieni, mai dispunem
de unele elemente găsite împreună cu ceramica, care ne permit nu numai o datare
exactă, dar şi o încercare de a distinge două faze, care se succed imediat în timp.
În primul rînd urmează să fie luată în consideraţie moneda bizantină găsită
în bordeiul 2, care, după cît se pare, este emisă în vremea lui Isac II Angelos 6
(1185 -1195). Dar trebuie avut în vedere că această monedă reprezintă de fapt
un sfert dintr'o piesă. Procedeul de tăiere ·a monedelor în această vreme este
cunoscut şi din alte descoperiri, şi este explicat ca fiind legat de anumite situaţii
de strîmtoare economică şi de depreciere a monedei 7 • Fiecare parte dintr'o
monedă tăiată era socotită o subdiviziune. Operaţia de tăiere se efectua fie în timpul
monarhului emitent, fie şi după moartea acestuia. Dacă luăm în consideraţie, pe
de o parte, faptul că monedele de acest fel se tăiau şi ulterior dispariţiei emitentului,
iar pe de altă parte faptul că, distanţa pe care a trebuit să o parcurgă piesa noastră
pînă să ajungă la Sîncrăieni a necesitat oarecare timp, credem că nu greşim cînd
datăm perioada de circulaţie a acestei monede bizantine în jurul anului 1200.
Prezenţa monedei bizantine alături de ceramica din bordeiul II (fig. 23 şi
fig. 24/1 - 4 ), la care se mai adaugă caracterele tehnice ale vaselor, forma şi decorul,
precum şi analogiile amintite, constituie elemente de bază, care ne îndreptăţesc să
datăm ceramica amintită spre sfîrşitul sec. XII şi cu prelungiri în prima jumătate a
sec. XIII. Un alt element de datare, ce,i drept nu atît de sigur ca moneda, dar totuşi
demn de luat în consideraţie, îl reprezintă pintenul de fier descoperit în bordeiul
1 (fig. 26/1). Forma lui, deşi îi lipseşte vîrful, ne dă indicaţii preţioase cu privire
la epoca spre care trebuie să ne îndreptăm atenţia. Caracteristic pentru acest tip
Din rapoa::tele preliminare de săpături de la
publicate în SCIV, III, 1952,
p. 349-416, fig. 10, 17, 22; IV, 1---2, 1953, p. 244246, fig. 8; V, 1-2,1954, p. 161-188, fig. 12/17;
VI, 3-4, 1955, p. 713-743, fig. 7-9.
2
Şantierul arheologic Moreşti, SCIV, V, 1-2,
1954, p. 220, fig. 10.
3
Din rezultatele săpăturilor arheologice de la
Suceava, publicate în .<.CIV, IV, 1-2, 1953, p. 349350, fig. 16-17.
1

Garvăn-Dinogeria,

~ Ibidem, p. 381-382, fig. 18; SCIV, V, 1-2,
1954, p. 257-315, fig. 26, 34, 47; SCIV, VI, 3-4,
1955, p. 797-800, fig. 40 (Cetatea Neamţului).
6
Şantierul arheologic
Hlincea-Iaşi, SCIV, V,
1 --2, 1954, p. 233-245, fig. 4 şi 5/1-2.
6
W. Wroth, Catalogue of the imperial byzantine
Coins in the British Museum, Il, 1908, p. 588-591!.
1
Em. Condurachi, Monnaies byzantines coupees,
CNA, XV, 1940, p. 227-229.
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de pinten este profilul celor două braţe laterale, care nu se prezintă ca o linie
dreaptă, ci ca una ondulată. O asemenea formă de pinten cu braţele ondulate şi
perforate la capete, apare după toate probabilităţile către mijlocul sec. XIV 1 .
Tipul nostru de pinten, ţinînd seama de faptul că nu se aseamănă întru totul cu
aceia dataţi la mijlocul sec. XIV, ar putea eventual să reprezinte o treaptă de tranziţie spre forma cu ondula ţii neregulate din sec. XIV 2 , şi s-ar data astfel spre
sfîrşitul sec. XIII şi începutul sec. XIV. Ceramica găsită împreună cu pintenii
în bordeiul 1, tinde într-o bună măsură spre aceeaşi datare. Reamintim că resturile de vase din bordeiul 1, nu numai faţă de ceramica de tip slav din sec. XI -XII,
dar şi faţă de ceramica din bordeiul 2 de la Sîncrăieni, prezintă anumite particularităţi ce pledează pentru o etapă ceva mai nouă. Formele acesteia sînt mai zvelte,
gîtul mai lung şi buza răsfrîntă în afară, iar pereţii vaselor mult mai subţiri. Toate
aceste aspecte indică desigur o fază mai tîrzie şi se datorează unei evoluţii ulterioare
a ceramicii din sec. IX -XI. Ar mai fi de luat în consideraţie în această privinţă
urechea unui cazan de lut lucrat cu roata înceată, al cărui tip este cunoscut pînă
în sec. XIII 3 (fig. 25/6). Aceste date şi constatări ne-ar îndreptăţi, credem, să plasăm
în timp ceramica din bordeiull în cursul sec. XIII, accentul căzînd, poate mai mult pe
a doua jumătate a secolului respectiv.
Luînd în consideraţie principalele elemente de datare şi concluziile parţiale
la care am ajuns, putem conchide că epoca feudală timpurie de la Sîncrăieni
cuprinde urme arheologice care se pot atribui sigur sec. XIII, fără a neglija însă
faptul că începuturile epocii amintite au putut avea loc către sfîrşitul sec. XII.
Epoca în care ne plasăm cu aceste descoperiri ca şi resturile de cultură materială din aceeaşi vreme sînt destul de puţin cunoscute, mai exact nu sînt încă clar
definite. Bineînţeles că situaţia nu trebuie generalizată şi că pentru aceasta trebuie
ţinut seama de regiunea descoperirii, care ar putea să prezinte aspecte locale.
Referindu-ne la aspectul feudal timpuriu avem în vedere numai ceramica. Nu
se cunosc vase smălţuite de tip romînesc din sec. XIV 4 . Aceasta poate fi explicat
fie prin faptul că aici este vorba de o etapă imediat anterioară, fie prin aceea că
ceramica romînească smălţuită este caracteristică numai anumitor regiuni. Ceramica
de la Sîncrăieni, nu reprezintă un aspect nou cultural faţă de trecut, deoarece
are legături strînse cu etapa ce o precede, şi reprezintă o dezvoltare firească şi imediată a ceramicei din sec. IX -XI, aşa de răspîndită în toate regiunile ţării noastre.
Asemănările şi legăturile înrudite dintre ceramica feudală timpurie de la Sîncrăieni
şi a ceea a secolelor precedente merg pînă acolo, încît dacă ne-ar fi lipsit elementele
de datare mai sigure, despre care am amintit ar fi fost greu să o desprindem şi
să o atribuim sec. XII-XIII Aceasta denotă că la Sîncrăieni, pentru epoca în
discuţie, avem de-a face cu o populaţie care continuă o tradiţie veche, formată
în urma unei evoluţii interne mult anterioare şi care nu poate fi decît o populaţie
romînească, pe care documentele vremii ne-o atestă la această dată în regiunea
Ardealului 5 •
Această populaţie, după cum ne-o dovedesc analogiile de materiale, trebuie
să fi avut strînse legături cu populaţia din Moldova prin pasurile munţilor. Ca
urmare a acestor legături trebuie înţeleasă şi explicată migraţia de populaţie din a
1
Nagy Geza, A szabolesmegyei nuizeum kozepkorisarkontyui, 1898, p. 62.
2
Ibidem, fig. de la p. 61 şi 62.
3
Hollrigl Joszef, Arpddkori Kerarnikank, AE,
XLVI, 1932-1933, p. 87-93; Petre Diaconu, Cu
privire la problema cdldărilor de lut în epoca feudald

5 - c. l3U

timpurie sec. X-XIII, SCIV, VII, 3-4, 1956,
p. 421-437.
4
În săpăturile de la Zimnicea din 1949 s-au

descoperit bordeie romîneşti cu ceramică smălţuită;
SCIV, 1, 1-2, 1950, p. 101.
6
A. Xenopol, Istoria Rominilor, 1, p. 135 -144.
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jumătate a sec. XIII din Ardeal spre Moldova, numită de cronici şi legende,
descălecare. Desigur că asemenea concluzii, deosebit de importante, au nevoie,
pentru a fi considerate valaHle, de o documentare mult mai amplă, pe care aşteptăm
să o înlesnească viitoarele descoperiri arheologice.
4. Din descrierea noastră s~a văzut că ulterior sec. XIII, şi anume în plină
epocă feudală, colţul de terasă de la Sîncrăieni a mai fost folosit ca loc de aşezare.
De data aceasta este vorba de o locuire foarte sporadică, de pe urma căreia nu
ne~au r~ mas decît urme ceramice, fără resturi de locuinţe. Aceasta se datoreşte
foarte probabil faptului că sondajele noastre au fost foarte reduse şi făcute poate
tocmai în punctele unde această epocă a fost mai puţin reprezentată. Urmele
feudale cele mai bogate au apărut în jumătatea de est a sectorului F, ceea ce
duce la concluzia că zona de est a aşezării a cunoscut o locuire mai intensă în

doua

această

vreme.
Ceramica reprezintă descoperirea principală, aproape unică. Tehnica, formele
şi ornamc:ntaţia sînt specifice epocii feudale, fiind asemănătoare şi comune cu cele
întîlnite la ceramica din principalele staţiuni feudale din ţara noastră.
În ceea ce priveşte fixarea în timp a locuirii feudale de la Sîncrăieni formele
şi ornamentele ceramicii ne îndreaptă către sec. XVII. Această datare este întărită
de moneda din vremea lui Gabriel Bethlen (1613 ~1629) găsită în sectorul F,
împreună cu ceramica smălţuită şi datînd din anul 1626 (fig. 19/2). Pe baza
monedei am putea merge cu precizarea că materialul nostru din epoca feudală
ar aparţine primei jumătăţi a sec. XVII.
Pentru această epocă ne mulţumim numai cu aceste sumare consideraţii,
dat fiind numărul redus de- descoperiri, rămînînd ca întregirea şi completarea să
se facă la reluarea, poate, pe viitor a cercetărilor de la Sîncrăieni pe o scară mai
largă. În acest fel s~ar putea aduce precizări în plus şi la unele probleme ridicate
de descoperirile din celelalte epoci, documentate în această aşezare.
CONSTANTIN PREDA

APXEOJIOrifl.JECKME PACKOTIKI1 B CbiHKP3EHI1
KPATKOE CO.UEP)KAHI1E
B cene CbiHI<p3eHH pacnonomeHHOM no o60HM 6eperaM pei<H OnT ("l.Jyi<ci<Hii paiioH, BeHrepci<aH aBTOHOMHaH o6nacTL), B
CHJILBaHHH, JieTOM
noceneHHH,

Tor~a

me

B

7 I<M

I< rory OT ropo~a MHepi<ypH-l..!yi<ynyii, B roro-Bocrotmoii TpaH-

r. 61>IJIH npe~npHHHThi apxeonorHqeci<He oxpaHHhie paci<oni<H ~peBHero

3HaqHTeJibHOii

creneHH

pa3pyweHHoro

pa6oTaMH MecrHoro

I<HpnHqHoro

3aBo~a.

TaM 61>IJIO o6HapymeHo noceneHHe c Heci<OJILI<HMH I<YJILTYPHhiMH CJIOHMH H ropH30HTaMH

meJie3HOrO Bei<a H

1.

19 54

cpeO~aJibHOH 3llOXH.

,ilpeBHeHWHe, 06HapymeHHble Ha 3TOH CTOHHI<e apxeOJIOrHqeCI<He CJie~bl, OTHOCHTCH I<

paHHemene3HOMY Bei<y (ranLwTaT) (pHc.

10).

B

3TOM nepBoM I<YJibTYPHOM ranLwTaTCI<OM cnoe

HaXO~I<H noqTH HCI<JI}QqHTeJibHO COCTOHT H3 I<epaMHI<H. <t>parMeHThl npOHCXO~HT OT 60JibWHX noqTH

6HHOI<JieBH~HhiX COCY~OB-ypH, yi<paweHHhiX rJiaBHhiM o6pa30M I<aHHeJiropaMH (pHC.

7, 8, 9)

pa3-

JIHqi- hiX pa3MepoB B pa3HhiX HanpaBneHHHX. B MeHLWeM I<OJIHqecrBe Haii.u.eHhi cpparMeHThi 6HHOI<Jie-

BH~HhiX noqTH qepHhiX 6onLworo pa3Mepa ypH (pHc.

II.

10),

cHapymH JIOI~eHHhiX.

BTopoii BhiHBJieHHhiH B CbiHI<p3eHH I<YJILTYPHhiH cnoii OTHOCHTCH I< :moxe JlaTeH, cooT-

BeTCTBeHHO reTO-~aKHHCI<OH; OH 6oraTO npe)J.CTaBJieH.

11

3~eCb npeo6Jia)J.aeT B 60JibWHHCTBe CJiy-

qaeB I<epaMHI<a B cpparMeHTapHOM BH~e; Hai< H BO BCeX reTO- ~ai<HHCI<HX llOCeJieHHHX Haii~eHO ee
)J.Ba THna. B nepByro I<aTeropHro BXO.U.HT cocy.U.hi H3 nopHcToro Tecra, cpa6oTaHHhie BpyqHyro, yi<pameHHhie llOHCOM H3 Hqeei<, HaceqeHHhiMH JIH60 Bhi)J.aBJieHHhiMH BblllYI<JIOCTHMH, Hqeiii<aMH, Bpe3aHEhiMH npHMhiMH JIH6o BOJIHHCThiMH JIHHHHMH H T.n. (pHc.

15

H

17).

Bo BTopyro I<aTeropHro

BXO)J.HT I<epaMHI<a H3 TOHI<oro Tecra ceporo QBeTa, cpa6oTaHHaH Ha I<pyry, cpe~H I<OTopoii npeo6-

na~aeT THll cocy~a, Ha3biBaeMbiH

(<

cppyi<TOBhiM

l)

(pHC.

16
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BMecre c I<epaMHI<OH 6bmH Haii.neHbi npncnm~a H3 o6oao«eHHoH: rnHHbi, lflparMeHTbi QC.l{Hni<H
H3 06C>H>HCHHOH rnHHbl (pHC. 18), I<OCTH .l{OMaiiiHHX >HHBOTHbiX, >«ene3HbiH rnnai< H o6ommCHHbiH
caMaH co cne.naMH I<onLeB H npyTLCB, H3 I<OToporo 6biJlH c.nenaHbi creHbi >«HnHI.Qa. EbiJlH BbiHBneHbi
H CnCl-J.bl I<Ba.l{paTHOH 3CMnHHI<H CO CTCHaMH B 3,80 M, 06HapymeHHbiC Ha rny6HHC 0,80 M HH)I(C
Hb!HCIIIHCH llOBCpXHOCTH.
Cne.l{bi .nai<HHCI<OH I<ynLTypbi B CbiHI<p3eHH OTHOCHTCH 1< nocne.l{HHM Bei<aM .no H.3. Tio-BH.IlHMOMy, OHH HC ll03>HC Haqana I B. H.3.
He 6bmo HaH:.neHo HH o.nHoro npHB03Horo H3.nenHH, 3a HCI<moLJeHHCM pHMci<oro .neHapHH
BpeMeH pecny6nHI<H (JI. <l>opn:yc Eanh6yc, pnc. 19/1), no I<OTOpbiM MOmHo 6hmo 6bi cy.l{HTL o
CBH3HX >HHTeneif noceneHHH CbiHI<p3CHH C BHCIIIHHM MHpOM.
KOHCQ 3TOrO reTO-.l{ai<HHCI<OrO llOCCnCHHH HC ll03>HC Haqana I B. H.3. H COBlla.l{aeT C nepHO.l{O,Vl
OTCTynneHHH H rpynnHpOBaHHH reTO-.l{ai<OB B ropHCTOH MCCTHOCTH, r.ne OHH CTpOHT Qa llOLJTH HC.l{OCTYllHbiX BbiCOTaX CBOH CHnLHO yi<penneHHhiC I<pCllOCTH .l{nH 3ai..QHTbl OT HCMHHYCMO rp03HI.Qero
HM HaCTynneHHH pHMnHH.
III. ropa3.l{O no3>«e TaM >«e co3.nanocL noceneHHe paHHelfleo.nanLHo.ro nepn:o.na. 0TI<pbiThi
cne.l{hi npHMoyronbHhiX 3eMnHHOI< Toro BpeMeHH, BHYTPH I<OTOphiX HaH:.neHo MHoro lflparMeHTOB
I<epaMHI<H H MeTannHLJCCI<HX H3.l{CnHH.
KepaMHI<a cpa60TaHa Ha I<pyry 113 nopHCTOrO TCCTa I<HpllHLJHOrO QBeTa pa3nHLJHbiX OTTCHI<OB.
Tipeo6na.naeT lflopMa roprni<a 6e3 yrnei< c BhirHYThiM Hapymy BCHLJHI<OM. Xapai<TepHbiM yi<parneHHCM
3Toro THna cocy.noB HBnHeTCH HaceLJI<a. Ha cocy.nax :noro BpeMeHH BhlcrynaroT npocrhie H BOnHHCTbie nHHHH, qacTo crpynnn:poBaHHbie B nonochi (p11c. 20 11 22). MeHee o6biLJHbiH THn yi<parneHHH
npe.l{CTaBnHeT C060IO B.l{aBnCHHhiH y3op, OTMCLJCHHbiH Ha rnHHHHOH MHCI<Cj OH COCTOHT H3 ManeHLI<HX yrny6neHHhiX I<pymi<oB, B cepe.nnHe I<OTOphiX BnHcaH <1 X)) (p11c. 25/1 H 21/2).
Ha .l{OHLHX .l{Byx cocy.noB Haxo.l{HTCH I<neHM.a roHLiapoB, cocraBneHHhie H3 .IlBYX pa3nHqHhiX
3Hai<OB, npe.ncraBnHIOI.QHX co6oro <1 X •>, Bnn:caHHbiH B creprnn:H:cH I<pyr, H I<pecr, I<OHQhi I<OToporo
3ai<aHLJHBaiOTCH I<plOLII<aMH. Boo6I.Qe, no CBOCMY TCXHHLJCCI<OMY H .l{CI<OpaTHBHOMy xapai<Tepy THll
paHHe!fJeo.nanLHhiX cocy.noB 113 ChiHI<p3eHH npe.ncraBnHeT co6oro cnaBHHCI<yro I<epaMHLJeci<yro
Tpa.l{HQHIO.
BMecre c I<epaMHI<OH 6hinH Haii.neHhi .l{Be mene3Hbie rnnophi, mene3Hoe ne3BHe HO>«a (p11c. 26)
H pa3pe3aHHaH BH3aHTHHCI<aH MOHeTa, BblllYI..QCHHaH, llO-BH.l{HMOMY, BO BpCMH HMnepaTopa
Hcaai<a I I AHrena (1185-1195) (p11c. 27). Kai< MOHeTa, Tai< H mn rnnop no3BOnHIOT .nanlpoBaTL
paHHe!fJeo.namHhiH nepn:o.n B ChiHI<p3eHH XIII B.- C.nenaHHbie conocTaBneHHH yi<a3hiBaiOT Ha TecHYIO CBH3L 3THX paiioHOB c Teppn:Topn:eH: HhiHCIIIHeii Mon.noBhi.
IV. Cne.nyroi..QHH I<ynLTYPHhiH enon B TOM >«e yrny Teppacbi npe.ncraBnHeT co6oii cne.nLI
MaTepHanLHOH I<ynLTYPhi no3.l{He!fJeo.nanLHoro nepno.na (p11c. 28-31). HaH:.neHo MHoro lflparMeHTOB
COCy.l{OB 3TOrO BpCMCHH pa3nHLJHOH BCnHLJHHbl H lflopMhi, cpa6oTaHHhiX Ha I<pyry, H3 I<paCHOBaTOro
Tecra (pnc. 28). Cpe.nn: I<epaMHI<H OTMCLJaeTCH npHcyTCTBHe qepeni<OB rna3ypoBaHHhiX cocy.noB
CBeTno-3eneHoro QBeTa (p11c. 28/15-19). Ehmo HaH.l{CHO MHO>«ecrBo lflparMeHTOB H3pa3QOB Toro
>HC BpCMCHH, I<paCHBO yi<parnCHHhiX reOMeTpHLICCI<HMH, CllHpanLHblMH, QBeTOLJHhlMH H paCTHTCnLHbiMH MOTHBaMH (pHC. 30).
KynLTYPHbiH enoH: 3Toro BpCMCHH .naTnpyeTcH XVII B. Ha ocHOBaHHH oco6eHHocreH: I<epaMHI<H
H - rnaBHhiM o6pa30M- npHCYTCTBHH CpC.l{H HaXO.l{OI< paHHelfleo.l{anLHOrO nepHO.l{a rporna, OTLJCI<aHCHHOrO B TpaHCHnLBaHHH (pnc. 19/2) B 1626 r. npH ra6pH3ne EeTneHe.

OE'MICHEHI1E Pl1CYHKOB
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KapTa cena CbiHKp3CHH H ero oKpecTHOCTeif.
CbiHKp3CHH. 1, BOCTO'-!Hall CTOpOHa llOCCJlCHHll, BH~ C IOrO-BOCTOJ<a j 2, 3ana;1H:Ill
pa3pylliCHHall KHpllH'-IHhiM 3aBOJIOM.
3.- IlnaH pacJ<ono«.
4.- Ilpoqmnb y'-!aCTKa O.
5.- Ilpo<PHJib yqacTKOB A H O.
6. - IlnaH H npo<PHJib pa3pe3a F.
7.- KepaMHKa paHHemene3Horo seJ<a (faJibWTaT).
8. - KepaMHKa paHHemene3Horo BeKa (faJibWTaT).
9. - KepaMHJ<a paHHC>I<CJIC3Horo BCJ<a (fanbwTaT).
10. - l!epHonomeHHaH KepaMHJ<a paHHemene3Horo seJ<a.
11. - .IJ;a«uifcJ<aH KepaMHKa py'-!Hoif Bbipa6oTKH.
12.- .IJ;a«uifcJ<aH KepaMHKa py'-!Hoif Bbipa6oTKH.
13.- .IJ;aKuiicKaH KepaMHKa py'-!Hoii Bbipa6oTKH; THllbi opHaMeHTOB.
14.- .IJ;aKHifcKaH KepaMHJ<a py'-IHOif- Bbipa6oTKH; THllbi opHaMCHTOB,
15. - )];aKHHCKall KepaMHKa py'-IHOH Bblpa60TJ<H j THllbl OpHaMCHTOB •. _
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16.- ,UaHHHCH3H KepaMHHa, cpa6oTaHH3H Ha Kpyry.
17. - Kepali'IHKa .r:taHHHCKOH :moxu.
18.- KepaMHHa, cpa6oTaHH3H Ha Hpyry. TipHCJIH~a H ~e.z:tH,'IKH reTo-.t~aHm1cHoJ1 3noxu.
19.- PHMCKHH pecny6mtK3HCHIIH ,lleuapHti H rpow ra6pH3Jlfl EeT.'IeHa.
20. - Pauue<t>eo.r:taJibHaR KepaMHKa.
21 . - Pauue<t>eo.r:tanbHhie cocy .!lhi.
22. - Pauue<t>eo.r:taJJbHaH HepaMHKa.
23. - Paune<t>eo.r:taJibHaH KepaMHKa.
24. - Pauue<t>eo.r:taJJbHaH HepaMHKa.
25.- Pauue<t>eo.r:taJibHaH KepaMHKa.
26. - Pauue<t>eo.r:taJibHhie mene3Hhie H3AeJJHH: wnopa H ne3aue uoH<a.
27.- BH33HTHHcKaH MOHeTa HOH~a XII a.
28.- Tio3,i:IHe4JeoAaJibHaR HepaMHHa XVII B.
29.- Tio3.r:tHe4JeoAaJJ&HaH KepallmKa XVII B.
30.- Tio3.r:tHe4Jeo.r:taJI&Hhie H3pa3~hr XVII B.
31. - Tipo4JHJib no3.r:tHe<t>eoAaJJbHhiX cocy.r:toB XVII B.
32. - BepXHRH nonoauua raJJbWTaTcKoli ypHhi,H3HACHHaR 6JIH3 it<C.'le3HOl\OpO}I(HOii cTaH~HH ChiHKp3eHH.
33.- Tywuag. Cocy.r:t pauueH<eJie3Horo aeKa.
34. - ChiHKp:>euu. 06mKH<eHHbiH caMaH H mcJJC3HhiH wnai<, uaiî.AeHHhiC B ,i:I3HHHCKOM K)'JlbT)'pHO!II. cnoe.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE SÎNCRĂIENI
RESUME

A Sîncrăieni, village situe sur les deux rives de l'Olt, a 7 km au Sud de Miercurea Ciucului (Sud-Est de la Transylvanie) des fouilles de sauvegarde ont ete entreprises en 1954 dans
une antique station, en bonne partie detruite par la briqueterie locale. A cette occasion, ont ete
identifies plusieurs niveaux et couches d'habitations, datant de l'âge du fer et de l'epoque feodale.
1. Les plus anciennes traces archeologiques decouvertes dans cette station se rattachent
a la premiere periode de l'âge du fer (Hallstatt) (fig. 10). Les decouvertes faites dans ce premier niveau hallstattien sont presque exclusivement representees par de la ceramique. Il s'agit
de fragments provenant de grands vases (urnes), de forme a peu pres bitronconique,
pour la plupart decores de cannelures (fig. 7, 8 et 9) de differentes grandeurs et disposees
dans divers sens. Il s'y trouve egalement, mais en quantite moindre, une ceramique presque noire,
lustree a la surface, representee par des fragments ceramiqt:es d'urnes bitronconiques de grandes
dimensions (fig. 10).
II. La seconde etape d'habitation, attestee a Sîncrăieni, date de l'epoque La Tene et est
geto-dace. Elle est representee plus abondamment. La encore predomine la ceramique, en majorite des tessons, et on y rencontre, comme dans toutes les stations geto-daces, deux categories.
La premiere comprend des vases faits a la main, avec une pâte poreuse. Elle utilise comme
decor la ceinture d'alveoles, des proeminences entaillees ou pressees avec le doigt, des alveoles
et des lignes droites incisees ou epousant la forme d'une sinusoi'de (fig. 15 et fig. 17). A la
seconde categorie, appartient la ceramique fac;onnee au tour avec une pâte. grise et fine ; y predomine le vase du type compotier (fig. 16 et 18).
On a egalement trouve des fragments de passoires en terre cuite, des fusa!oles, toujours
en terre cuite (fig. 18), des ossements d'animaux domestiques, des scories ferrugineuses et du
bousillage calcine portant des traces de pieux et de branchages, provenant de parois d'habitations.
On a pu y reconnaître les vestiges d'un fond de cabane, de forme carree et dont les câtes mesurent
3 m 80; il a ete trouve a une profondeur de o m 80 a partir de la surface actuelle du sol.
Les vestiges de civilisation dace, decouverts a Sîncrăieni, datent des derniers siecles d'avant
notre ere. Ils ne semblent pas depasser le debut du Ier siecle de notre ere.
Sauf un denier romain, du temps de la Republique (L. Thorius Balbus, fig. 10/1), on n'a
pas trouve d'objet d'importation susceptible d'attester des relations entre les habitants de la station de Sîncrăieni et l'exterieur.
La fin de la station geto-dace de cette localite a dO. avoir lieu au plus tard vers le debut du
Icr siecle de notre ere et coincide avec la periode de retraite et de regroupement des Geto-Daces
dans les regions montagneuses, ou ils reconstruisirent, sur des hauteurs difficilement accessibles,
des forteresses destinees a assurer leur defense devant le perii romain qui se precisait.
III. Au meme endroit s'etablit, beaucoup plus tard, une population appartenant a la premiere periode de l'epoque feodale. C'est de cette epoque que datent les restes de fonds de cabanes
rectangulaires, qui y ont ete decouverts et a l'interieur desquels ont ete trouves de nombreux
tessons ainsi que des objets metalliques.
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La ceramique, travaillee au tour, en pâte poreuse, est d'un rouge-brique de differentes nuances.
Celle qui y predomine est en forme de marmite, sans poignees, a col evase. La caracteristique
de ce type de vases est 1' ornementation par incision. Sur les vases de cette epoque-la on remarque
la ligne simple et la ligne sinusoidale, formant tres souvent des bandes (fig. 20 et 22). Un
type d'ornement moins frequent est celui du decor imprime, que l'on a rencontre sur une
petite ecuelle en terre cuite et qui est forme de petits cercles imprimes dont chacun parte
inscrit un X (fig. 25/1 et fig. 21/2).
Le fond de deux vases parte des marques de potier, consistant en deux signes differents
representant un X inscrit dans un cercle, qui s'est efface, et une croix dont les bras se terminent
par des crochets. En general, par ses caracteres techniques et son ornementation, ce type de vases datant de la haute epoque feodale de Sîncrăieni - represente une tradition de la ceramique du
type ;lave.
En meme temps que de la ceramique, on a trouve deux eperons en fer (fig. 26), des lames
de couteau du meme metal et une monnaie byzantine coupee, frappee, semble-t-il, a l'epoquede l'empereur Isaac II l'Ange (1185 -1195) (fig. 27). Cette monnaie, comme aussi le type des eperons,
permettent de dater ce complexe archeologique de la haute epoque feodale de Sîncrăieni, c'est-a
dire du Xllle siecle. Certaines analogies permettent de constater les relations etroites qui existaient entre ces contrees et la Moldavie.
IV. Une autre etape d'habitation, sur le meme angle de la terrasse, est representee par
des vestiges de civilisation materielle appartenant a la basse epoque feodale (fig. 28-31). On y
a trouve de nombreux tessons ceramiques de vases, aux formes et grandeurs differentes, faits au
tour, en une pâte generalement rougeâtre (fig. 28). On remarque egalement parmi eux des vases
emailles, de couleur vert-clair (fig. 28/15-19). De nombreux fragments de carreaux ceramiques,
joliment ornes de motifs geometriques, de motifs en spitale ou dessins floraux et vegetaux
(fig. 30), datent de cette meme epoque.
Le niveau d'habitation de cette epoque peut etre date du XVIr< siecle grâce aux caracteres
specifiques de la ceramique et surtout en raison de la presence, parmi les decouvertes datant de
la .haute epoque feodale, d'un Groschen plat (fig. 19/2), emis en Transylvanie en 1626, sous
Gabriel Bethlen.
EXPLICATION DES

FIGURES

Fig. l. - Carte du village de Sîncrăieni et de ses environs.
Fig. 2. - Sîncrăieni. 1, flanc oriental de la station, vu du Sud-Est; 2, flanc occidental de la station, detruit
par la briqueterie.
Fig. 3. -Plan des fouilles.
Fig. 4. -Profil de la surface A et D.
Fig. 5. - Plan de surface D.
Fig. 6. - Plan et profil de la section F.
Fig. 7.- Ceramique de la premiere periode de l'âge du fer (Hallstatt).
Fig. a. - Ceramique de la premiere periode de l'âge du fer (Hallstatt).
Fig. 9. - Ceramique de la premiere periode de l'âge du fer (Hallstatt).
Fig. 10. - Ceramique noire, lustree, de la premiere periode de l'âge du fer.
Fig. 11. - ceramique dace travaillee a la main.
Fig. 12.- Ceramique dace travaillee a la main.
Fig. 13. - Ceramique dace travaillee a la main, differents types d'ornements.
Fig. 14.- Ceramique dace travaillee a la main, differents types d'.:~rnementş.
Fig. 15. - Ceramique dace travaillee a la main, differents types d'ornements.
Fig. 16. - Ceramique dace faite au tour.
Fig. 17. - ceramique de 1' epoque da ce.
Fig. 18.- Ceramique faite au tour, fusaloles et passoire de l'epoque geto-dace.
Fig. 19.- Denier republicain romain et Groschen de Gabriel Bethlen.
Fig. 20. - Ceramique de haute epoque feodale.
Fig. 21.- Vases de haute epoque feodale.
Fig. 22. - Ceramique de haute epoquc feodale.
Fig. 23. - Ceramique de haute epoque feodale.
Fig. 24. - Ceramique de hautc epoque feodale.
Fig. 25.- Ceramique de haute epoque feodale.
Fig. 26. - Objets en fer de hau te epoque feodale: eperon et lames de couteau.
Fig. 27. - Monnaie byzantine de la fin du Xlle siecle.
Fig. 28.- Ceramique de basse epoque feodale (XVII 0 siecle).
Fig. 29. - Ceramique de basse epoque feodale (XVIle siecle).
Fig. 30. - Carreaux ceramiques de basse epoque feodale (XVIle siecle).
Fig. 31. - Profils de vases de basse epoque feodale (XVIle siecle).
Fig. 32.- Moitie superieure d'une urne hallstattienne, trouvee pres de la gare de Sîncrăieni.
Fig. 33. - Tuşnad. Vase de la premiere periode de l'âge du fer.
Fig. 34. - Sîncrăieni. Scories de fer et bousillage calcine trouves dans la couche dace.
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DIN DACIA

I

MBELŞUGATUL material epigrafic roman al Daciei carpatice (în toate col~
ţurile provinciei, dar mai ales în centrele urbane, administrative, militare,
economice) formează principala mărturie a pătrunderii civilizaţiei medi~
teraneene şi a romanismului în această zonă periferică, prin răspîndirea şi culti~
varea în masele populare a graiului latin, nu numai în vorbirea curentă, ci şi în
scris. Numărul inscripţiilor de aici (relativ mare pentru timpul redus de abia
165 ani de ocupaţie romană) e sporit mereu prin noi descoperiri, îmbogăţind
cunoştinţele asupra organizării militare şi administrative, a activităţii edilitare, a
originii locuitorilor, a vieţii economice şi militare, a preocupărilor sociale şi re li~
gioase ale populaţiei. Inscripţiile ieşite la iveală începînd din evul mediu pînă în

anul1901 au fost aproape toate editate în CIL vol. III, încheiat la 1902. Numeroase
sînt textele epigrafice apărute după această dată, prin descoperiri fortuite ori
explorări sistematice şi publicate în diverse locuri şi condiţii nu totdeauna satis~
făcătoare sub raportul exigenţelor criticii ştiinţifice; căci e ştiut că aceste preţioase
documente scrise ale vieţii antice n~au putut fi uneori corect şi precis citite, repro~
duse şi întregite, fie din lipsă de suficientă orientare şi vigilenţă profesională, fie
din cauza deficienţei mijloacelor de informare. E necesar deci un control cît mai
riguros al întregului material epigrafic inclusiv al celui văzut şi publicat de Th.
Mommsen şi A. Domaszewski în CIL, III, unde se află reproduse greşit unele
texte fragmentare ori confuze.
Rezultatul acestei vaste revizuiri integrale şi regrupări sistematice a textelor
epigrafice descoperite în ţara noastră va fi o publicaţie unitară, o lucrare de mari
proporţii şi pretenţii, care cere forţe de muncă şi timp mai îndelungat şi care a fost
organizată în aceşti ani de Institutul de arheologie al Academiei R.P.R.; se va pune
astfel în lumină - cu reproduceri fidele şi lectura exactă, traduceri, comentarii
şi indici exhaustivi - întregul material epigrafic din Romînia, ce constituie docu~
mentele de bază pentru cunoaşterea vieţii şi civilizaţiei acestui teritoriu.
1

Dintre epigrafele inedite şi din cele citite greşit ori nevalorificate just ale
Daciei ardelene, prezentăm în această serie 32 de piese (16 inedite, 16 reluate)
din zona de nord şi centrală a Transilvaniei, între Porolissum şi Apulum, care
conţin informaţii de ordin administrativ, social ori prosopografic~onomastic,
respectiv topografic, constituind uneori elemente de noutate pentru harta arheo~
logică a Daciei romane. Dispuse după localităţi, începînd de la nord spre sud
(harta, fig. 1), materialele sînt prezentate şi ilustrate cu scurte observaţii relevînd
elementele noi, contribuţiile ce ele aduc la cunoaşterea vieţii provinciale a Daciei
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carpatice. Din considerente de economie de spaţiu uşor de înţeles, nu se fac decît
foarte puţine adnotaţii şi citate pentru elemente onomastice, epigrafice,lingvistice
sau arheologice şi istorice privind localităţile din care provin şi a căror istorie
şi documentare arheologică e cunoscută din bibliografie.
~ Castru de legiune

•

• Casfru ( ca.ste/lum)
auxiliar

•
•
• •

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

Fig. 1. -

Nordul Daciei Superior:
a)

localităţi

cu descoperiri epigrafice.

M O 1 GRAD

(POROLISSUM, raion

Zălau,

reg. Cluj)

1. A l ta r vot i v de conglomerat calcaros,silicios, foarte fragil, înalt 40.
lat 26,5, gros 22 cm; litere rîndul l, 3,5, r. IV, 2 cm; achiziţionat în corn. Jac (sud
de Moigrad) în a. 1917 de la un ţăran muncitor de S.P.,Papiriu (Buciumi, r.
Zălau); lectura e dificilă din cauza erodării feţei scrise:

Sil(vano) Do[m(estico)]
Mucianu,
s optio PAL(?)
v(otum) po(suit) l(ibens) m(erito).

Fig. 2. -Altar votiv din
Porolissum.

Dacă în r. III se poate citi PAL, este eventual vorba de « Numerus Palmy,
renorum Porolissensium », care staţiona la Porolissum.
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2. A l tor e l i e
cu Aesculapius şi Hygieia, de piatră calcaroasă, foarte
fragilă, înalt 30, lat 24, gros 12 cm; litere de 2,4 cm; greutate 7,320 kg; descoperit
şi achiziţionat în 1957 de S. P.~Papiriu de la nişte copii
ce se jucau cu relieful tîrîndu~l pe drum în corn. Jac,
unde fusese adus cu alte materiale lapidare pentru
construcţii de pe « Pomet », locul castrului şi aşe~
zării romane. Pe o plintă cu inscripţia dedicantului
[ ?Au]R IVSTV[S] (fig. 3) sînt înfăţişate cele trei perso~
naje divine, ale căror capete sînt rupte împreună cu
marginea de sus a reliefului, mult tocit mai ales în
ultima vreme după ce a fost scos din pămînt; Aesculap
şi Hygieia au haine lungi (zeul cu pieptul descoperit),
cu sandale în picioare, ţinînd fiecare în mîna stîngă
un vas, mîna dreaptă e ruptă; deasupra vasului Hygiei
Fig. 3. - Altorelief din
se vede un şarpe; în mijloc copilul Telesphorus, bine
Porolissum.
îmbrăcat şi cu glugă pe cap, din care~i lipseşte mai
mult de jumătate. Este o lucrare rudimentară, care ar merita un studiu
mai atent sub raportul tehnicii şi al simbolisticii religioase.

b)

GHERLA

(Szamosujvar, reg. Cluj)

3. A l ta r v o t i v de gresie calcaroasă, înalt 125, lat 48, gros 35 cm;
litere 7 cm; aflător în Muzeul raional din Gherla, adus foarte probabil de la castru.
Capitelul are un ornament cu fronton şi la colţuri cîte o volută. Inscripţia este
mult corodată în ultimele rînduri, încît numele comandantului de unitate nu poate
fi întregit cu certitudine ; r. III liga tură N + 1:

l(ovi) o(ptimo) m(aximo)
ala (secunda) Pa~
n non i o r~
u m cui p[r~]
a e e[s]t C(aius)
C a e[lius? sau Gall ... ?l
S a 1[vianus ?]
p r [aefectus]

Fig. 4. -- Altar votiv
din Gherla.

Ala II Pannoniorum era trupa ce staţiona în castrul de la Gherla; comandantul
ei din această dedicaţie colectivă, foarte probabil un italie din ordinul equestru,
Caelius Salvianus ( ?) este un personaj nou în prosopografia Daciei.
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4. A l ta r v o t i v de piatră, adus de la Gherla în Muzeul Cluj, înalt 84,
lat 35, gros 23 cm; litere între 6,5 şi 6 cm; citit în CIL III 12540: I M / M N LV1
CREANVs 1PRAE II PAN 1V S L, adică (cf. p. 2362 şi 2398) « I(nvicto) M(ithrae)
M.N ... Lucreanus prae(fectus alae) II Pan(noniorum) v(otum) s(olvit) l(ibens) »,
cu observaţia « contuli ad ectypum quod benigne subministravit Ornstein, qui
ed. AEM XIV 1891, p. 175 ». Ar fi un altar închinat lui Invictus Mithras, cum s~a
admis de cei mai mulţi erudiţi 1 • Lectura dată în CIL III este însă eronată în trei
locuri. În r.I între cele două litere incizate adînc I şi M, se află trasat superficial,
subţire, dar destul de vizibil, un O văzut clar de I. Ornstein (care a descoperit
şi publicat inscripţia în AEM XIV 175), considerînd că ar fi fost « schon urspri.ing~
lich nur punktiert, war also wohl durch Bemahlung deutlicher gemacht » ; lectura
I OM este adoptată şi în alte publicaţii 2 ; deci I(ovi) o(ptimo) m(aximo). Se pare
însă că litera O a fost numai schiţată de pietrar, care pînă la urmă a omis ori a uitat
să o execute complet. De altfel e şi firesc ca un comandant roman de unitate
(foarte probabil italie) să puie dedicaţie divinităţii supreme a imperiului « Iupiter
prea bun şi mare», mai curînd decît zeităţii orientale şi barbare « (Sol) Invictus
Mithras ». În r. III este nu E, ci E + T în ligatură, deci nu « Lucreanus »,
ci Lucretanus probabil formă coruptă a lui Lucret(i)anus, cognomen frec ..
vent; r. IV nu PRAE(fectus alae) II, ci E + L în ligatură: PR(aefectus) AL(a)E
II. Lectura întregii epigrafe este:

I(ovi) o(ptimo) m(aximo)
M(arcus) N. . . . L u~
c r e t(i ?)a n u s
pr(aefectus) al(a)e II Pan(noniorum)
v(otum) s(olvit) l(ibens).

Fig. 5. - Altar
votiv din Gherla.

5. A l ta r
vot i v de gresie calcaroasă, înalt 69, lat 24,5, gros 24 cm
(fracturat în mai multe bucăţi), litere 5 -6 cm; capitelul este ornamentat cu o
rosetă şi un motiv de frînghii şi cerculeţe; descoperit în 1937 în săpăturile lui
Gh. Pintea la castrul din Gherla, împreună cu un altar închinat Herculi Magusano 3 ;
ambele în Muzeul Cluj (IN nr. 1588 - 9). Textul epigrafei este dat cu

1
F. Cumont, Textes et monuments figun!s relatifs
aux mysteres de Mithras, II, Bruxelles, 1896, p. 131,
nr. 131 a: CIL, III, 12540, l(nvicto) M(ithrae),
din « Mesie superieure >> ( !) ; Wust, RE, XV, col.
2152; O. Floca, I culti orientali in Dacia, ED, VI,
1935, p. 117 şi 237; A. Buday, DolgCluj, VII, 2,
1916, p. 80; W. Wagner, Dislokation der riimischen

Auxiliarformationen, Berlin, 1938, p. 62; A. Kerenyi,
A Daciai stemelynevek, !Numele de persoane in
Dacia), Budapesta, 1941 nr. 1039, 1403 etc.
2
RevEp, 1891, p. 414, nr. 8; Szolnokdoboka
vdrmegye monographidja, 1, Dej, 1901, p. 208.
3
M. Macrea, în AISC, V, 1949, p. 233.
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unele lipsuri de A. Kerenyi 1 : « Sil.Do/m. U[lp.] / Provi/nci[alis] vot ... »; pe
piatră se poate citi destul de clar:

Sil(vano) Do[?m(estico)]
M(arcus ?) Ulp(ius)
Provi,
ncialis
vota l(ibens) m(erito) s(olvit).

c) V 1 Ş TE A
(Magyarvista, raion Cluj)

6. A l t a r v o t i v de
din dreapta, înaltă 62, lată 23,

piatră calcaroasă, din care se păstrează jumătatea
groasă 25 cm; litere 4-5 cm; capitelul avea un orna,

ment, din care se poate distinge un ciorchine(?). Fragmentul a fost descoperit
în 1948 în punctul de hotar « Palota » (Pălută)
de la nord de sat (cf. harta fig. 7), unde s'au
găsit substrucţii de ziduri şi materiale eera,
mice romane, fiind vorba evident de o aşezare
rurală mai de seamă lîngă drumul roman de
la Napoca la Porolissum şi Bologa ; dealtfel
însuşi toponimicul « Palota » indică resturi
Hordosk::f
de construcţii, ruine vechi 2 • De la ţăranii des,
coperitori, altarul a fost achiziţionat de colec,
ţionarul Szekely Janos din Viştea, fost învă,
ţător,director (decedat în 1956). Faţa 1 scrisă
a epigrafei este mult avariată, lectura difi,
Fig. 7. -Comuna Viştea.
cilă, rîndul ultim nu poate fi deocamdată
întregit; în r. 1 prima literă a fragmentului este un L, deşi pare a fi
un rest de E; lectura probabilă a fragmentului ar fi:

Si]lva(no) Do,
m(estico) T] Val(erius) Du,
bit]atus
.. IMIS( ?).

Fig. 8. votiv din

Altar
Viştea.

1 A. Kerenyi, op. cit., p. 210, nr. 2473, după
copia lui v. Bark6czy L.
2
Despre topografia satului Viştea: Szab6 T.A.,
Kalotaszeg helynevei [Toponimia regiunii Călatei],

1, Cluj, 1942, p. 273: « Palota; s·au făcut săpături;
după credinţa populară aici a existat un palat » şi
p. 2 7 5 ; cf. schiţa topografică, fig. 7.
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La Viştea, acest altar este prima inscripţie pe piatră cunoscută pma acum;
dar altfel de materiale epigrafice sînt cunoscute mai demult în acest sat: în hotarul
« Hord6skut » (Oltovanyos) dintre Viştea şi Suceag s'au găsit cărămizi cu stam,
pila P AE QVI, altele cu AL(a) S(iliana) şi probabil C B, precum şi stampila de
fier N(umerus) P(almyrenorum), toate în fosta colecţie a lui Szekely ]. 1 •

d) CLUJ
(Kolo:svâr, Klausenburg; NAPOCA)

7. L e s p e J e (sau ara) vot i vă din piatră calcaroasă dură, înaltă 50,
lată 40 cm; litere între 6,5 şi 6 cm; zidită în peretele din spate al unei clădiri vechi
de vreo două secole, spre curtea casei din str. Jokay (Iorga) nr. 14 în Cluj, unde
a fost observată prin a. 1930 (după căderea tencuielii ce acoperea întreaga faţă
a zidului) de către inginer Mi.iller, care a semnalat,o atunci lui Kelemen L.; desco,
perită din nou şi semnalată nouă de către artistul,scriitor clujan K. Sebestyen
J6zsef în iunie 1953, la recensămîntul monumentelor istorice ale Clujului. Din
inscripţie s'au păstrat cam 2/3 din lăţime la marginea dreaptă, unde se vede că che,
narul altarului a fost martelat cu ocazia utilizării pietrei în zidărie (poate chiar
înainte de a fi clădită în locul actual). La început lipseşte de sigur un rînd cu numele
divinităţii, iar cele cinci rînduri păstrate pot fi întregite fără dificultate; de relevat
ligaturile numeroase în r. 1 T + E, r. II O+ R, r. IV E + T, r. V I + M + P:
[I(ovi) o(ptimo) m(aximo) ?1
[pro s]alute
[do]minor(um)
[nos ]tror( um)
[Seve]r(i) et An,
[toni]ni imp(eratorum)
[ ?et Getae caes. ?] N ...
Fig. 9. --

Inscripţie

votivă

din Cluj.

Este o dedicaţie, probabil a oraşului Napoca, în cinstea şi sănătatea împă,
raţilor Septimius Severus (193 -211) şi M. Aurelius Antoninus (Caracalla), even,
tual şi a prinţului Geta (asasinat de fratele său Caracalla, în 212); întregirea rîn,
dului ultim este cu totul ipotetică.
8. Lespede vot i vă de piatră, descoperită în Cluj, str. Memoran,
dului (Unio, azi 30 Decembrie) nr. 6; acum în Muzeul Cluj. Textul e dispus
în 9 rînduri, din care s,a păstrat la marginea stîngă cam 1/3 din faţa scrisă; mult
corodată, multe litere mutilate, şterse, dar lectura e clară cu excepţia r. VI la
1

J.Szilagyi,Koz!emenyek-Cluj, I. 1941, p. 117-120.
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sfîrşit (LOCO ?). Întregirea părţii dis păru te nu e posibilă deocamdată decît parţial
în r. I şi Il, resp. III şi IX; restul e obscur. Publicată de Buday A., Dolg. Cluj,
IV 1913, p. 255, fig. foto; în r. VII el citea -SIV[M ?], acuzativ sing. decl. II,
ori gen. plur. decl. III; pe piatră e SIVE «sau». Textul cu întregirea lui Buday:

DEAE SYRIAE PRO SALV[ te d.n.imp.caes.M.Aur.Antonini Pii fel(icis)
AVG.PA[rt] MA[x] BRIT MAX G[er.max.et Iuliae Domnae matri d.n.
ET CASTRORVM SENAT[usque ac patriae, curante? L(ucio) Mario
PERPETVO COS DAC II[I
A VRELI CLAVDI NEPO[tiani?
FRATRES EMPTO [loc ]O [
SIVE AB EIS QVOS IPSI [
D(ecreto) [d(ecurionum ?)]
MESSA[la et Sabino co(n}s(ulibus)].
A fost necesar a reproduce acest fragmentar text epigrafi.c napocens din cauză .
uitat în revista arheologică de la Cluj} pînă în ultimul timp 1 , el n,a
fost observat şi utilizat de nimeni din erudiţii romîni şi străini care s'au ocupat
de religia şi administraţia romană în Dacia. Dea Syria (Astarte} mai apare în pro,
vinde, dar exemplul de la Cluj nu e citat 2 • Despre titlul «mater castrorum, senatus,
patriae » a se vedea un studiu mai amănunţit al lui lnstinsky 3 , care nu citează
şi nu cunoaşte inscripţia de mai sus. Informaţia cea mai de preţ priveşte admini,
straţia Daciei: guvernatorul provinciei L. Marius Perpetuus (al cărui rol în această
dedicaţie nu e clar} considerat ca guvernator al celor trei Dacii în careva din anii
dintre 211 şi 222 4 ; inscripţia napocensă arată că Marius Perpetuus era guver,
nator al Daciei în a. 214, anul consulilor Messala şi Sabinus.
că (rămas

e) CEA NU
(Ceanul

Deşert,

MIC

Pusztacsân, r. Turda).

9. A L ta r v o t i v de piatră, cu capitelul ornamentat cu o rosetă şi
acrotere; în centrul cîmpului inscripţiei are o gaură practicată ulterior, eventual
la utilizarea altarului ca material de construcţie în antichitate(?); descoperit în
1910, cu ocazia unei mari inundaţii, într,un punct la 1 km spre sud,est de satul
Ceanu, pe malul Văii Rozelor (Rozsapatak}, peste care trecea drumul roman dintre
Potaissa (Turda} şi Napoca (Cluj) şi unde există (acoperite cu pămînt) ruine de
ziduri cu mortar, blocuri de piatră, cărămizi, ţigle, olane, ceramică etc., deci o
aşezare rurală mai de seamă. Descoperitorul altarului, ţăranul T. Poruţiu din Ceanu
1 Bodor A., Napoka a feliratok tiikreben [Napoka
in lumina inscripţiilor] în Kelemen L. Emlekkonj'v
[Volum omagia! L. KelemenJ, Cluj, 1957, p. 105.
2 Em. Panaitescu, în AC MIT, 1930-1931, p. 102;
O. Floca, loc. cit., p. 215; alt exemplar descoperit
mai tîrziu la Porolissum: C. Daicoviciu, Neue Mit·
teilungen aus Da:z:ien în Dacia, VII-VIII, 1941,
p. 325 = AnnEp, 1944, nr. 50; unul într·o inscripţie
inedită fragmentară în Muzeul Deva (?).

3
H. U. Instinsky, Studien :z:ur Qeschichte des
Septimius Severus, 1. Iulia Domna als mater castrorum
und als mater senatus, mater patriae, în Klio, XXXV,
1942, p. 200-211.
' În baza epitetului « Antoniniana » al leg. III ita.
lica, din CIL, III, 1178 =ILS, 1165; F. Miltner, RE,
XIV (1930), col. 1836-1837, nr. 57; A. Stein, Die
Reichsbeamten von Dacien, Budapest, 1944,p. 67-66.
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Mic, l'a donat şi transportat la Turda în colecţia arheologică a lui I. Teglas I, de unde
după cel de,al doilea război mondial a fost dus în loc necunoscut. Teglas a făcut o
bună fotografie, un desen şi a scris o notiţă informativă detaliată, recunoscînd· în
inscripţie o dedicaţie zeului persan lnvictus (Mithras); după informaţiile şi fotografia
eminentului colecţionar şi erudit turdean dăm imaginea şi textul epigrafei :

lnv(kto Mithrae)
V(alerius ?) Va(lerumus ?rbo(tum) po(suit). · -

Fig. 10. ~Altar votiv
din Ceanu.

De relevat caracterul laconic şi lapidar al abreviaţiilor, atît în numele zeităţii,
cît şi în al dedicantului V.Va.; forma cu b în loc de v în « bo(tum) po(suit) »
este populară şi destul de frecventă în inscripţii 2 • -În hotarul satului Ceanu
s'au identificat şi urme din drumul roman, precum şi cărămizi cu stampila legiunii
V macedonica 3 •
f) TURDA

(Torda, Torenburg; POTAISSA).

10. A l ta r vot i v din conglomerat de gresie, înalt 66, lat 29, gros
25 cm; litere între 4,5 şi 3,5 cm; descoperit în a. 1906 pe versantul de sud (spre
Valea Sîndului) al dealului «Cetate» (locul castrului legiunii V macedonica); a
fost achiziţionat de I. Teglas pentru colecţia sa arheologică, acum se află în MNA,
1 Dat fiind că acest arheolog autodidact şi pasionat
colecţionar are merite deosebite pentru epigrafia
romană a oraşului şi raionului Turda, nu vor fi de
prisos cîteva informaţii asupra activităţii lui, care
e foarte puţin cunoscută în bibliografia romînească.
1. Teglas (1853-1915); frate al eruditului naturalist şi

arheolog autodidact din Deva, Gabriel Teglas (18481916), a fost învăţător în Transilvania, apoi revizor
şcolar {tanfeltigyeli:i) al judeţului Turda între anii 1894
şi 1907. Ingenios autodidact, el se numără printre
acei puţini slujitori din trecut ai arheologiei şi istoriei
ca pasionaţi colecţionari şi erudiţi-amatori, care au
adus servicii valoroase ştiinţei noastre. Merite deosebite şi-a cîştigat 1. Teglas pentru cunoaşterea trecutului antic şi a etnografiei unor regiuni din Ardeal,
cu deosebire a oraşului (vechea Potaissa) şi a judeţului Turcia, unde- favorizat de calitatea sa oficială,
ce-i permitea o deplasare şi un contact permanent cu
învăţătorimea satelor - el a urmărit sistematic şi
:i de zi, timp de două decenii (1894-1915), toate
descoperirile de aşezări şi materiale antice {preistorice,
romane, medievale, ca şi etnografice) ieşite la iveală,

din care majoritatea au fost achiziţionate pentru
colecţia sa ce a luat la sfîrşitul vieţii sale proporţiile
unui impozant muzeu arheologic şi etnografic de
mare valoare. Ca erudit şi cercetător (nu simplu
colecţionar de antichităţi), 1. Teglas a publicat ori
semnalat în periodice de specialitate multe materiale
şi descoperiri arheologice, a însemnat precis, cu
schiţe ori desene excelente, uneori cu fotografii,
toate materialele văzute ori achb;iţionate pentru
colecţia sa, lăsînd un bogat material manuscris, unde
se află mai multe epigrafe, din care reproducem
patru piese mai de seamă. Pentru biografia şi activitatea bogată şi multilaterală pe tărîm didactic, social,
muzeistic şi ştiinţific a acestei distinse figuri de dascăl,
vezi frumoasa evocare făcută de prietenul său mai
tînăr, colecţionar şi arheolog cu reputaţie, Orosz
Andrei (mort în 1945,la Cluj), Teglds Istvdn emlekezete
(În amintirea lui Teglas), în revista Erdely, 7-12,
1915.
2
Exemple în CIL, III, p. 2570, din care nr.
13768 e din Turda.
3
G. Teglâs, Klio, XI, 1911, p. 502..,--503.
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1. Teglâs în AE XXXV, 1915, p. 48, fig. 7 (la p. 45),
cu

greşeli ;

lectura

reală

este :

I(ovi) o(ptimo) m(aximo)
(A)el(ius) The~
ubro~

pe s
v(otum) l(ibens) p(osuit).

Fig. Il. - Altar
votiv din Turda.

Numele grecesc Theupropes, cu varianta sau forma coruptă Theubropes, mai
apare în Dacia într~o inscripţie votivă din Măcicaş Satulung (raion Cluj), purtat de
un patron al sclavului Fortunatus Theupropi (servus) 1 • Totalul numelor greceşti de
persoane în inscripţiile cunoscute pînă acum în Dacia este de 390.
11. Alt ar vot i v de piatră descoperit în a. 1895 într~o vie de pe
versantul sudic al dealului «Cetăţii» (v. nr. 10); locul păstrării este azi necunoscut,
inscripţia o cunoaştem numai după un desen sumar şi aproximativ în creion al
lui I. Teglâs dintr~un carnet al său; lectura probabilă:

"'11'
~~

' '!!'-

'

l(ovi) o(ptimo) m(aximo)
Aur(elius) (A)elia ~
[n]us m(iles) l(egionis)
(quintae) M(acedonicae) v(otum) s(olvit).

Fig. 12.- Altar votiv
din Turda.

Numele propriu al dedicantului nu e sigur ; sigură însă este calitatea lui
de militar al legiunii V macedonica.
12. A l ta r v o t i v de piatră, înalt 55, lat 27, gros 24 cm; litere 3 -4
cm, în r. V numai 2,5 cm; descoperit în 1903 într~un zid demolat în str. Kastely
(azi Hasdeu), Turda; ajuns în colecţia 1. Teglâs, acum în Muzeul Turda:

I(ovi) o(ptimo) m(aximo)
Ulp(ius) L ~
ucan~

u s v(otum)
r(etulit) l(ibens) m(erito).

Fig. 13. -Altar votiv
din Turda.

13. Alt ar vot i v de conglomerat mstpos, înalt 76, lat 32, gros 23 cm;
originar foarte probabil din ruinele Potaissei, altarul a stat multă vreme în co1

AISC, 1, 1, 1932, p. 105-106.

www.cimec.ro

~80

10

1. 1. RUSSU

lecţia de monumente romane la «castelul» (curia) din satul Petreştii de Jos (Pe~
trid, Als6peterd, r. Turcia), unde a fost văzut în a. 1905 de I. Teglas; prin a. 1930
a fost transportat la Turcia în str. I. Raţiu nr. 37 \ unde l~am «descoperit» din
nou în 1951. Faţa scrisă :fiind mult corodată, lectura e dificilă, rîndul I cu numele
dedicantului este complet ras, imposibil de întregit ori de ghicit vreo literă; remar~
cabilă este forma lui V ca U:

. . mi 1 e ~
s leg(ionis) (quintae)

M~

cedoni~

c(ae) Pi(ae)? c(onstantis) vot o lovi
Optimo
Maximo
vot o r e[t]-

[u] 1 [i] t.

Fig. 14. -Altar votiv
din Turda.

De relevat repetarea stîngace a cuvintelor în formula « voto lovi optimo
maximo voto retulit ... »: redactorul textului epigra:fic nu era un stilist din cei
mai îndemînateci ai limbii latine.
14. Ai ta r vot i v de piatră, reprodus de Th. Mommsen în CIL, III
861 « Claudiopoli (Cluj) in hortis Szathmarianis: MERCV/RIO · VO/TVM ·
S0[1/v]IT · M/ESSIA/NVS. Weszprem[i] biogr. med. cent. 3 p. 417, cui misit
Pap Szatmar[i]. 3.4 SO/IT traditur ». Lectura lui Weszpremi şi Mommsen nu e
deplin corectă, iar localitatea descoperirii altarului nu este cea reală. Stephanus
Weszpremi reproduce 2 textul inscripţiei cum este în CIL (şi cum îl dăduseră
Katanchich, Neigebaur, Ackner~Muller ş.a.), după comunicarea lui Mihail Pap~
Szathmary (laudatissimus professor, qui huiusce modi veterum Romanorum
monimentis colligendis plurimum delectatur); dar acest celebru colecţionar erudit~
numismat cluj an din sec. XVIII -XIX 3 -în a cărui colecţie atheologică se
aflau şi epigrafele CIL, III, 856, 859, 865, 882, 895 şi 1627 -a lăsat el însuşi o
copie şi desen al inscripţiei în manuscrisul Numophylacium Tsepregianum \ p.
151: « Thorda adlatam habeo columnam parvam lapideam cum hac inscriptione:
MERCV
RIOVO
TVMSOL
V ITMA
E S SI A
NVS
1

SCIV, VI, 1955, p. 883. Cf. infra nr. 31.
Stephanus Weszpremi, Succinta medicorwn
Hungariae et Transilvaniae biographia, IV (centuria
III), Viena, 1787, p. 417.
8 Despre activitatea numismatică a lui Mihail
2

Pap·Szathmary: l. Winkler, în SCN, III, 1959.
~ Numophylacium Tsepregianum, descriptum labare Michaelis Pap Szatmari, Claudiopoli, 1758, p. 151;
completat în anii următori; acum se află în Biblioteca
universităţii
din Cluj, secţia manuscrise, A 420.
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Inserta est Biographiae d,ris Weszpremi T. IV, p. 417 ex communicatione mea;
a. 1792 hieme in calicato frigido tota haec columna corrupta est». Deci altarul
(ori columna parva lapidea ?), distrus în iarna 1792, era adus din Turcia (la fel ca
CIL, III, 882 şi 895); inscripţia a fost pusă între cele napocense de Mommsen,
lipsind o precizare din partea lui W eszpremi asupra originii ei. Lectura din ms.
a lui Szathmary este desigur mai bună decît cea dată de W eszpremi (întregită de
Mommsen, CIL); varianta « Maessianus » în loc de corectul Messianus e justi,
ficată prin grafia frecventă ae pentru simplul e în inscripţii 1 •
15. Alt ar vot i v de conglomerat calcaros gălbui, înalt 31, lat 18 cm;
descoperit la 1905 pe versantul sudic al <<Cetăţii» {cf. nr. 10), la adîncime
de 1 m în pămînt. Fără niciun ornament, capitelul are deasupra o adîncitură
pentru sacrificiu. Achiziţionat de I. T eglas, de la care a rămas un desen în
carnetul din a. 1905 (monumentul a dispărut); lectura:
De relevat caracterul laconic şi
lapidar al inscripţiei, discreţia cre,
dinciosului dedicant care nu,si mai
afişează numele pe altar, din ~otive
de economie ori modestie, subînţe,
legîndu,şi numele («eu am pus ... »),
S(oli) I(nvicto) M(ithrae).
care era cunoscut celor din jurul
său, fiind vorba poate de un sanctuar
privat ori de o casă particulară în
care a fost pus altarul închinat zei,
tăţii persane Mithras.
16. A l t a r v o t i v de margă Fig. 15.- Altar votiv
calcaroasă, înalt 35, lat 20 cm;
din Turda.
descoperit la Turcia «în vii», deci
pe versantul sudic al dealului Cetăţii (v. nr. 10); se află din a. 1887 în Muzeul Deva,
achiziţionat de G. Teglas, care l,a publicat de două ori 2 , cu lectura preluată în CIL,
III, 7691: I DoM /N A D /VOT/ II B /P OS. C. Patsch 3 a propus întregirea
« I(nvicto) d(eo) M(ithrae) Na[b(arze)] vot(um) [l]ib.pos. »,adoptată de Domaszewski
în CIL, III, p. 2328, 94, admiţînd că «recte emendat Patsch » (şi în index p. 2665)ceea ce însă nu corespunde realităţii, nefiind de loc «recte». Reexaminarea epigrafei
mult deteriorate, ruptă la marginea stîngă, cu literele corodate, indică lectura:
S]il(vano) Dom(estico)
He]r ma d,
i] o v o t(um)
1] i b(ens)
pos{uit).

Fig. 16.- Altar votiv
din Turda.
1
De ex. CIL, III, p. 2570, un Maes[io] în loc
de Messio, CIL, III, 12201 etc.
2
G. Teglas, în AEM, XI, 1887, p. 237, nr. 17,

~8-

c. laO

Erdelyi Muzeum, Cluj, 1888, 65, nr. 25.
3 C. Patsch, Wissenschaftliche Mitteilungen aus
Bosnien und der Herzegowina, VI, Viena, 1899, p. 273.
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Este o dedicaţie lui Silvanus Domesticus din partea unui provincial grec (sau
oriental) Hermadio, al treilea exemplu al acestui nume în Dacia 1 .
17. F r a g m e n t de conglomerat nisipos, înalt 44, lat 48, gros 14 cm,
litere 5 cm; descoperit la 1911 în Tîrgul de vite (azi piaţa Ecat. Varga); a fost în
colecţia 1. Teglas (Turda; consemnat de el într,un carnet din a. 1911); acum se
află în Muzeul Turda. Scriere confuză şi fragmentară, lectura dificilă; sigur este
numai cuvîntul templum, iar în r. ultim ]ne de sua, fiind
o dovadă epigrafică despre construirea unui templu de
către un particular sau personaj mai marcant şi înstărit
din Potaissa, cu mijloace proprii (« de suo »).
18. L e s p e d e
f u n e r a r ă de conglomerat
nisipos, cu multe pietricele de culoare brună ori albă,
struie; înaltă 70, lată 85 cm, litere 6,5 - 7 cm; zidită în
faţa externă a peretelui în vechea casă din str. Elena
Pavel nr. 1 (fost Stanislaus, fost Zoldfautca), în Turda,
unde a fost văzută de mulţi trecători şi epigrafişti:
Fig. 17 · -Fragment epigrafic
Ercsey, Szasz s,i Neigebaur în prima J·um. a sec. XIX, la
din Turda.
1857 de Th. Mommsen, CIL, III, 914, Ackner,Mtiller,
Orl::an Balazs, 1. Teglas şi alţii. La început lipsesc din text, după aprecierea noastră,
două rînduri, care pot fi întregite în urma curăţirii de mortar şi tencuială (1951)
a marginii de sus, unde se mai văd resturi din literele rîndului II; lectura
epigrafei ar fi :
[ D(is) M(anibus) ]
Aur(elius) Crit[o]
vix(it) ann(os) IIII
Aur(elius) Zosim,
ianus vix(it) an,
nu(m), ex lvfoesia
superiore, Aur(elius)
Zosimus natibus.
Fig. 1A.- Lespede funerară
din Turda.

E o familie de provinciali romani (ori greco,romani) cu cetăţenia de la un
cognomina greceşti: tatăl Zosimus, fiii Zosimianus

împărat Aurelius (Caracalla) şi
şi Crito, nou în Dacia 2 •

g) P A P 1 U 1 L A R l A N
(Budiu de Cîmpie, Mezobodon, r. Luduş, reg. Cluj)

19. A l ta r fu n era r de piatră, conservat fragmentar, înalt 40, lat 74
cm; zidit în peretele de vest al Şcolii elementare din comuna Papiu Ilarian, ieşit
la iveală de sub stratul de tencuială cu ocazia unor lucrări de renovare a clădirii ;
textul şi dimensiunile după informaţiile primite de la arheologul N. Vlassa (ClujÎ
care a văzut inscripţia în 1953 :
D
M
D(is) M(anibus)
c IVL AEM
C(aius) Iul(ius) Aem(ilianus ?).
A+ E în numele Aem(il.) este în ligatură.
1

Celelalte două: CIL, III, 1436, 1549.

f Exemple de
nume Crito în inscripţii latine:
Thesaurus linguae latinae, onomast., Il, p. 726.
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Sub acest fragment se află zidit un altul, înalt de 17 cm, ultimul rînd dintr~o
cu literele:
V S L M
V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Ambele fragmente au fost zidite în pereţii şcolii cu ocazia construirii ei cu
materiale scoase din ruinele unui vechiu castel (medieval?), din care au fost aduse
fără îndoială şi inscripţiile semnalate mai sus, precum şi epitaful cunoscut de multă
vreme CIL, III, 7694 (acum în Muzeul Alba Iulia), toate fiind de origine din Turda
(Potaissa), transportate prin sec. XVIII/XIX de vreun mare proprietar feudal
(grof) din Budiu la moşia sa, nu pentru a le zidi în pereţi, ci pentru a~şi forma
o colecţie arheologică; e adevărat că în corn. Papiu Ilarian s~au găsit materiale
romane: zidărie, ceramică, monede etc. 1 , dar monumentele epigrafice semnalate
mai sus nu sînt de origine locală. În legătură cu numele propriu din epitaful pu~
blicat acum se poate aminti un Q. Iul. Aemilianus, CIL, III, 7421, iar la Potaissa un
Iul. Aem (ilius) Felix 2 •
inscripţie votivă

h)

F E L D 1 O A R A- R Ă Z B O 1 E N 1
(Szekelyfoldvar, r. Aiud)

20. R e l i e f fu n era r de piatră, rupt în două bucăţi şi conservat
fragmentar, reprezentînd cinci figuri: bărbat, femee şi trei copii; din inscripţie
mai există şase litere ori părţi din ele ; se păstrează în Muzeul arheologic Cluj ;
e reprodus pentru ilustrarea unor fibule (broşe) pe monumente sculpturale de
I. Paulovics 3 , cu remarca melancolică «locul descoperirii pietrei e, lucru regre~
tabil, necunoscut». În realitate însă locul de provenienţă şi descoperire e destul
de bine cunoscut: Feldioara Războieni, undeva în preajma castrului auxiliar (ocupat
de unitatea de cavalerie Ala I Batavorum miliaria), al cărui loc se vede clar în
centrul satului actual; aici a fost descoperit relieful probabil prin anii 1830-1840
şi transportat de savantul colecţionar I. Kemeny la Luncani (Grind, Gerend, raion
Turda), unde cele două fragmente au fost văzute şi descrise la 1847 de ]. F. Nei~
gebaur 4 , după care le~au semnalat şi alţii, iar ultima dată Th. Mommsen în CIL,
III, nr. 934 « Szekelyfoldvâr rep., deinde Gerendi apud Kemenyium; protome
adultorum duorum, infantium quattuor: SE[cun]DVS. Vidi, ed. Neigebaur, Dac.
p. 244 ». Lectura lui Mommsen şi a celorlalţi este desigur greşită, cum arată piatra,
pe care se vede :

. . . SE . . . TVS V .. ,
probabil Se[da]tus v.
Fig. 19.- Relief funera
din Feldioara-Războieni.

E cognomenul bărbatului mort, care este reprezentat pe relief, ce poate fi întregit
de ex. [D M ?Aur.] Se[da]tus v[et(eranus)? / . . .vix(it) ann. . . .] etc.; mai
puţin probabil ar fi numele Se[cta]tus ori Se[rva]tus, căci între E şi T în spărtură
pare a fi loc numai pentru două litere.
1

Teglăs

1., în AE, XXXI, 1911, p. 79-80.
C. Daicoviciu, loc. cit., p. 3 14.
" Paulovics Istvan. Dacia l<eleti hatart•onala,

Cluj 1944, p. 106 şi fig. 60-62.
4
J. F. Neigebaur, Dacien,
p. 244. n~ Il ~ 17.·
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i) R O Ş 1 A

M O N T A N Ă

(Verespatak, r. Cîmpeni; ALBURNUS MAIOR)

21. Alt ar vot i v de gresie («piatră de Orlea »), înalt 61, lat 30, gros
24 cm, litere 3,5 -2 cm, existent la casa nr. 169 a lui Ştefan Szekely miner în
Roşia, care l~a descoperit prin a. 1936 în partea de hotar «Valea Nanului » spre
sud~vest de sat, cînd a fost arat (« spart ») locul pentru a fi cultivat cu cartofi.
Forma literelor este destul de rudimentară, execuţia stîngace, încît lectura
prezintă dificultăţi de interpretare în r. V -VI. Capitelul are pe fronton
un ornament din două spirale opuse, ca la alte altare din aceeaşi localitate
ori din apropiere 1 ; textul:

traducere

Silvan o
aram p~
osuit Va~
rro Scen.
cot prom.
collegi Aeli Be.

Fig. 20. votiv din

(Zeului) Silvanus
(acest) altar l~a
pus Va~
rro (fiul lui) Scen.
pe care (altar) l~a promis
colegiul(ui ?colegii?) Ael. Be.

Altar
Roşia.

Varro, nume probabil roman purtat şi de illyri, fiul lui Scen. (ce poate fi în~
tregit Scenus ori Scenobarbus) este un illyr, miner dintre cei veniţi din Dalmatia
în zona Alburnus (Roşia); tot nume illyr este Be. de la sfîrşitul epigrafei, ce ar
putea fi întregit Be(usas), din care se cunosc exemple în Dacia 2 • Expresia ciudată
« cot prom. » pare că trebuie interpretată ca o formă populară a lui quod pro~
miserat: «cot» (quod) CIL, III, 2107, « coque » 1537 în loc de quoque etc.; apoi
votum quod promeisit 14204, quod promiserunt 865, 1425, 534 etc., quod voverat
Silvano 3 • Collegi (pentru collegae ?), asociaţie a minerilor illyri, mai apare în
epigrafe de la Alburnus 4 , dar semnificaţia termenului şi destinaţia instituţiei
nu sînt cunoscute.
22. Alt ar vot i v din piatră de gresie, înalt 80, lat 36 cm, litere r. I
3,5, r.II -III, 4, r.V de 5 cm; descoperit prin a. 1941-1942 în cursul aratului în
partea de hotar «Ţarină» de la marginea de nord~vest a Roşiei de către Adrian
Ivăşcanu (senior), care l~a zidit în peretele casei sale nr. 335 (acum proprietatea
Adrian Ivăşcanu~junior), cu faţa scrisă spre stradă, unde se află acum monu~
mentul, acoperit cu un strat de var, ce a putut fi înlăturat parţial destul de uşor,
textul văzîndu~se clar. În ce priveşte forma literelor, este remarcabilă varianta lui
A cu bara transversală trasată vertical; capitelul altarului nu pare să fi avut nici
un ornament; textul e limpede cu excepţia r.III/IV cu numele (patronimicul)
dedicantului, din care însă nu pare să lipsească nici o literă, deşi nu este complet:
1
C. Daicoviciu, loc. cit., p. 301, nr. 9 şi fig. 1 ;
p. 302, fig. 2; CIL, III, 7828, acum la liceul din Abrud.
2
Beus. Plato (r): CIL, III, 7824; Beusas: CIL,
III, p. 948 şi 954; in AISC, IV, p. 201.

3

C. Daicoviciu, loc. cit., p. 308, nr. 10.
CIL, III, 7827 Plabaotius et col (l)egi, 7822
mag. coli., C. Daicoviciu, loc. cit., p. 302, nr. 1, 3, 4.
~
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Apollini
Aug{usto) sac(rum)
Pa nes N( ?)
[o] set i s
v(otum) s(olvit) l(ibens) m{erito).

Fig. 21. votiv din

Altar
Roşia.

De relevat sînt numele personale illyrice, purtate de mineri veniţi din Dai,
matia: Panes cunoscut în alte două exemple din Dacia, ambele la Alburnus,
Roşia 1 ; în total se cunosc pînă acum 18 exemple ale numelui Panes. N SETIS,
evident nume propriu, pare a fi de citit N(o )setis, nume nou în Dacia, care tot
illyric trebuie să fie, cf. messapic N osetis scris întreg într'o inscripţie din Lupiae, Italia 2 •
23. S t e l ă fu n era r ă din gresie slab cimentată, înaltă 156, lată 76,
groasă 17 cm, litere între 8 şi 6 cm ; regăsită de noi (în baza unei vechi fotografii
şi a informaţiilor primite de la prof. P.Coroiu,Roşia şi l.Micu,Abrud) în 24 mai
1957 la un mormînt pustiu pe o dîlmă în locul « spre Dealul Băieşului » din vechiul
cimitir unitarian al oraşului Abrud. Textul epigrafic e reprodus incomplet astfel
în CIL, III, 1267, după un manuscris al celebrului numismat vienez J.Eckhel
(1737 -1798) care,l va fi primit de la vreun informator ce a umblat ori a stat
la· exploatarea auriferă de la Corna (la sud de Roşia): « Verespatak (Roşia,Alburnus)
ad lacum Korna (Corna) rep. a.1765: D M 1 DOMITIAe 1CLONI 1 Q.VIX.
AN.XXX 1F.M.B.POS.I. Eckheliana 9,5. - 1 DOMITIA.I, 5 POSS traduntur ».
Lectura reală este :

D(is) M(anibus)
Domitiae
Chlone
q(uae) vix(it) an(nos) XXX
f(iliae? ?) m ... ? b(ene) m(erenti) pos(uit)

Fig. 22. - Stelă funerară
din Roşia (Abrud).
1

nr. 9.

CIL, III, 7821; C. Daicoviciu, loc. cit., p. 301,

2

Rivista

J. Whatmough,
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Marginea superioară a lespezii este în unghi drept în forma unui acoperiş ;
întreaga suprafaţă a stelei e repartizată în trei registre: I cel de sus, în «triunghi»,
are o viţă şi doi ciorchini, derivind ca formă din frontonul obişnuit la unele
monumente funerare în epoca imperială romană, din care se cunosc exemple
din Dacia ca şi din alte provincii 1 , avînd cele mai variate elemente ornamentale;
II cel din mijloc are o rozetă mare cu şase frunze lungi elipsoidale în mijloc,
la margine viţe si ciorchini de struguri, din lujerii ce se ridică pe cele două margini
ale cîmpului inscripţiei; III cîmpul inscripţiei este mai proeminent, încadrat
lateral de doi lujeri, literele gravate cu îngrijire. Registrul II şi III sînt încadrate
la colţuri de cîte un dreptunghi (un fel de « vinclu »), iar întreagă faţa stelei este
încadrată de un chenar simplu. Jos are un pivot (cep) original din antichitate,
cu care se fixa atunci ca şi acum pe un bazament la capătul mormîntului. Acest
tip de lespede funerară este deosebit de interesant şi curios în Dacia, cu unele
elemente de remarcabilă originalitate în ce priveşte forma şi compoziţia (pare a
fi un « unicum » după cît putem aprecia în baza bibliografiei şi a materialelor
văzute în colecţiile muzeale ardelene) şi chiar prin unele elemente ornamentale ;
ea ar necesita un studiu mai amănunţit din punct de vedere al sculpturii şi sim~
bolisticii funerare.
Frumoasa lespede funerară a Domitiei Chlone (personaj aparţinător desigur unei familii
de mineri), descoperită la 1765 în cimitirul antic al minerilor din Alburnus (Roşia, Corna), a fost
adusă pe Ia sfîrşitul sec. XVIII la Abrud, unde -după 16 veacuri de la confecţionarea eia găsit o nouă întrebuinţare identică celei din antichitate: o familie de « unitarieni » mai
înstăriţi din Abrud şi-a făcut din ea piatră de mormînt printr-un procedeu simplu şi expeditiv,
gravînd pe dos un text funerar în limba latină (un scris dificil, înflorit, confuz, greu de citit,
pe care din lipsă de timp n-am apucat a-l descifra) şi aşezînd-o cu această lature în afară, iar
cu cea scrisă şi sculptată în antichitate spre mormîntul modern; astfel, a fost salvată şi păstrată
pînă azi aproape intactă (în mică măsură erodată de ploi şi vînturi) stela funerară romană de
la Corna-Roşia Montană.
j)

Z LAT N A

(Zalatna, r. Alba; AMPELUM)

24. L e s p e d e din piatră (gresie), fragment dintr-o inscripţie de clădire
(titulus operis publici), înalt 34, lat 50 cm, litere de 6 -6,4 cm; un chenar simplu
încadrează cîmpul inscripţiei, ·păstrat sus, la dreapta şi jos, la colţul drept de jos
e rupt, iar în stînga lipseşte o bucată mai mare decît cea existentă (care ar reprezenta cam 1 /3 din totalul plăcii) ; se află de foarte multă vreme zidită în peretele
de sub poarta principală a clădirii Şcolii medii din Zlatna. În r. II ligatură V+ M
cuvîntul SVMPTV, r. III V+O în SVO; textul păstrat e absolut clar, deşi fusese
obdus cu un strat gros de var:

f~!IEJ.
!AX;FM OPROG_S{):
"\ •••

·;:-·~:.:.~;;;;_ .......1"" .. '~"•'•""'~._,.:.....

Fig. 23. -

Inscripţia

de

[Imp(erator) caes(ar) . . .] Aug. Pius Sarm(aticus)
[ . . . . . . . . . .
1

. ]r sumptu fisci sui

[dedicante? . . . . . M ]aximo proc(uratore) suo.

:

clădire

din Zlatna.
1 ED, IV,
1930, p. 85; din Pannonia: H. Hofmann,
Viena, 1905, p. 90, fig. 63 etc.
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Este placa fixată pe o clădire(?), făcută de un împărat « Sarmaticus » (ex.
Marcus Aurelius 161-180, ori fiul său Commodus 180 -192), «cu cheltuiala
fiscului său», a casei imperiale 1 , dedicată (sau construită) sub îngrijirea unui
procurator al său (aurariarum Dacicarum) cu numele . . . Maximus, necunoscut
din altă parte. Înainte de a fi curăţită de var şi tencuiala ce se fixaseră puternic
pe întreaga suprafaţă a epigrafei, aceasta avea un aspect ciudat, părea că nu este
antică, suspectă de a fi falsă :
G IFVSSARM
O MITVFISVSI

X 1 M O ------din care nu poţi să alegi nimic la prima vedere; încît pare
nerea că acest text e cel dat de Ackner,Mi.iller şi CIL:
Ackner~Mi.iller,

Inschr. Dacien
(Viena, 1865), nr. 596 « Zala~
thna im Hofe des ehemaligen
Stuhlrichters Tovisi:

îndreptăţită presupu~

după
geşte

care o reproduce şi între,
Th. Mommsen în CIL.
III, nr. 1306a:

!!/l/ll!ill
-RAIISIVGISSVI
TV M S»

///RAIIS
conl V G 1 S S Vi
voT V M Solvit,

şi

probabil fragmentul dat de Neigabaur, Dacien (Braşov, 1851), p.176, nr. 22=
CIL, III, 1337: - - - - /RITEETSI/ BIVIO ( ?).
PĂTRÎNJENI

(Petroseny, Ompolykovesd, r. Alba)

Materialele arheologice aflătoare în acest sat şi în ruinele din teritoriul lui,
spre Zlatna, aparţin localităţii romane de la AMPELUM.
25. A l t a r v o t i v de gresie silicioasă, înalt 92 (fără bază, care e înfiptă
în pămînt, acoperită în pavaj), în tctal peste 100 cm, lat 58, gros 50 cm, litere
5,5 cm în r.l-111, 4,5 în r.IV şi VII, 4 în r.V -VI, 2,5 cm în r. VIII -IX. Este
aşezat ca picior al mesei de altar în biserica romînească ortodoxă din pădurea
Negraia, cătunul Valea Mică (1,5 km spre sud,est de Pătrînjeni), unde a fost
adus în a. 1910 (cînd s~a clădit lăcaşul de închinare) de la Zlatna şi aşezat în
locul actual, fixîndu,se cu ciment în pavaj ; a fost întregit la margini, fiind văruit
de jur împrejur. În lăcaşul izolat ca o mănăstire din pitoreasca pădure de stejari
Negraia a stat epigrafa mai mult de patru decenii, rămînînd - cît se pare
-neobservată şi nesemnalată de epigrafişti, total necunoscută în bibliografia
Daciei romane, cu toată valoarea documentară deosebită ce prezintă. Ignorarea
ei s~ar explica în bună parte prin starea mediocră de conservare a textului, care
-acoperit cu var -era aproape indescifrabil. Capitelul, tocit în mare parte, are
ornamentaţia în timpan, sub care este o rozetă, la margini acrotere. Fiind anterior
utilizat probabil ca material de construcţie în Zlatna, suprafaţa scrisă a altarului
a fost mult avariată, la margini lipsesc litere, textul a fost peste tot erodat, lectura
1

Despre fiscus: Rostowzew, RE, VI, col. 2385-2405.
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fiind astfel extrem de grea. Prin curăţirea după eforturi penibile în grele condiţii
de muncă şi vizibilitate (25 mai 1957) şi raderea varului gros şi a cimentului cu
care a fost « întregită » la margini de către zidari faţa scrisă, cînd a fost « finisat »
piciorul mesei de altar creştin prin a.1910/ll, am obţinut un text relativ clar, cu
excepţia r.V -VI unde este numele procuratorului:

CER ERIAVG

1 SACR

.VRIAC
VSAVCNt
1

01SPAVRACVMSVL
kJEDICAASENEC
L'.ONTIANO vr;
P RO C

W.·.:

n•ONIANLALTO 1:\.
•
U CERIALE COS"'i

1

',,",....................:.·1•··'"'1"''"'''

O

10

'20

30

Cereri Aug{ustae)
sac r(um)
S]uriacus aug(usti) n(ostri)
disp(ensator) aura(riarum) cum suis
dedica(nte) A(ulo ?) Senec ... ?
.. Leontiano( ?) (Contiano ?) v(iro) [p(erfectissimo) ?]
p r o c(uratore),
... non(as) Ian(uarias) Laeto (iterum)
et Ceriale co(n) s(ulibus) 1 •

40Ctr~.

Fig. 24. -Altar votiv din
Zlatna (Pătrinjeni).

Dedicaţiile

lipsesc în Dacia; se citează un singur
exemplu într'o epigrafă (dispărută) considerată de Mommsen a fi un fals, CIL,
III, 36 * din Cluj 3 , care însă pare să fie autentică (interpolată ori rău copiată).
Suriacus, nume oriental,semit, deci posibil ca purtătorul lui să fie de această
origine 4 , este un sclav al împăratului (M. Aurelius Antoninus,Caracalla) şi
ocupa importantul post financiar de dispensator aurariarum Dacicarum 5 , un fel
de « casier general » al serviciului roman de exploatare a minelor aurifere ale
Daciei; este al doilea exemplu de asemenea « sclav ... bogătaş» (care dispunea
de considerabile resurse pecuniare ce,i permiteau să ridice monumente impozante,
să organizeze serbări religioase patronate de personaje suspuse, ca procuratorul
aurăriilor, să dea banchete etc.), după cel cunoscut din CIL, III, 1301 (« I.O.M.
Aeterno Conservatori, Callistus aug.n.disp. » ), identic cu cel din CIL, III, 1085
(« Callistus aug. nostri verna dispensator ») 6 • Numele procuratorului, care a
prezidat ceremonia social,religioasă şi eventual serbarea cu banchet organizate
şi finanţate de casierul general al aurăriilor Daciei, nu e clar şi sigur; pare a fi
A.Senecius ( ?) Contianus (Vocontianus ?) ori Pontianus( ?), fiind rău conserva te,
respectiv erodate în aceste puncte. Data « tîrnosirii » e nesigură în ce priveşte ziua
(începutul r.VIII şi IX este erodat, aproape indescifrabil) « ... non. (5) ian{ua,
pentru Ceres Augusta

1 Textul reprodus şi de D. Tudor, Istoria sela·
vajului in Dacia romană, Bucureşti, 1957, p. 277,
nr. 152.
2
Cf. Thesaurus linguae Latinae, II, p. 340.
3 CIL, III, 36*: «Cereri augustae sacrum, pro
salute Ianuarii Hilaris dispositoris areae et horrei
huius qui ... ».

2

~ Alt exemplu de Suriacus: CIL, III, 12541 din
Gherla.
6 Despre dispensator in general: Liebenam, în
RE, V (1903) col. 1189-1198.
8 Cu toate că in CIL, III, p. 1091 şi 2384, Kerenyi,
op. cit., nr. 1881 şi 1882 par să admită existenţa a
două personaje diferite cu numele Callistus.
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rias) » înainte de 5 ianuarie a.215, consulii M.Maecius Laetus a doua oară 1
şi M. Munatius Sulla Cerialis 2 • Faţă de importanţa informaţiilor ce conţine,
epigrafa merită să fie reexaminată mai temeinic, în condiţii de vizibilitate mai
bune decît cele posibile în biserica,mănăstire din dumbrava de la Negraia,Pătrînjeni
(eventual să fie adusă la un muzeu), spre a i se da o lectură completă şi de,
fini tivă.

k) A L B A

1U L 1A

(Gyulafehervar, Karlsburg; APULUM)

Bogatul material epigrafic inedit acumulat de mai mulţi ani la Muzeul
regional Alba Iulia, vreo 50 piese şi fragmente mai de seamă, provenind din
teritoriul vechiului Apulum - care a lăsat cel mai mare număr de inscripţii
din toate centrele Daciei romane - a fost studiat şi pregătit pentru publi,
care în Buletinul Muzeului Alba (1959, sub tipar) de către D.Radu, directorul
muzeului. În cele ce urmează sînt prezentate numai cîteva din piesele mai
remarcabile publicate (una, nr. 31, dispărută), care necesită unele îndreptări
de lectură.
26. Altar votiv de piatră calcaroasă, descoperit în a. 1929, înalt 88, lat
49, gros 40, publicat de E. Zefleanu, Apulum II, 1946, p.97, fig. 1 (desen}, cu lectura:
l(ovi) o(ptimo) m(aximo)
C(aius) Cassius C(ai) f(ilius)
Moes(icus)? Procu,
leianus Epi,
phania (centurio) leg(ionis)
XIII G(eminae)
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Deşi clar trasat în desen, cuvîntul MOES nu e considerat sigur de către
editor, care,} transcrie MOES(icus)? Indoiala e perfect justificată, căci pe piatră
se vede nu MOES, ci literele uşor erodate COLL, prescurtare pentru Coll (ina
tribu), deci lectura: I.O.M. j C (aius) Cassius C (ai) f (ilius) / Coll (ina tribu)
Procujleianus Epiphania etc.
27. A l ta r
v o t i v de piatră calcaroasă, descoperit pe Cetate, înalt
39, lat 23, gros 18 cm, litere între 5 şi 3,5 cm; C. Daicoviciu, Dacia, VII -VIII,
1941, p.309 f (« Lesung V. Cucuiu »): I.O.M./Cl. Nic.j B (enemerenti) v (otum)
s (olvit). În loc de simplu B în r. III se vede un B tăiat de o bară
orizontală (pe care n,a înregistrat,o Cucuiu), adică B+F în ligatură, pentru
b (ene)f (iciarius); deci Cl (audius) Nic (ias,,andros?) b (ene)f (iciarius) v (otum)
s (olvit) 3 •
28. A l ta r v o t i v de piatră, înalt 60, lat 35, gros 25 cm, litere 4 cm;
adus de la Alba Iulia la Cluj, în str. Armata Roşie, nr. 27, de prof. dr. V.Baroni;
din aug. 1957 în Muzeul Cluj; C.Daicoviciu, AISC 1/2 1933, p.58, cu lectura

1
2

RE, XIV, col. 236.
RE, XVI, col. 555-556, nr. 40.

8 Despre funcţia şi gradul militar beneficiariu!:
Activitatea Mu:ree!or, Cluj, 1956, p. 121.
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(O.Floca): lOVI DEP / T VAL PAR; inscripţia prezintă ligaturi: r.I P+ L, r.ll
P + L şi R + E, încît lectura ce se impune este :

lovi Dep(u)l(sori)
T(itus) Val(erius) Plare(s).

Fig. 25. -Altar votiv din
Alba Iulia.

Ultimul nume (cognomen) Plares este illyric; se cunosc alte 7 exemple din
Dalmatia şi Dacia, Plares, gen. Plarentis, derivat Plarentius; cum îl arată cogno,
rnenul, T.Valerius Plares este evident un illyr romanizat, originar din Dalmatia.
29. A l ta r vot i v de gresie calcaroasă, rupt la marginea de sus, înalt
44, lat 19, gros 18 cm, litere 3,5 cm; C.Daicoviciu, Dacia, VII -VIII, 1941, p.
309, nr. 14 cu lectura: ... / SALVI [a]/ NVS SiL[va]/NO VOTVM/ L(ibenti)
A(nimo) SOLVIT. Dar a cincea literă în r. I al fragmentului este R, încît
trebuie citit SATVR[ni]NVS:
Satur [ni],
nu s Si 1[va],
no votum
l(ibenti) a(nimo) solvit

Fig. 26. - Altar votiv
din Alba Iulia.

Cognomenul dedicantului este Saturninus; alt caz din Dacia: CIL, III, 7838
(Zlatna).
30. Cap i t e l d e c o l o a n ă din piatră, înalt de 44, lat 34, gros 26 cm,
cu inscripţie litere înalte 2,5 cm; C.Daicoviciu, Dacia, VII -VIII, 309,e («Le,
sung V.Cucuiu »):
L. MITHRAE
AEL. GORDIANVS

V

S

L

M.

La început, înainte de L (care izolat nu are un sens în context) este loc pentru
alte litere şi se pare că trebuie citit [So]l(i) Mithrae, dedicaţie lui « Sol Invic,
tus Mithras ».
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31. A l ta r fu ner ar aflat în satul Petreştii de Jos (Petrid, Als6peterd,
r. Turda; v. nr. 13), unde a fost copiat în cîteva rînduri de exploratori şi amatori,
cu greşeli din cauza relei stări de conservare a inscripţiei: Soterius, Huszti, Seivert
(trei variante) şi C.Torma, în facsimile lacunare; ultimul 1 a dat o lectură şi
întregiri: « Diis Manibus, Publio Aelio Victori Plantiano decurioni municipii
Salvia conjux, Secundina, V era, Junia ... Menti Frontina. . . merenti » 2 • Cele
şase variante (de lungimi deosebite) sînt reproduse de Mommsen în CIL, III,
1211, considerînd epigrafa ca originară din Alba Iulia, « origine item Apulensis,
opinor », fără a încerca o întregire ori lectură măcar provizorie a ultimelor
rînduri. Dintre copii 3 , numai a lui Huszti, Soterius şi Torma pot servi la
reconstituirea textului, care trebuie citit în ţ. IV DEC MVNI[ci]P sau DEC
MVNJ[c. A]P(ulensis) ori chiar DEC MVNI[c.] P(otaissae), în ultima even,
tualitate inscripţia ar fi de la Turda; în r. V -VIII e de citit SALVIA
COI(ux?) SE/CVNDVM Vfo]/LVNTA[tem testa]/MENTI. . . / FRONTINA?
[hene]M(erenti):
Huszti

Soterius

DM
P
AEL
VICTO
P AEL VICTOR!
RI PLAVTIANO
PLAVTIANO
DEC MVNI /
DE . I. MVNI/ /
SALVIA C /
SALVIA.C / /
CVNDVM
/
CVN .N ! /
LVNJA
IVNIA / /
N.NT

Torma

D M
P AEL VICTo
RI PLAVTIANo
DEC MVNI- -P
SALVIA Co ISE
CVND M VER
IVNIA - - MENTI - - FRONTIN- --

Lectura

D(is) M(anibus)
P(ublio) Aelio Victo~
ri Plautiano
dec(urioni) muni[ci]P
Salvia con. se~
cundum v[o],
lunta[tem testa]~
menti . . . . .

« Secundum voluntatem testamenti » e formula sepulcrală din termina,
juridică romană bine cunoscută, «după dispoziţia testamentară »,. ates,
tată în Dacia în alte trei exemple 4 • Pentru limbajul popular din provincii
este remarcabilă formularea « segundum voluctatem testamenti » în teri,
toriul istrian din Dobrogea, într'o inscripţie publicată cu ingenioase explicaţii
de Pârvan 5 •
32. S t e l ă f tt n e r a r ă de piatră, spartă în două bucăţi în sens
vertical, din care lipseşte marginea de sus (una de 92 x 56 x 35, alta 98 x 54 x 35
cm), publicată de E.Zefleanu în Apulum, III, p. 171, fig. 1 (foto) cu lectura: Dome
(stius? ) . . . vet (eranus) leg (ionis) XIII Ge (minae) / vix (it) an/n (is) LXVI/Pris,
logia

Torma K., ArchKăzl, III, 1864, p. 148.
" D. Tudor, op. cit., p. 271, nr. 129.
a Inscripţia este reprodusă cu lacune şi de Ackner·
Muller, Die rămischen lnschriften in Dacien, Viena,
1865, nr. 719 şi 601; B. Orban, Torda varos es kărnyeke
[Oraşul Turda şi împrejurimile), .Budapesta, 1889,
p. 63, nr. 14; B. Cserni, Als 5fehennegye monograficija
1Monografia judeţului Alba), Ai ud, Il, 1, 1901,
p. 500, nr. 545 şi p. 475, nr. 462; în a. 1904 piatra
exista încă în grădina proprietarului Czak6 la (( curia >>
din Petrid-Petreşti, văzută şi copiată cu aceleaşi gre·
şeli de I. Teglas în carnetul său de însemnări arheo·
logice şi didactice, unde citează ca sursă pe ... Cserni.
1

Cu ocazia unei periegheze arheologice la Petreşti in
oct. 1952, n-am mai găsit nimic din materialele colec·
ţionate aici la sfîrşitul sec. XVII de F. Lugossy, din
care unele au fost transportate la Turda prin a. 1930
de către L. Czak6 (v. mai sus, nr. 13 şi SCIV, VI,
1955, p. 883).
4
CIL, III, 1230 (( secundum voluntatern testa·
rnenti », la Alba-Iulia-Apulurn; 810 (( [secu]ndurn
volun[tatem testator[isJ », la Ilişua; D~ Tudor, Oltenia
romană, Bucureşti, 1958, p. 386, nr. 35 (( iuxta volun·
tate testamenei », la Drobeta; exemple din alte
provincii ale Illyricului: CIL, III, p. 2607.
• Dacia, Il, 1925, p. 2.38-240.
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cilla C(ai filia) Veratia/Statuta f(ilio) b(ene)m(erenti) pos(uit). Reexaminarea
pietrei arată că lectura trebuie modificată în sensul următor:

[ D(is) M(anibus)]
[ . . . . . .]an~
us dom(o) F[aventia ?] vet(eranus)
leg(ionis) XIII Gem(inae) [vix(it) an]n(os) LXVI,
Priscilla C. . . Veratia
Statuta(?) ... f(ilio) b(ene)m(erenti) pos(uit) .

L~-Fig. 27.-

...___ _ __.J

Stelă funerară

din Alba Iulia.

Este un veteran allegiunii XIII de la Apulum, din al cărui nume rămîne numai
cognomenului -anus (ca Aelianus, lulianus, Gratianus, Maximianus
etc.), de origine italică, din Faventia (din provincia Aemilia), ori Florentia, Formia
(?), sau din alt oraş începînd cu F-; inscripţia datează din sec. II e.n., cînd
italicii erau încă numeroşi în cadrele legiunilor.
terminaţia

INDICES
NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM

Aelius Be. 11
(A)elius Theubropes 10
Aurelius (A)elianus 11
Aurelius Crito 18
Aurelius lustus 2
C. Caelius? Salvianus? 3
Domitia Chlone 23
C. lui. Aem. 19
L. MARIVS PERPETVVS 8
M. N .... Lucret(i ?)anus 4
Ulpius Lucanus 11
M. Ulpius Provincialis 5
T. Valerius Dubitatus 6
T. Valerius Plare(s) 28
V(alerius ?) Va(lerianus ?) 9

Maessianus 14
MAXIMVS [241
Mucianus 1
Nosetis(?) 22
Panes Nosetis? 12
PERPETVVS [8]
Plare(s) [18]
Provincialis [5]
Salvianus? [3]
Saturninus 29
Scen. 11
Se[da]tus? 20
Suriacus 25
Theu bropes 1O
Va(lerianus?) [9]
Varro Scen. 11

COGNOMINA

lMPERATORES ET DOMVS EORVM

Aelianus [11]
Aem. [19]
Be(usas?) [11]
Chlone [23]
Crito [18]
Dubitatus [6]
Hermadio 16
lustus [2]
Lucanus [ 11]
Lucret(i ?)anus f4)

L. Septimius Severus (Dominus noster
Severus) 7
Iulia Domna 8
M. Aurelius Antoninus (Dominus noster
Antoninus) 7
................ Sarmaticus 24
CONSVLES

a. 214 Messala et Sabinus 8
a. 115 Laetus et Cerialis 25
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NOTABILIA VARIA

fiscus 24

aedificia et donaria
aram posuit 21
templum 17
dedicationes
dedicante 25
cot (quod) prom. 21
voto retulit 13,
votum retulit libens merito 12,
vota libens merita solvit 5
impensae
sumptu fi.sci sui 24
restamentum
secundum voluntatem testamenti

RES MILITARIS

RECENSVS LOCORVM RECENTIORVM

legiones
V Macedonica 11 ;
V Macedonica P(ia) C(onstans ?) 13

Abrud 23
Alba Iulia 26 32
Ceanu Mic 9
Cluj 7,8
Feldioara Războieni 20
Gherla 3,4,5
Moigrad Qac) 1,2
Pa:piu Ilarian 19
Pătrînjeni 25
Roşia Montană 21, 22 (23)
Turda 10-18
Viştea 6
Zlatna 24 (25)

consularis Daciarum III (L. Marius
Perpetuus) 8
dispensator aurariarum (Dacicarum,
Suriacus) 25
procura tor (aurariarum?, ...... Maximus) 24
procurator (aurariarum, A. Senecio
Pontianus ?) 25
RATIONES ET RES DOMESTICA
IMPERA TORIS

alae
II Pannoniorum 3, 4
munera militaria

beneficiarius 27
miles leg. V Mac. 11, 13
optio 1
praefectus alae 3,4
Dll DEAEQVE

Apollo Augustus 22
Ceres Augusta 25
lupiter optimus maximus 3,4,10,11,12,13
Mercurius 14
Invictus Mithras
9, 15, 30
Silvanus 21
Silvanus Domesticus 1, 5,6, 16
Dea Suria 8
TRIBVS ROMANAE

Collina 26
PROVINCIAE. OPPIDA

Faventia (? Florentia ?) 32
COLLEGIA

Collegi ( ?) 21
GRAMMATICA

b pro v bo(tum) 9
c pro q cot (quod) 21
t pro d cot 21

31

lNSCRIPTIONES RECOGNlTAE VEL
EMENDATAE

AE XXXV, 1915, p. 48
AISC I/2,1933, p. 58
Apulum II, 1946, p. 97
III, 1948, p. 171
CIL III, nr. 861
914
934
1211
1267
1306 a
1337
7691
12540
Dacia, VII-VIII, 309 e
309 f
309,14
Dolg Cluj, IV, 1913, 255
VII/2, 1916,80

=10
= 28

26
32
= 14
= 18
=c-= 20
= 31
=

=

=23

=
=

24
24
= 16

= 4
= 30
= 27

= 29
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1. 1. RUSSU

HA,II.IUICH H3 .UAKHH
KPATKOE CO.UEP)l{AHHE
l13-3a 06HJUIH H ~oi<yMeHTaJibHOrO 3HaqeHHH 3llHrpaqmtieCI<Oro MaTepHaJia pHMCI<OH .IJ.ai<HH
U BBe~eHHH OTMeqaeTCH, tiTO tiaCTb yme ~aBHO, JIH60 He~aBHO ony6JIHI<OBaHHbiX Ha~nHCeiî: ~OJI)I(Ha
6biTb nepecMoTpeHa H

pacum<}lpoBI<a HX yJiytiweHa.

EcrL eme ~ocraTOtiHO Heony6JIHI<OBaHHhiX
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HaAnnceii H3 TpaHCHJibBaHHH n EaHaTa; HeKOTOpbiC H3 HHX npeACTaBJIHIOT qpe3BbillaHHO 6onhwyio
,1\0KyMeHTaJibHYIO l..{eHHOCTb. Bce MaTepHaJibl 6YAYT co6paHbl H paCCMOTpeHbl B CBO,l\HOM H3,!\aHHH,
KOTopoe oxsaTHT secb pyMbiHCKHH :mnrpaqmqecKnii MaTepnan. B Katiecrse BKJiaAa B 3TOT 6onbwoii
« Corpus » B HaCTOHil.leii pa6oTe npe,l\crasneHo 32 3nnrpa<}:>nqecKnx AOKyMeHTa ( 16 Heony6nnKoBaHHbiX n 16 nepecMaTpnsaeMbiX) H3 cesepHoii n ueHTpanbHOH 30Hbi TpaHCHJibBaHnn, Me>KAY
Porolissum n Apulum; OHH coAepmaT cBeAeHHH aAMHHncrpaTHBHoro, o611.\eCTBeHHoro nn6o npoconorpa<}:>nqecKn-oHoMacrnqecKoro, COOTBeTCTBeHHO TODOrpa<}:>HlleCKOrO llOpH,l\Ka, H B HeKOTOpbiX
cnyqaHx npeAcraBJIHIOT HOBbie 3JieMeHTbi AJIH apxeonornqecKoii KapTbi pHMCKOH .UaKnn. Pacnono>KeHbie no MeCTHOCTHM, c cesepa Ha ror (KapTa, pnc. 1), MaTepnanbi conpoBO>KAaiOTCH KpaTKHMH
3aMCTKaMH O HOBbiX 3JleMeHTax H HX l..{eHHOCTH ,1\JIH H3ylleHHH npOBHHI..{HaJibHOH >KH3HH KapnaTCKOH
.J:aKHH.

Ol:i'MICHEHHE PHCYHKOB
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Puc.
Pnc.

1. · Ceaep BepxHcii .IlaKHH. MeCTHOCTH c 3nurpa<f!nqecKHMH OTKphiTHH.\\11.
2.- IJocmiTHTe.TILHblii a.rnapb B Porolissum.
3. - ropc.'lbe<fl B Porolissum.
4. - IIocDRTHTe.'lbHbiU a.rnapb B repne.
5. - IIocBRTHTe.TlbHbiU a.TITapb B rep.Tie.
6. - lloCDIITHTe.TibHbiU a.TITapb B rep.Tie.
7. - Ceno BuwTR.
8.- IJocBRTHTe.TILHbiH a.TITapb a Buwn:.
9. - IIoceRTHTe.TILHaR Ha,~:~nucL R Kny,Ke.
10. - IIocBRTHTe.TILHbiii a.TITapL a LI11He.
11. - IIocBRTIITe.TILHbiii anTapL e Typ,~:~e.
12.- flocBRTHTe.TILHbiH anTapb a Typ,~:~e.
13. - IJocBRTHTe.TILHbiH anTapb B Typ,~:~e.
14. - IJocBIITHTe.TILHbiii a.TITapL e Typ,~:~e.
15.- 11oceRTHTe.TILHbiii anTapb B Typ,~:~e.
16.- IlocBRTHTe.TibHbiH a.TITapb e Typ,~:~e.
17. - 3nurpa<f!uqecKHii <flparMeHT H3 Typ,l:lbl.
18. - HaJI;rpo6HaR JI;OCKa H3 Typ,~:~bi.
19. -- HaHrpo6Hhiii pe.TILe<f! H3 <t>en,~:~uoapbi- P336oeue.
20. - IloceHTHTC.'IbHbiH anTapL B Powue,
21. - 11ocaRTHTe.TILHbiH a.TITapb a Powue.
22.- Ha,~:~rpo6HaR crena a Powue (A6py.A).
23.- Ha.AnHcL Ha nocrpouKe a 3naTHe.
24. - IJocBRTHTe.TILHbiH a.TITapL e 3narne (Il3TpbiHH<eHH).
25. - IIocBRTHTe.TILHbiH a.TITapL e A.n6a IO.rmu.
26. - IJocnRTHTe.TILHbiii a.TITap~o B An6a IO.rmu.
27. - HaJI;rpoonaH cre.r1a 11 A.•16a IO.'IHI!.

INSCRIPTIONS DE DACIE
RESUME

L'auteur releve la richesse et l'importance documentaire du materiei epigraphique de la Dacie
romaine et montre, dans l'introduction, qu'une partie des inscriptions, qu'elles aient ete publiees
jadis ou plus recemment, doivent etre revisees. Les inscriptions inedites, trouvees en Transylvanie et dans le Banat, sont encore assez nombreuses et quelques-unes d'une importance documentaire insigne. Tous ces materiaux seront revises et accompagnes d'illustrations, dans une publication unitaire embrassant l'ensemble du materiei epigraphique decouvert en Roumanie. Comme
un apport ace grand Corpus, l'auteur presente ici 32 pieces epigraphiques, dont 16 sont inedites
et 16 autres revisees par lui. Elles proviennent des zones septentrionale et centrale de la Transylvanie, ayant ete decouvertes entre Porolissum et Apulum. Elles renferment des informations
d'ordre administratif, social, prosopographique-onomastique (a savoir des indications topographiques, qui representent parfois des elements nouveaux pour la carte archeologique de la Dacie
romaine);· La presentation de ces textes, etudies par localites, en allant du Nord au Sud (carte,
·fig. 1), est iUustree-d'observations succinctes ou sont releves les elements nouveaux et la contribu'tion qu'ils 'apportent Lla connaissance de la vie provinciale de la Dacie carpatique.
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EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. --La region septentrionale de la Dacia Superior, avec les localites des decouvertes epigraphiques.
2. - Autel votif de Porolissum.
3. - Haut·relief de Porolissum.
4. - Autel votif de Gherla.
5.- Autel votif de Gherla.
6. - Autel votif de Gherla.
7. - La commune de Viştea.
8. - Autel votif de Viştea.
9. - Inscription votive de Cluj.
10.- Autel votif de Ceanu.
11.- Autel votif de Turda.
12. - Autel votif de Turda.
13. - Autel votif de Turda.
14.- Autel votif de Turda.
15.- Autel votif de Turda.
16.- Autel votif de Turda.
17. - Fragment epigraphique de Turda.
18. -Dalie funeraire de Turda.
19.- Relief funeraire de Feldioara-Războieni.
20. - Autel votif de Roşia.
21. - Autel votif de Roşia
22. - Stele funeraire de Roşia (Abrud).
23. - Inscription d'un edifice de Zlatna.
24. - Autel votif de Zlatna (Pătrînjeni).
25. - Autel votif d' Alba Iulia.
26. - Autel votif d' Alba Iulia.
27.- Stele funeraire d'Aiba Iulia.
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MORMINTE SARMATICE DESCOPERITE
LA CIOINAGI ÎN 1949
(r. Tg.

Bereşti,

Galaţi)

reg.

A

1949, în cadrul cercetărilor făcute de şantierul arheologic cu centrul
în punctul Stoicani, s'au făcut săpături şi la Cioinagi, cătun situat lîngă
comuna Balinteşti din fostul judeţ Covurlui. Săpăturile s'au făcut pe dealul
Cioinagilor de lîngă pîrîul Chineja, într'o vie care pe atunci era proprietatea lui
Ion Gogîneaţă, locuitor din comuna Balinteşti.
Din acest loc fuseseră semnalate în 1932 monede romane şi vase, împreună cu
oase omeneşti. Proprietarul ne,a relatat că la desfundatul locului pentru plantatul
viei a scos atît de multe oase încît le,a cărat cu căruţa. Tot din acest loc, profesorul
Ion Simionescu a avut un vas mic lucrat la roată, o cataramă şi o fibulă, amîndouă
din bronz, pe care le,a dăruit seminarului de preistorie al Universităţii din Bucu,
reşti 1 • După 1945 aceste trei obiecte au ajuns în Colecţia Muzeului Naţional de
Antichităţi din Bucureşti. Mai tîrziu, în 1948 şi 1949, s'au făcut săpături, desco,
perindu,se un cimitir de inhumaţie şi de incineraţie din epoca bronzului şi patru
morminte de inhumaţie din sec. IV e.n. 2
Aceste patru morminte se înşiră pe planul suprafeţei săpate pe o direcţie
orientată aproximativ NV -SE, obişnuit la distanţă de 4 -5 m unul de altul.
Între două morminte însă distanţa este dublă, fapt care se datoreşte poate lipsei
unui mormînt. Pauza aceasta se găseşte într,un loc unde lipsesc chiar şi mormintele
din epoca bronzului, regiunea fiind probabil atinsă cu prilejul plantării unor copaci.
Menţionăm numai această înşirare NV -SE a mormintelor, fără a mai adăuga
nimic, deoarece numai în funcţie de patru morminte şi într'o regiune adesea
deranjată de desfundări şi plantări nu se pot face consideraţii mai insistente în
legătură cu planul mormintelor care ne preocupă. Semnalăm de asemenea că la
suprafaţă se găsesc cioburi cenuşii lucrate la roată şi care pot proveni din mor,
mintele deranjate.
Regiunea cimitirului nu a fost locuită în nici o perioadă.
Mormintele tîrzii de la Cioinagi se prezentau în felul următor (cifrele din
paranteze indică numărul atribuit mormîntului în timpul săpăturilor):
Mormîntul 1 (M. 20): schelet bine păstrat întins pe spate şi orientat cu
capul către NNV 6250°/ 00 , iar cu picioarele către SSE 3050°/00 • Zăcea la adîncimea de
1,03 m, întins pe spate şi cu mîinile de,a lungul corpului. Capul şi gîtul erau uşor încli,
nate spre dreapta, bărbia în piept. Lungimea resturilor păstrate atingea 1,50 m. Cra,
niul prezintă o slabă urmă de deformare intenţionată. Nu a avut inventar (fig. 1, M. 1).
Mormîntul 2 (M. 21): schelet foarte prost păstrat, zăcînd la 0,98 m adîncime
şi orientat cu capul către NNE 50°/00 ; picioarele spre SSV 3250°/ 00 • Din schelet

l

N

1

Dacia, Vll-Vlll, 1937-1940, p. 427

şi urm.;

2

SCIV, I, 1950, p. 65-66.

p. 434, nr. 8: Balinteşti.
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s~au păstrat:

o parte din craniu (părţi din calotă şi oase din partea dreaptă a feţei),
fragmente mici din oasele lungi ale picioarelor şi din oasele labelor picioarelor;
fragmente din coaste şi din oasele lungi ale braţelor. Lungimea resturilor păstrate
este de 1,57 m. Deşi resturile din acest schelet sînt atît de puţine, totuşi poziţia
capului (cu faţa în sus), orientarea, lungimea de la cap la picioare a scheletului,
ca şi inventarul, nu lasă nici o îndoială asupra atribuirii acestui mormînt grupului
în discuţie aici (fig. 1, M. 2). Cam la mijloc, între cap şi oasele picioarelor, a fost
aşezată, pe nivelul de zacere al scheletului o oală, găsită zdrobită şi culcată pe pîntec,

.~

1

#o

1. F•l•ng• 1' ~~le•n~um
z. lab• pit;iorutui
l. Fr11gm•nt din li/11# ,,. fHI"'OI•u

"'. F,.1gment din hum#I"U3

'- Dal.i

~· :: ;;z;-~- _"

e{·
M.3

M_ 1

M.Z

Fig. 1. --- Cele patru morminte sarmatice de la Cioinagi.

cu gura spre schelet. Vasul este lucrat cu mîna, din pastă grosolană şi ars foarte
slab, galben~roşcat cu pete negre; ca formă este de contur oval, fără toarte, cu
gîtul scurt, cilindric şi cu buza teşită, marginea fundului este profilată, adică for~
mează soclu ; fundul propriu~zis însă, a fost distrus în întregime, datorită arderii
foarte slabe şi a condiţiilor de zacere. Înălţimea, 18 cm; diametru! maxim, 15 cm;
dia metrul gurii, 10,8 cm; diametru! fundului (în parte reconstituit), 7,5 cm (fig. 2/3 ).
Mormîntul 3 (M. 31): schelet foarte bine păstrat al unui individ matur;
îi lipsesc oasele mîinilor şi ale labelorpicioarelor. Zăcea cu capul spre SSE 3125°/00
şi cu picioarele la NNV 6325°/00 • Scheletul are o uşoară îndoire din mijloc, din
coate şi de la genunchi, situaţie care se datoreşte, credem, unei mişcări a schele~
tului pe fundul gropii, care prezenta o remarcabilă diferenţă de nivel, avînd în
regiunea capului 0,45 m, iar în partea picioarelor 0,85 m. adîncime. Capul este
puţin culcat pe partea dreaptă, atingînd cu obrazul omoplatul drept. Lungimea
scheletului din creştet la picioare era de 1,40 m. Nu a avut inventar (fig. 1, M. 3).
Mormîntul 4 (M. 33): schelet întins al unui matur, zăcînd la adîncimea de
0,85---0,90 m; capul la NNE 150°/ 00 , iar picioarele la SSV 3350°/00 • Capul stătea
rezemat pe occipital, înclinat foarte uşor spre vest, cu bărbia în piept şi este defor~
mat intenţionat. La amîndouă braţele osul humerus zăcea rezemat pe condilii
mediani. Antebraţul drept avea numai cubitusul, care se îndoia din cot peste
mijloc. Radiusul şi cubitusul antebraţului stîng zăceau răvăşite lîngă humerus;
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această poziţie a lor nu se datoreşte desigur unei îndoiri intenţionate a antebraţului,
deoarece extremităţile proximale ale radiusului şi cubitusului care se articulează
cu humerusul, zăceau în afară. Lipseau cu totul oasele de la amîndouă mîinile,
toate vertebrele începînd din regiunea sternului şi pînă la osul sacrum, şi coastele.
Toate aceste răvăşiri şi lipsuri se datoresc intervenţiei gangurilor de animale. De
la picioare lipseşte laba dreaptă şi oase din cea stîngă. Lungimea scheletului era
de 1,50 m (fig. l, M. 4). Inventar: două ceşti, o oglindă pontică de argint şi o
..r--------,;-;-;;;;;~-:---:-c-C"7,""';-Tli)"

1

- - -

- - -

l
1

1
1

1
1
1

''"""""lr•l'lil"' _____ J

________ _j

3

1

1

1

------ __ j

Fig. 2.- 1-2, vase din M. 4; 3, vas din M. 2.

mărgică mare de sticlă. Ceştile zăceau la acelaşi nivel cu capul, deoparte şi de alta
a acestuia şi erau amîndouă înclinate cu gura spre el.
Vasul nr. 1 : aşezat înclinat în partea de vest a capului, atingea cu toarta capul;
este o căniţă de formă bitronconică, lucrată la roată din pastă cenuşie şi nelustruită,
cu o toartă în bandă ; pîntecul este rotunjit, gîtul înalt şi în pîlnie ; pe fund inel.
În dreptul toartei, acolo unde începe rotunzimea pîntecului, ceaşca are un uşor
prag. Toarta este prinsă pe gît, sub buză. Gîtul cu marginea lipseşte în întregime,
cu excepţia numai a porţiunii din dreptul toartei (fig. 2/1). Înălţimea, 10,5 cm;
diametrul gurii aproximativ 6,5 cm; diametru! fundului (inelului 5,5) cm; diametru!
pîntecului, 9, 1 cm.
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Vasul nr. 2: este de asemenea o căniţă cu o toartă; fusese aşezată înclinată
spre cap, în partea de est a acestuia. Vasul este lucrat la roată din pastă cenuşie;
partea superioară este tronconică, uşor concavă şi cu marginea arcuită în afară ;
partea inferioară este scundă, tronconică, dar convexă, cu fundul profilat şi cu
inel. Toarta în bandă este aplicată sub buză şi are o şănţuire de,a lungul ei. Marginea
vasului este uşor îngroşată la exterior pe o lăţime de 9 mm.
Pe partea inferioară a vasului se observă o uşoară faţetare. Vasul este nelu,
struit. A fost întreg şi spart la săpat în regiunea buzei. Înălţimea, 8,4 cm; diametru!
gurii, 5,9 cm; diametru! fundului, 4,5 cm; diametru! pîntecului, 8,5 cm (fig. 2/2).
Humerusului drept îi lipsea capul humeral; exact în acest loc (unde ar fi trebuit
să fie capul humeral) şi pe nivelul
de zacere al humerusului, a fost
găsită o oglindă de metal alb aşe,
zată cu tortiţa în sus. Oglinda a
fost spartă din vechi, dar găsită
adunată, nu împrăştiată: frag,
mentele nu erau nici măcar mis,
eate. Oglinda este decorată ~
1
relief cu două pătrate concen,
2
trice
tăiate de două diagonale ;
Fig. 3. - 1- 2, m ă rg ică de sticl ă ş i oglind ă sarmatică din metal
exact
în
centru se află o mică pro,
alb, din M . 4.
eminenţă rotundă. Între laturile
pătratului exterior şi marginea profilată a oglinzii sînt liniuţe perpendiculare care
variază ca număr. Oglinda în afară că este spartă, are şi cîteva stricăciuni produse de
carbonatul de cupru; lipsesc cîteva fragmente mici. Înălţimea pe axul toartei, 4,3 cm;
diametru!, 3,7 cm; grosimea minimă, 1 mm, grosimea maximă, 2 mm (fig. 3, 2).
Mărgică de sticlă: lîngă toarta vasului nr. 1 şi la nivelul pîntecului său, s'a
găsit o perlă mare în formă de butoiaş, din pastă de sticlă neagră,cafenie şi verde,
albăstruie. Perla este întreagă. Dimensiuni: 2,1 x 1,7 cm (fig. 3 /1).

*
Pentru o mai bună cunoaştere şi încadrare a mormintelor din sec. IV, desco,
perite pe dealul Cioinagilor, s,a făcut un sondaj într'o aşezare din această perioadă,
aşezare care era atunci singura cunoscută în imediata apropiere a cimitirului.
Aşezarea se află în marginea dinspre ENE a cătunului Cioinagi, în regiunea numită
de localnici« vetrele de sat». Sondajul a fost executat pe pămîntul lui Pavel Moise,
locuitor din cătunul Cioinagi. Rezultatul acestui mic sondaj (s,a făcut un şanţ de
10 m lungime şi de 1 m lăţime) a fost identificarea podelei de lut ars a unei locuinţe
de suprafaţă şi s,a atins, probabil, şi groapa unui bordeL În locuinţa cu podea
de lut nu s,a găsit ceramică, deoarece totul fusese spălat de ape, podeaua fiind
acoperită (şi nu în întregime!) de un strat de pămînt gros de numai cîţiva centi,
metri. În groapa care aparţinea probabil unui bordei s'au găsit fragmente ceramice
caracteristice sec. IV: cioburi cenuşii,negre bine lustruite şi fragmente cenuşii
cu pietricele multe (specia « ciment »), nelustruite. Locuinţa căreia îi aparţinea
podeaua de lut nu poate fi încă încadrată cronologic; ea reprezintă un nivel mai
nou decît cel în care s'au găsit fragmentele din sec. IV, şi deoarece nu avem nici
o descoperire mai nouă, nici monetară şi nici ceramică de pe acest loc, nu putem
încă să,i atribuim o dată precisă.

*
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Descoperirea de la Cioinagi este importantă atît pentru cunoaşterea răspîndirii
acestor morminte, cît şi pentru tipul de oglindă, deosebit de cel de la Holboca sau
Dridu. Totodată cele patru morminte de la Cioinagi sînt dintre puţinele descoperiri de acest fel, făcute, nu întîmplător, ci cu prilejul unor săpături arheologice,
fapt care a permis cunoaşterea situaţiei exacte a mormintelor şi a ritualului lor.
Din situaţia dată mai sus merită a fi relevate cîteva elemente legate de ritualul
înmormîntării: prezenţa oglinzii exact în locul capului humeral drept şi la nivelul
de zacere al osului, este o bună indicaţie pentru aşezarea acesteia sub umărul
drept. Totodată subliniem că oglinda a fost aşezată spartă în mormînt. Lipsa
capului humeral drept nu poate fi interpretată cu siguranţă ca datorită intervenţiei
unor animale, deoarece oglinda a fost găsită nederanjată. În legătură cu lipsa unor
părţi din schelete, fapte menţionate la descrierile respective, atunci cînd nu se
observă deranjamente ale gangurilor de animale, nu putem face ipoteza unei mutilări rituale, pînă la o expertiză antropologică. Studiul antropologie al scheletelor
nu a fost încă făcut 1 .

*
Prezenţa mormintelor sarmatice în regiunea de sud a Moldovei întregeşte
răspîndirea acestui grup reprezentat prin descoperiri făcute începînd de la Holboca
(Iaşi) 2 şi pînă la regiunea de stepă şi de cîmpie a Munteniei, unde s-au găsit astfel

de monumente la Jilava în reg. Bucureşti, la Dridu în r. Urziceni şi la Călăraşi.
Oglinda de la Cioinagi se leagă prin forma ei rotundă, ca şi prin decor, de cea
de la Jilava.
Cele patru morminte de la Cioinagi se pot încadra, pe baza ritualului şi a
inventarului, în grupa mormintelor sarmatice din sec. IV e.n. Prezenţa oglinzii
şi a vasului lucrat cu mîna sînt elemente sigure pentru această atribuire şi datare.
Aşezarea din sec. IV descoperită pe locul lui Pavel Moise face parte dintr-un
grup numeros de astfel de aşezări cunoscute în Moldova din această perioadă
şi care, foarte probabil, nu au legătură cu mormintele sarmatice descoperite
în via de pe dealul Cioinagilor.
E. ZAHARIA

CAPMATCKHE TIOrPEBEHH.H, OTKPbiTbiE B 1949 rO.UY B tiO:AHA,U)I{H
KPATKOE CO,llEP:>KAHHE
B 1949 r. 6biJili npOli3Be~eHhi apxeonorliqecime paci<oni<li B o~HOM li3 BliHorpa~Hlii<OB Ha
xonMe "t.Iouaa~mli (Thipry6epernTCI<liH paiioH ranaQI<OH o6nacrli) y cena BanwiTeiiiTli. B TOM Mecre,
r~e Haxo~liTCH MOrliJihHlii< 6poH30Boro Bei<a (I<YJihTypa MoHTeopy), 6biJIO Hau~eHo qeThipe capMaTCI<liX norpe6eHliH, pacnOJIO>I<eHHhiX B pH~, qTO ycrpaHHeT B03MOlliHOCTb npe~nOJIOllieHliH I<ypraHHOrO norpe6eHliH; TPli norpe6eHliH oplieHTlipOBaHhi ronoBoii noqTli I< ceBepy, a o~Ho noqTli I<
10ry. lfHBeHTapb BCeX 3TliX qeTbipex norpe6eHliH COCTOliT li3 Tpex cocy~oB, li3 I<OTOpbiX O~liH pyqHOH
Bhipa60TI<li, nOHTliHCE<Oro 3epi<ana li3 6enoro MeTaJIJia li O~HOH CTei<JIHHHOH 6yCliHhl.
B6nli3li MOrliJihHlii<a, B MecTe, Ha3hiBaeMOM << Bcrpene ~e caT )), 6hiJI JanomeH rnyp<IJ,
BhiHBliBIIIliH ~Ba lliliJihiX ropli30HTa: caMhiH paHHliH OTHOCliT~H I< IV B. H.3.; caMhiH no3~HliH, B
I<OTOpOM 06HapymeH o60>I<>I<eHHhiH rJiliHHHhiH non >I<HJiliiQa, eiQe He ~aTlipC>BaH, Tai< I<aE< TaM He
Ha.H~eHo Hli o~Horo I<epaMliqeci<oro <lJparMeHTa neplio~a no3~Hee IV B. li B006IQe Hlii<ai<oii ~pyrou
HaXO~I<li, I<OTOpaH ~ana 6bi B03MO)l(HOCTb ~aTlipOBaTb yi<a3aHHhiH ropli30HT.
1 Cele patru schelete sarmatice de la Cioinagi
sint în studiul tov. prof. Olga Necrasov de la Univer·
sitatea din laşi.

2

SCIV, III, 1952, p. 107, fig. 13.
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OE'MICHEHHE PHCYHKOB
PHc. 1. - l.leTLipe capMa-rcKHx norpe6eHHR: B l.loiiHaA>KH.
PHC. 2.- 1-2, cocy,ltbl H3 MOrHJibl 4; 3, COCYA H3 MOrHJibl 2.
PHC. 3. - 1-2, CTeKJIR:HH3R: 6yCHH3 lf capMaTCKOe 3epKaJIO 113 6enoro MeTaJIJia H3 MOrHJibl 4.

DECOUVERTES DE TOMBES SARMATES

A CIOINAGI,

EN 1949

RESUME

Des fouilles archeologiques ont ete pratiquees en 1949, dans une vigne de la colline de
Cioinagi, qui se trouve sur le territoire du village de Balinteşti (district de Tg. Bereşti, region
de Galatz). On y avait deja trouve une necropole datant de l'âge du bronze. On y a egalement
decouvert une rangee de quatre tombes sarmates, ce qui ecarte l'hypothese d'une inhumation
dans un tertre. Trois des squelettes ont la tete tournee approximativement vers le Nord et la
quatrieme, approximativement vers le Sud. L'ensemble du mobilier archeologique de ces quatre
tombes se compose de trois vases, dont l'un est fait a la main, d'un miroir pontique en metal
blanc et d'une grande perle de verre.
A proximite de la necropole, au lieu dit «Vetrele de sat», un sondage a permis d'identifier
deux niveaux d'habitation. Le plus ancien appartient au IV• siecle de notre ere; pour l'autre,
ou l'on n'a trouve que le pavement en terre cuite d'une habitation, on ne peut encore en etablir
le cadre chronologique, car on n'a trouve nul fragment ceramique posterieur au niveau ancien
du 1v• siecle, ni aucun autre objet susceptible d'indiquer une date.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. - Les quatre tombes sarmates de Cioinagi.
Fig. 2.- !-2, vases de la tombe 4; 3, vase de la tombe 2.
Fig. 3. - 1 -2, perle en pâte de verre et miroir sarmatique en metal blanc, de la tombe 4.
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DIN EPOCA FEUDALĂ
LA MANGALIA

ALLATIS, străvechea

colonie doriană din Pontul Stîng, este cunoscută mai
bine pentru viaţa ce s'a desfăşurat între zidurile acestei cetăţi greco,
romano,bizantine, începînd de la sfîrşitul secolului al VJ,lea î.e.n., pînă
către anul 600 al e.n. Din acest punct de vedere, ea a împărtăşit soarta celorlalte
colonii greceşti de pe ţărmul dobrogean al Mării Negre, unde chiar dacă viaţa
omenească nu s'a stins cu totul la începutul sec. VII e.n., ori a fost reluată mai
slab sau mai puternic într'o perioadă de timp mai tîrzie, 1 -totuşi informaţiile
izvoarelor scrise şi urmele de cultură materială pe care le cunoaştem după înce,
tarea stăpînirii romano,bizantine şi pînă mult mai aproape de vremurile noastre,
în timpul cotropirii turceşti, sînt foarte sărace.
Astfel, după menţiunile din secolul al VJ,lea ale lui Procopios 2 şi Hierocles 3 ,
numele cetăţii Callatis mai apare în itinerariul geografului Ravennat 4 şi în Notitia
episcopatuum. Ultimul izvor enumără printre cei 14 episcopi din Scythia Minor,
în afară de mitropolitul de Tomis, şi pe cel din Callatis (o KocA)vx:rou) 5 • Dar aceste
două ultime informaţii se referă la starea de lucruri din secolul al VJ,lea, aşa cum
va face în secolul al X,lea şi Constantin Porfirogenitul, care reproduce numele
cetăţii KocAAcX:n~ după Synecdemos al lui Hierocles 6 •
Pe harta din anul 1154 a geografului arab Idrisi nu se întîlneşte Callatis sau
Mangalia, ca de altfel nici Constanţa, deşi unii au încercat s'o identifice pe aceasta
din urmă cu Armucastru 7 • Nu pare de loc întemeiată încercarea lui C. Brătescu de
a identifica localitatea « Migaliterma » (Megalai Thermai), pe care o citează Idrisi
printre oraşele de pe malul Dunării, cu Mangalia, pentru motivul că aici, pe lîngă
«urmele unui val roman de întărire, se află şi băi de pucioasă», care ar justifica
o astfel de denumire 8 •
Abia în harta de la Pisa, datînd de la sfîrşitul sec. XIII, vechiul Callatis este
amintit, după cîte cunoaştem, pentru prima oară, sub numele de Pangalia şi cu
califi.cativul de« port», alături de Varna şi Constanţa 9 • Noua denumire reproduce

C

1

C. Preda, Urme de t•iaţă la Histria elin secolele

XII-XIII, în SCIV, V, 3-4, 1954, p. 531-538.
~ De aecli.~ciis, IV, Il, Bonn, 1838, p. 307: Ko:).i.i·n~.

" Synecdemos, ed. Aug. Burckhardt, Leipzig, 1893,
p. 4: Ko:AA:Xnc;.
4
ltineraria Romana, voi. alterum: Ravennati.<
A nonymi cosmografia . .. , ed. J. Schnetz, Leipzig,
1940, cap. IV, 6.
5
Cari de Boor, Nachtriige tu den Notitiae episco·
patum, in Zeitschrift fiir Kirchengeshichte,
XII.
1890, p. 531, nr. 692. Cf. R. Vulpe, Histoire ancienne
de la Dobroudja, Bucureşti, 1938, p. 340 şi p. 341,
nota 1.

6
Hierocles, Synccdemos, ed. cit., p. 51; Const. Por·
phyrogeneti, De thematibus, Il, Bonn, 1840, p. 47.
7
C. Brătescu, Dobrogea in sec. XII: Bergeau,
Paristrion, AnD, I, 1, 1920, p. 23-25; N. Grămadă,
La Scizia Minore nelle carte nautiche del medio evo,
ED, IV, 1930, p. 239-240. Dimpotrivă W. Toma·
schek, Zur Kunde der Hiinwshalbinsel, Il: Die Handelswege im 12. }h. nach den Erkundigungen des Araber.1
ldrisi, SBWien, philos. - hist. Klasse, t. 113,
1886, p. 309.
8
C. Brătescu, op. cit., p. 28. Pentru harta lui
Idrisi, a se vedea: Konrad Miller, Weltkmte ele.'
ldrisi, Stuttgart, 1928.
9
N. Grămadă, op. cit., p. 236.
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pe grecescul Ilocyx3 l.eLoc, întîlnindu,se în izvoarele cartogratice sub diferite forme,
ca: pangalia, pangalea, pangala, pangalla, pangalay, panguala, pangali, pancalia1 •
Dispariţia denumirii antice arată lipsa unei continuităţi de viaţă între secolele
VII -X la Mangalia. Apariţia celei noi e poate de pus în legătură cu reluarea în stă
pînire, de către imperiul bizantin, la 971, a teritoriului Dobrogei, deşi în izvoarele
greceşti contemporane nu se întîlneşte această denumire. Ea este, foarte probabil,
după cum ne atrage atenţia prof. R. Vulpe, de origine livrescă. Acest lucru l,ar arăta
însăşi denumirea rr~..''(XOCA€LOC, alcătuită pe baza aceluiaşi radical ca şi Koc/,J.ch·L~.
În secolul XV Jean de Wawrin descrie
foarte pe scurt portul Panguala, unde observă
şi ruinele portului antic : « lequel port est
d'une grant muraille, qui est en la mer, qui
est bien de XXX ou XL piedz de large, et
est la mer et le port entre la muraille et la
~
terre » 2 • Un portulan grec tipărit la Veneţia
~·
în anul 1573, întrebuinţează denumirea M:tocyoci.Loc 3 , pentru ca, douăzeci de ani mai tîrziu,
ragusanul Paolo Giorgi să folosească numele
sub forma cunoscută si în zilele noastre:
Mangalia 4 • Evlia Celebi, care a trecut prin
__________ ;'
Dobrogea în anul 1651, prezintă Mangalia ca
pe cel mai de seamă port dobrogean din acel
timp la Marea Neagră. La descrierea destul
de amănunţită pe care a lăsat,o, renumitul
călător turc adaugă următoarea observaţie,
asemănătoare cu aceea a lui Wawrin: « În
vechime, aci a fost un port mare cu două
ieşiri. Şi acum se văd în fundul mării pietre
din port, mari ca munţii » 5 •
Fig. 1. - Oală din sec. X-XI de la Mangalia.
Din punct de vedere arheologic, cunoş,
tinţele noastre cu privire la Callatis după
secolul al Vl,lea şi la Mangalia din epoca feudală, se reduc la cîteva descoperiri
sporadice, aproape toate întîmplătoare, unele făcute mai de mult, iar altele
în ultimii ani. Departe de a ne da o imagine clară şi continuă a aşezării, ele confirmă
sau completează prea puţinele informaţii scrise, pe care le,am amintit. În afară
de aceasta, descoperirile făcute pînă în prezent au menirea să ne atragă atenţia
asupra unei categorii de monumente arheologice nu numai de la Mangalia, ci
şi din alte centre asemănătoare ale Dobrogei, peste care nu trebuie să se mai treacă
cu uşurinţă: ne gîndim în primul rînd la eventuale monumente din epoca feudală
de la Constanţa.
1
N. Grămadă, op. cit., p. 236, Preexistenţa acestei
denumiri exclude presupunerea lui O. Tafrali, La cite
pontique de Callatis, AArh, l, 1927, p. 29, că numele
mai tîrziu «Mangalia>> s-ar datora tătarilor sau mon·
galilor (Mangali) care, venind din Crimeia, s·au
aşezat în Dobrogea de sud.
2
Ibidem.
3
P. Ş. Năsturel, Aşezarea oraşului Vicina şi
ţărmul de apus al Mării Negre, în lumina unui portulan
grec, SCIV, VIII, 1-4, 1957, p. 296 şi 301.
4
N. Grămadă, op. cit.
6
G. I. Cialicoff, Din călătoria lui Evlia-Celebi, în
Arhiva Dobrogei, II, 1919, p. 136; Maior Ionescu-

Dobrogeanu, Din notele de călătorie ale lui Ewlia în
a doua jumătate a .veacului XVII-lea, BSG, XXXIV,
1, 1913, p. 212; cf. O. Tafrali, op. cit., p. 18-19.
În 1390, Mircea cel Bătrîn se intitula «stăpîn al
pămîntului Dobrogei şi domn al Silistrei >>. După
aceea teritoriul dintre Dunăre şi Mare a căzut temporar în mîinile lui Baiazid, pentru ca să ajungă din
nou în stăpînirea lui Mircea. Dobrogea a fost definitiv cotropită şi alipită imperiului otoman în 1417,
rămînînd ca provincie
turcească
pînă
în 1877
( ~" 460 ani).
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Cu excepţia a trei monede de bronz din timpul lui Heraclius, bătute între
anii 612-631 1 , cele mai vechi descoperiri de la Mangalia, după epoca greco,
romană, pe care le cunoaştem deocamdată, urcă abia în secolele X -XI. Ele sînt:
o ulcică de lut, trei amfore şi cîteva monede bizantine.
Ulcica se află la Muzeul Naţional de Antichităţi, provenind din colecţia
D. C. Butculescu 2 • E de presupus că ea a fost descoperită în anul1883, cu prilejul
primelor sondaje executate la Mangalia de către fostul colecţionar. Vasul e de
culoare gălbuie,roşietică, fără toartă, lucrat la roata de picior, din lut amestecat
cu puţin calcar, sfărîmat
,
foarte mărunt. Miezul
cenusiu arată că a fost
1
1
1
ars i~complet. Înălţimea
vasului este de O, 107 m,
iar diametrul maxim,
'
aflat imediat sub umerii
arcuiţi şi mai mare decît
înălţimea (0,12 m), îi
dă acestuia o înfăţişare
joasă şi largă (fig. 1).
Gura mult deschisă are
diametru! interior de
0,078 m, cu buza rotun,
'~

1

1
1

,,
1

'

1

'

1

1

1

1

1

1

jită, uşor răsfrîntă şi
puţin îngroşată în afară.
Gîtul e mic şi destul de

'

'

1

Fig. 2. - Amfore bizantine de la Mangalia (sec. XI).

distinct. Fundul are dia,
metrul de 0,067 m, puţin mai mic decît gura. La exterior, corpul va,
sului e împodobit cu incizii orizontale, începînd de la umăr pînă aproape
de fund. Pe umăr a fost trasată cu un piepten cu trei dinţi, o bandă de două
şi pe alocuri trei linii în val, întrerupte pe o mică distanţă de mici gropiţe execu,
tate cu vîrful dinţilor aceluiaşi pieptene. Pe fund se distinge un semn în relief
uşor, ce pare mai curînd întîmplător, decît a fi marca unui olar. Vasul poate fi
datat către sfîrşitul sec. X sau începutul sec. XI 3 •
Cele trei amfore au fost identificate de noi în ultimul timp, în Muzeul din
Constanţa. Două dintre ele (fig. 2/1-2) au fost descoperite întîmplător, cu prilejul
unor lucrări efectuate în cursul anului 1952 la Mangalia 4 • Cea de,a treia (fig. 3/1)
s'a găsit de asemenea întîmplător, în ultimii ani.
Prima (nr. inv. 1048) e o amforă sferoidală, din pastă gălbuie,roşiatică, de cali,
tate bună şi bine arsă, avînd gîtul foarte puţin înalt, gura mică, corpul puternic
bombat în partea de sus a lui şi fundul rotunjit (fig. 2/1). Torţile sînt mici, arcuite,
circulare neregulate în secţiune, uşor supraînălţate peste gură şi prinse cu un capăt
de buza îngroşată, iar cu celălalt de umăr, peste canelurile orizontale. Dimensiuni:
0,45 m înălţime, 0,38 m diametru} maxim al corpului şi 0,06 m diametru} gurii.
Capacitatea: circa 15 1. Suprafaţa exterioară a amforei e împodobită cu cîteva
1
Informaţie Octavian Iliescu, de la Cabinetul
Numismatic al Academiei R. P. Romîne, unde se
află aceste monede.
2 Vasul ne-a fost semnalat de R. Florescu, care
a inventariat această colecţie.
3
Ceramică asemănătoare, din aceeaşi perioadă

de timp, a fost descoperită în Dobrogea la Dinogetia,
Capidava, Cernavoda etc. şi, în ultimul timp, la
Basarabi, reg. Constanţa.
t Cu privire la anul şi condiţiile de descoperire
ale acestor două amfore ne-a informat N. Hampar·
ţumian.

www.cimec.ro

906

I. BARNEA

4

caneluri orizontale, largi şi uşor adîncite, la baza gîtului şi pe partea de sus a
umărului. Mai multe caneluri în acelaşi sens, dar mărunte şi dese, împodobesc
jumătatea superioară a corpului, iar altele mai largi, restul de circa două treimi
din suprafaţa vasului, cu excepţia unei fîşii late de 5 -6 cm mai jos de mijlocul
corpului. Pe fund, acelaşi decor adîncit ia înfăţişarea unor cercuri concentrice.
Pe umăr, în porţiunea mai netedă, e uşor zgîriată, în pasta arsă, pentagrama
sau pentalfa (înaltă de 0,03), cunoscutul semn magic, în formă de stea cu cinci
colţuri, al pitagoreenilor, mult răspîndit în antichitate şi mai mult parcă în tot
cursul evului mediu, pînă în epoca modernă 1 . Alături de pentagramă, în stînga,
se vede semnul crucii. La baza
uneia din cele două torţi se află de
asemenea zgîriată în pastă arsă, o
crux,gammata, înaltă de 0,03 m.
După formă şi decor, amfora
se aseamănă cel mai mult cu alte
amfore descoperite la Istanbul, în
construcţiile bizantine din regiu,
nea Ghiulhane, dintre care unele
datate cu precizie în timpul lui
Constantin al IX,lea Monomahul
(1042 - 1054) 2 • Cele mai mari
dintre amforele constantinopoli,
tane amintite depăşesc cu 1 cm
înălţimea celei de la Mangalia şi
cu 2 cm diametru! maxim al
acesteia. Spre deosebire de acelea,
Fig. 3. - Amfore bizantine de la Mangalia (1) şi Ada M ari- exemplarul de la Mangalia nu
nescu (2).
poartă
mei un fel de marcă
(ştampilă) de atelier. În ceea ce
priveşte forma, mărimea şi punctul de alipire al capetelor superioare ale torţilor,
amfora sferoidală de la Mangalia se situează între amforele din cele mai vechi
niveluri (a JI,a jumătate a sec. X - începutul sec. XI) şi cea descoperită în bor,
cleiul nr. 124 (a JI,a jumătate a secolului al XI,lea), din aşezarea feudală timpurie
de la Garvăn 3 •
A doua amforă (nr. inv. 1049) e piriformă, întreagă 4 , din pastă galbenă,
roşiatică şi bine arsă, cu gura largă, în formă de pîlnie, mărginită de o buză răs,
frîntă în afară, ca un guler (fig. 3 /1). Cele două torţi mari şi plate în secţiune sînt
prinse cu capătul superior puţin mai sus de mijlocul gîtului înalt al amforei. Ele
se înalţă oblic, lipindu,se de buza răsfrîntă, pe care o depăşesc în înălţime, iar
după o îndoitură în loc, cad vertical pe umăr, de care sînt lipite puternic. Corpul
propriu,zis e ovoidal. Partea inferioară a vasului, cu fundul rotunjit, a fost lucrată
separat şi lipită la capătul de jos al corpului. Dimensiuni: 0,50 m înălţime, 0,285 m
diametru! maxim al corpului, 0,12 diam. gurii, 0,025 m lăţimea gulerului răsfrînt ;
0,20 m înălţimea torţilor şi 0,053-0,055 m lăţimea lor. Capacitatea vasului:
1
I. Barnea, Amforele [eudale de la Dinogetia ,
SCIV, V, 3-4, 1954, p. 514.
2 R . Demangel -E. Mamboury, Le quartier des
Mangan es et la premiere region de Constantinopl e,
in Recherches [ran9aises en Turqui e, 2, Paris, 1939,
p. 19 şi urm. , p. 148- 149, fig . 198/4 şi fig. 199.

3
I. Bamea, loc. cit., fig. 1/ 1 şi 4/2. Mai multe
amfore sferoidale, inedite, provenind din Dobrogea
şi aserp.ăn.ătoare cu cele mai vechi de la Dinogetia·
Garvăn, se află în colecţia Muzeului Naţional de
Antichităţi din Bucureşti.
4 S-au spart şi au fost lipite la loc o bucată din
gură şi alta dintr-o toartă.
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cîteva caneluri orizontale, executate cu un piepten cu dinţii laţi
sînt acoperite parţial de capetele inferioare ale torţilor, în punctele
de alipire ale acestora. Alte cîteva caneluri asemănătoare cu cele de mai sus, se
află spre fundul vasului. În centrul fundului e adîncit în pasta crudă un cerculeţ,
ca un inel, cu diam. de 0,015 m. Acesta nu e un element de decor, ci servea,
foarte probabil, la fixarea părţii inferioare a vasului pe roata olarului.
Cele mai numeroase amfore asemănătoare cu cea despre care e vorba, de
la Mangalia, s'au descoperit în aceeaşi regiune şi chiar împreună cu amforele
sferoidale menţionate, de la lstanbul 1 • Aproape fiecare dintre acelea poartă
însă pe partea superioară a corpului, pe gît sau pe torţi, cîte o marcă de atelier,
pictată cu negru sau cu roşu, ceea ce nu se observă pe amfora de la Mangalia. La
Dinogetia s'au descoperit numai fragmente de astfel de amfore, fiind datate în
prima jumătate a secolului al XJ,lea 2 • Altele asemănătoare s'au aflat în stratul
slav de la Sarkel; în regiunea Niprului inferior şi, în general, în regiunea de la
nordul Mării Negre, unde se crede că au apărut începînd din secolul al X,lea, dar
s'au răspîndit în deosebi în secolul al XJ,Iea 3 .
A treia amforă (nr. inv. 1045) e de asemenea piriformă, din pastă roz,gălbuie,
bine arsă. s,au spart şi pierdut: o toartă şi buza aproape în întregime (fig. 2/2).
După descoperire, marginea gurii şi resturile torţii dispărute au fost netezite cu o
pilă, amfora fiind reîntrebuinţată în chip de urcior. Ca formă, mărime, decor şi
tehnică de lucru, se aseamănă cu amfora precedentă. Se deosebeşte de aceea prin
gura mai mică şi fără buză răsfrîntă, corpul puţin mai subţire (mai zvelt) şi prin
faptul că, în punctele de lipire, capetele inferioare ale torţilor acoperă în întregime
canelurile de pe umărul vasului. Dimensiuni: 0,49 m înălţime, 0,25 m diametru!
maxim al corpului, 0,20 m înălţimea torţilor şi 0,055 -0,056 lăţimea acestora.
Capacitatea : 7 -8 1.
Înfăţişarea exterioară şi mai ales gura acestei amfore o deosebesc într'o oare,
care măsură de cealaltă amforă piriformă de la Mangalia. Ea nu poate fi asemănată
nici cu amforele cu « torţile supraînălţate », descoperite în bordeiele cu urme
puternice de incendiu şi inventar bogat in situ, din aşezarea feudală de la Din o,
getia 4 • Amfora de la Mangalia e mai mică şi uşor gîtuită în punctul de unire al
părţii inferioare cu corpul ovoidal. Torţile amforelor din această categorie, de la
Dinogetia, sînt ovale, nu plate,n secţiune, înălţîndu,se mai mult deasupra nivelului
gurii. În plus, corpul lor e acoperit aproape în întregime cu şenţuiri mărunte,
orizontale. Însăşi pasta gălbuie,cenuşie a celor mai multe dintre acestea din urmă
arată cel puţin un procedeu de ardere diferit de al tuturor amforelor de la
Mangalia.
Cel mai mult se aseamănă a treia amforă de la Mangalia cu cea găsită întîmplător
în comuna Ada Marinescu (fostă Prislava), r. Tulcea şi păstrată astăzi în Muzeul
raional din Tulcea (fig. 3/2). Deşi ca dimensiuni e puţin mai mică (0,44 m înălţime),
totuşi ca aspect exterior, decor şi tehnică de lucru, aceasta din urmă este cea mai
apropiată de cea de la Mangalia. Amîndouă urmează imediat în timp sau sînt aproape
contemporane cu amfora piriformă, întreagă, de la Mangalia (fig. 3/1), situîndu,se
din punct de vedere tipologie şi cronologic între aceasta şi numeroasele amfore din
ultimul nivel de bordeie incendiate de la Dinogetia.
Aproximativ din aceeaşi perioadă de timp cu vasele de lut examinate, datează
puţinele monede bizantine de bronz, descoperite la Mangalia, pe care am izbutit
7-81. Pe

umăr

şi rotunjiţi,

1
R. Demangel-E. Mamboury, op. cit., p. 149,
fig. 197 şi 199.
~ I. Barnea, loc. cit., p. 5!8- 519, fig. 3/1.

3
A. L. lacobson, CpeoiUBeKOBble aMtjopbl ceBepIIOZO flput.tepHoMopbll, SA, XV, 1951, p. 338--340.
-t I. Barnea, loc. cit., p. 519--521, fig. 3(2.
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deocamdată să le identificăm
sînt două monede păstrate la

în diferite colecţii din Bucureşti. Cele mai vechi
Muzeul Naţional de Antichităţi 1 . Prima dintre ele
este din timpul împăratului Constantin al VIII,lea (1025 -1028), 2 iar a doua din
timpul lui Mihail al IV,lea Paflagonianul (1034-1041) 3 • Urmează, în ordine
cronologică, două monede din timpul împărătesei Teodora (1055-1056), rebătute,
şi alta de la Constantin al X,lea Ducas (1059 -1067), toate trei în colecţia col.
Marius Florescu. Încă o monedă de la Constantin al X,lea Ducas a ajuns în colecţia
Octavian Iliescu 4 • Cele mai tîrzii monede găsite la Callatis provin de la Roman
al IV,lea Diogene (1067 -1071). Una a fost publicată de curînd 5 , iar cealaltă,
inedită, se află în colecţia Cabinetului Numismatic al Academiei R.P.R. Aceasta
din urmă este singura de argint şi repre,
zintă un tip rar de monedă bizantină 6 •
Din sec. XII nu cunoaştem pînă
acum nici o monedă, iar de la sfîrşitul
sec. XIII, o singură monedă tătărască
de argint, din timpul Hoardei de Aur,
şi anume de la hanul Toctai (1291) 7 •
Nici alte materiale arheologice din seco,
'
'
lele XII -XIII, de la Mangalia, nu ne
:
:
sînt deocamdată cunoscute, cu excepţia
unui fragment din fundul unei mtct
'
strachini bizantine, cu sgraffito şi cu
~;01
smalţ de culoare verde şi maron pe
1
fond alb,gălbui, pe faţa interioară (fig.
4/2 ). Tehnica de sgraffitare, cu incizii
Fig. 4. - Fragment dintr-un vas de sticlă (l) şi
mai groase, şi piciorul inelar mai înalt,
dintr-o strachină (2).
indică o perioadă de timp mai tîrzie
decît ceramica asemănătoare de la Dinogetia,Garvăn, poate sec. XII- XIIP.
Fragmentul se află în colecţia Muzeului din Constanţa 9 •
O atenţie deosebită merită un mic fragment dintr,un vas de sticlă, ce se află
în colecţia dr. Horia Slobozianu, din Bucureşti. Dimensiuni: 0,065 m înălţime,
0,055 m lăţime şi 0,005 -0,006 m grosime. Pe faţa convexă a fragmentului este
reprezentată în relief puţin înalt figura unui călăreţ în plin avînt. Sub picioarele
calului se zvîrcoleşte un balaur, care încearcă să se ridice şi întoarce capul înapoi,
cu gura deschisă spre călăreţ (fig. 4 /1). Ne aflăm, fără îndoială, în faţa unei repre,
zentări a sfîntului Gheorghe omorînd balaurul, deşi viteazului mucenic călare îi
lipseşte de data aceasta suliţa. Partea ce se mai păstrează din scenă, arată că relieful
a fost executat cît se poate de corect. Figurile calului şi călăreţului amintesc trăsă,
turile artei clasice. Piesa provine dintr,un centru artistic de seamă, unde şi industria
sticlei era în plină dezvoltare.
În lipsa unor informaţii mai precise cu privire la condiţiile de găsire şi a unor
detalii iconografice sau stilistice mai concludente, pentru datarea unui astfel de
1 '·
1
1

1

1

~
~

'.

provin din săpăturile prof. Teofil
la Callatis. Informa~ie B. Mierea.
2
W. Wroth, Catalogue of the imperial byzantine
coins in the British Museum, Il, Londra, 1908,

nr. 7, tip 2. Informaţie Oct. Iliescu.
Informaţie Oct. Iliescu.
I. Barnea, Relaţiile dintre aşezarea de la Bise·
ricuţa-Garvăn şi Bizanţ, în secolele X-XII, SCIV,

nr. 10.

IV, 3-4, 1953, p. 657-659 şi 661.
9 Un alt fragment dintr-un fund de vas bizantin
cu sgraffito şi fragmente de bră~ări de sticlă provin
din săpăturile executate în 1931 de R. Vulpe şi
VI. Dumitrescu pe « Monte Testaccio », la Mangalia.
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Monedele

Sauciuc-Săveanu
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l/:;idem, nr. 6.
4
Ibidem, nr. 10. Informa~ie Oct. Iliescu.
6
lrimia Dimian,
Cîteva descoperiri monetare
bizantine pe teritoriul R. P. R., S C N,
I, 1957,
p. 201-202.
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DESCOPERIIU ARHEOLOGICE OI:'\ EPOCA FEUDAL.\ LA ~lANGALlA

obiect, ne mărgm1m la afirmaţia că el nu poate fi. mat timpuriu decît secolul al
XII,lea, cînd se ştie că la Bizanţ şi în restul Europei au apărut cele mai vechi repre,
zentări ale sfîntului Gheorghe călare, omorînd balaurul 1 • Scumpă lumii cavalerilor
feudali, scena sfîntului patron mai întîi al cavalerilor bizantini şi după aceea al
cruciaţilor, e tratată cu preferinţă de artiştii italieni ai secolelor XIV şi XV 2 •
Micul fragment ar cîştiga şi mai mult în importanţă, dacă s,ar putea face dovada
că este de provenienţă genoveză. Am avea în acest caz o primă mărturie materială
a prezenţei negustorilor genovezi la Mangalia. E de prisos să fi.e reamintite intensele
legături comerciale pe care oraşul Genova, avînd ca simbol protector imaginea
sfîntului Gheorghe, le,a avut îndeosebi către sfîrşitul sec. XIII cu diferite centre
de pe ţărmurile Mării Negre 3 •
E, poate, prilejul să se menţioneze că printre descoperirile întîmplătoare
din ultimii ani de la Mangalia, se află resturi din trei tunuri de bronz, ancore şi
scheletul prorei unei corăbii, despre care se presupune că ar fi. genoveze, din
sec. XIV 4 • Urmează ca provenienţa şi datarea acestora să fi.e verificate printr,un
studiu mai atent al materialului, care în momentul de faţă se află în Muzeul din
Constanţa.

Alte cîteva monumente feudale mai tîrzii, printre care şi o frumoasă lespede
de mormînt, din marmură albă de bună calitate, cu o scurtă inscripţie în limba
greacă, menţionînd pe un &pj:wv BEA~cr&p"Y)oc;, mort în 1685, au fost publicate
mai înainte 5 • Cîteva vase întregi, descoperite în săpăturile praf. Teofi.l Sauciuc,
Săveanu, au fost de asemenea publicate 6 •
Dat fiind numărul cu totul redus al informaţiilor scrise şi al dovezilor arheo,
logice pe care le cunoaştem cu privire la Mangalia, în epoca feudală, desigur că
nu ne putem da seama decît prea puţin despre locul precis, caracterul, durata şi
intensitatea acestei aşezări în perioada respectivă de timp. Împlinind o lipsă a
informaţiilor literare, descoperirile arheologice de la Mangalia arată că cele mai
vechi urme de viaţă după începutul sec. VII, urcă pînă la sfîrşitul sec. X, sporind
ca număr în sec. XI. Ele ne dau indicaţii despre o populaţie locală, care întreţinea
legături strînse cu centrele bizantine din sud şi în primul rînd cu Constantinopolul.
Faptul nu este, de altfel, decît o confirmare a descoperirilor privind alte centre
dobrogene (Dinogetia, Isaccea ş.a.) şi a unei situaţii politice cunoscute, anume
aceea că de la Tzimisces şi pînă către sfîrşitul sec. XII, Dobrogea făcea parte din
imperiul bizantin, sub numele de thema sau ducatul Paristrion (Paradunavon).
Descoperirile sporadice din sec. X -XI de la Mangalia nu ne îngăduie pentru
moment să vorbim despre o aşezare omenească în acest loc, în perioada de timp
respectivă, chiar dacă ea- aşa cum presupunem - va fi. existat, pe ruinele celei
antice. Ne lipseşte pentru aceasta dovada certă măcar a unei singure locuinţe
1
K. Kunstle, Ikonographie der christlichen Kunst,
Il: Ikonographie der Heiligen, Freiburg i.B., 1926,
p. 266; R. Giinther, Der ălteste Zyklus des Drachentiiters St. Georg, în Byzantinisch-Neugriechische ]ahrbucher, Il, 1921, p. 410-412; Josef Myslivec, Saint
Georges dans l'art chretien oriental, în Byzantinoslavica, V, 1933-1934, p. 32 7 (rezumat francez)
şi mai ales: V. N. Lazarev, Ho8blU naM!ImHUK cmaH-

K080U JICU8onucu XII 8. u o5pa3 reoplUII-80UHa 8 8U3QHmUUCKOM u iJpe8HepyccKoM ucKyccm8e, în BuJaHmuuCKUU BpeMeHHUK VI, 1953, p. 197, 206 şi passim,

unde e şi bibliografia respectivă.
2
V. N. Lazarev, op. cit., p. 200, 202, 207, 210,
215; G. de Jerphanion, Giorgio, santo, Enciclopedia
Italiana, XVI, 1932, p. 173-174; W. F. Volbach, La
bandiera di s. Giorgio, în Archivio della R. Depu-

tazione di Storia patria romana, 58, 1935, p. 166.
3
Cf. G. 1. Brătianu, Recherches sur le commerce
genois dans la Mer Noire au XIII-e siecle, Paris,
1929, passim.
4
V. Canarache, Raport din 7 sept. 1953, Muzeul
Naţional de Antichităţi, nr. 1243/231 sept. 1953.
5
N. Iorga, Moschei pe pămînt rominesc, BCMI,
XXII, 62, 1929, p. 187, fig. 9, unde inscripţia e publicată cu mici greşeli de lectură şi traducere. Textul
inscripţiei este următorul: oczrr~·. Exu[LUh; 6 [LOCY.ocp(•r,~ &pzwv Be:ALcrocp1JO<;'. Mocp•lCfl 1J, ~fLEP~ croc~oc•cp.
Pentru decorul lespedei de mormînt, cf. G. Balş,
Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacurile al
.\'VII-lea şi al XVIII-lea, Bucureşti, 1933, fig. 946.
8
Th. Sauciuc-Săveanu, Ca!latis, VIII, în Dacia,
IX-X, 1941-1944, p. 328, fig. 22/18-24.
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omeneşti.

8

presupunerea existenţei unei aşezări în secolele imediat
este îndeosebi denumirea de n~yx.YAs:t~, care ne e cuno,
XIII şi pare a indica o localitate înfloritoare, populată în
cea mai mare parte de greci. Pentru sec. XV informaţia cea mai preţioasă este
deocamdată aceea a lui Jean de Wawrin. La descrierea mai amănunţită, din sec.
XVII, a lui Evlia Celebi, se adaugă frumoasa lespede funerară amintită mai sus.
În afară de slabele indicaţii cu caracter istoric, pe care ni le dau puţinele desco,
periri arheologice făcute pînă acum la Mangalia, ele arată că printre sarcinile
cercetărilor viitoare în acest loc, este şi aceea de a căuta identificarea urmelor
şi a întinderii în spaţiu şi în timp a aşezării feudale, precum şi raportul topografic
şi cronologic al acesteia faţă de ruinele cetăţii greco,romane Callatis.
Ceea ce

întăreşte

următoare (XII -XIII),
scută începînd din sec.

l. BARNEA

APXEOJIOrvll-IECKI1E OTKPhiTI15.l

CI)EO)..lAJihHOH 3IIOXI1 B MAHrAJIHH

KPATKOE CO.UEP:>KAH11E

IIocne KOHQa VI B.. cse~eHHH JIHTepaTypHbiX HCTOt.IHHKOB o xoporno H3BecrHoii ~oHcropH
t.IecKoii KOJIOHHH KaJIJiaTHC npeKpai..QaiOTCH snnoTh ~o XIII B . , Kor~a o Hen cHoBa noHBJIHIOTCH cse~eHHH B KapTorpa<lmt.~eCKHX HCTOt.IHHKax, HO y>Ke no~ HaHMeHoBaHHeM Pangalia . Hosoe Ha3BaHHe
npOHCXO~HT, no BCeii BepOHTHOCTH, OT rpet.IeCKOrO flocyxtfAe:Lot H llOHBHJIOCh Ha OCHOBe TOrO :>Ke KOpHH,
t.ITO H Ka:AA&nt:;, B03MO>KHO, B X-XII BB. so speMH BH3aHTHiicKoro rocno~craa B .Ilo6py~>Ke .
C KOHQa XVI B. y>Ke scrpet.IaeTCH n TenepernHee Ha3BaHHe- MaHI'aJIHH.
CKy~Hbie JIHTepaTypHbie HCTOt.IHHKH o MaHI'aJIHH <lJeo~anhHOH 3noxH ~ononHHIOTCH H no~
TBep~aiOTCH HeMHOrOt.IHCJieHHbiMH apxeOJIOrHt.IeCKHMH naMHTHHKaMH, OTKpblTbiMH JlHlllh CJiyt.IallHO. 3a HCKJIIOt.IeHHeM Tpex 6pOH30BbiX MOHeT BpeMeH repaKJIHH, OTt.IeKaHeHHbiX Me>K~Y 612 H
631 rr., HaH60nee ~peBHHMH HaxO~KaMH HBJIHIOTCH: He60JihlllOH roprnOK MeCTHOH pa60Tbl X-XI BB.
(pHc. 1), TPH aM<lJopbi (pHc . 2/1-2 H pHc. 3/1) H MHoro BH3aHTHHCKHX MOHeT XI B. 113 MaTepHana
XII-XIII BB . noKa H3BeCTHbi JIHlllh o~Ha TaTapcKaH MOHeTa H He6onhrnoii <lJparMeHT BH3aHTHHCKOH
KepaMHKH (pHC . 4/2). <l>parMeHT CTeKJIHHHOrO 06'beKT3 C H306pa>KeHHeM CB. reoprHH Ha KOHe,
nopa:>KaiO~ero ~paKOHa (pHC. 4/1), HanOMHHaeT O nyTellleCTBHHX reHy33QeB no l:.JepHOMy MOpiO
B XIII-XIV BB . IIpoHcxo>K~eHHe 3TOH He6oJlhrnoii Haxo~KH He MO>KeT 6biTh npoaepeHo . OnHcaHHe npeKpacHoro Hawpo6Horo KaMHH HeKoero <ipx.c:uv Be:Ata&p"t)ot:;, yMeprnero B 1685 r., H ~pymx
ony6JIHKOBaHHbiX H Heony6JIHKOB3HHbiX ll03~He<lJeo~aJihHbiX Haxo~OK BbiXO~IIT 3a paMKH HaCTOH~eif CTaTbH .
U:eJlhiO .uanhHeiirnHx apxeOJIOrHt.IeCKHX pacKonoK B MaHraJIHH ~on>KHO 6biTh Bbi.RBJieHHe cne.uos <Peo~aJihHOro noceneHHH Ha pyHHax rpeKo-pHMCKOH KpenocrH KaJIJiaTHC.
O.li'bRCHEHHE PHCYHKOB
Puc.
Puc.
Puc.
PHC.

1. - ropwoK X-XI BB. H3 MaHraJIHU.
2. - BuaaHTHHCKHe aMtlJopbi (XI B.) H3 MaHrwmu.
3. -

4. -

BuaaHTHHCKHe aMtPOPbi H3 MaHnuum (1) u Mbi-MapuHecKy (2).
CTCKJIJIHHOro cocy;:ta (1) H tlJparMCHT MHCKH (2).

~parMeHT

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES DE L'EPOQUE FEODALE

A

MANGALIA

RESUME
A partir de la fin du VIe siecle et jusqu'au X Ilie, les sources litteraires cessent de mentionner
la celebre colonie dorienne de Callatis, qui reapparaît
cette epoque sous le nom de Pangalia.
Cette nouvelle denomination, derivant probablement du grec TiotyMAetot, est formee
partir du
meme radical que KocAAo:n:; peut,etre aux Xe-XIl1e siecles, pendant la domination byzantine en

a
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Dobrogea. A partir de la fin du XVI• siecle, on la rencontre sous la forme encore en usage de
nos jours : Mangalia.
Les maigres documents archeologiques, presque tous decouverts fortuitement, completent
ct confirment les informations des sources ecrites, relatives a Mangalia, de l'epoque feodale. A l'exception de trois monnaies en bronze, de l'epoque d'Heraclius, frappees de 612 a 631, les vestiges
0
archeologiques sant representes par: un petit poten terre cui te, de facture locale, des X siecles
(fig. 1), trois amphores (fig. 2/1-2; 3/1) et plusieurs monnaies byzantines du XI" siecle. Pour
les xu·- XIII" siecles, on ne connaît pour le moment qu'une monnaie tartare et un petit fragment de ceramique byzantine (fig. 4/2). Un fragment provenant d'un objet en verre, portant
la representation de saint Georges a cheval terrassant le dragon (fig. 4/1), evoque les voyageurs
genois qui parcouraient le bassin de la mer Noire aux xnr•- XIVC siecles, sans que la provenance,
du reste presumee, de ce petit objet puisse etre verifiee. La belle pierre tombale d'un &pzwv
l~zf..~cr!Xp·tjoc; decede en 1685, ainsi que d'autres monuments de haute epoque feodale, les uns deja
connus, d'autres encore inedits, sortent du cadre de cette etude.
Les fouilles archeologiques, qui seront entreprises a l'avenir a Mangalia, devront egalement
chercher a identifier les restes de l'etablissement feodal etabli sur les ruines de la forteresse grecoromaine de Callatis.

xr

EXPL !CATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. -2. 3.4. -

Mangalia. Pot en terre cuite des x•-xt• siecles.
Mangalia. Amphores byzantines (XI• siecle).
Amphores byzantines de Mangalia (!) et d'Ada Marinescu (2).
Fragment de vase en verre (l) et de plat (2).
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CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA
CULTURII MEDIEVALE DE LA SUCEAVA
ÎN VEACURILE XV-XVI

A

anului 1954 colectivul şantierului arheologic Suceava, informat de con,
ducerea unei întreprinderi de stat care executa lucrări de amenajare a drumului
naţional Bucureşti,Iţcani, despre existenţa unor urme arheologice pe traseul
soselei, a organizat cercetarea teritoriului indicat.
'
La circa 150 m nord,est de biserica Sf. Dumitru si circa 200 m de borna kilo,
metrică nr. 434 a drumului naţional se află o terasă ce' formează înspre apa Sucevei
fruntea platoului pe care este aşezat oraşul Suceava încă de la începuturile sale.
La aproximativ 60 m sud,est de malul stîng al şoselei a fost ridkată o construcţie
(fosta locuinţă a compozitorului Ciprian Porumbescu) despre care tradiţia a păstrat
amintirea că, iniţial, ar fi fost o biserică catolică. Într,adevăr, cercetările 1 între,
prinse în preajma acestei construcţii, au dovedit că ea este una din cele două
biserici catolice atestate de izvoarele medievale 2 •
Elementul cel mai semnificativ în ceea ce priveşte determinarea rolului acestei
construcţii în vechime este absida altarului din partea de est a locuinţei, care nu
a suferit nici o transformare în exterior, de,a lungul veacurilor.
În marginea de est a terasei, la circa 40 m de fosta biserică, a fost executată o
secţiune pe direcţia nord,sud, lungă de 30 m şi lată de 1,50 m. Secţiunea a fost adîn,
cită pînă în solul viu şi a dat următoarele rezultate : sub stratul vegetal au fost
antrenate începînd de la - 0,20 m pînă la -0,60 m, fragmente ceramice neolitice
de tip Cucuteni, un vas întregibil aparţinînd culturii bronzului şi fragmente de
vase din epoca feudalismului timpuriu atribuite culturii Romen,Borşevo 3 • În
aceleaşi condiţii au fost găsite în proporţie mai redusă fragmente ceramice din
orînduirea feudală, care se întind în timp din veacul al XIV ,lea pînă în veacul
al XVII,lea. Prezenţa unui astfel de material pe terasa I se explică prin antrenarea
acestuia dinspre terasa a II,a, unde se găsesc bordeie din epoca medievală.
Terasa I, pe care a fost clădită biserica, a fost folosită de către locuitorii tîr,
gului ca cimitir. În secţiune au fost determinate stratigrafic mai multe nivele de
morminte. Cel mai vechi nivel de morminte aparţine probabil veacului al XIV ,lea,
fiind datat printr'o monedă emisă de bănăria voievodului Petru Muşat găsită
lîngă unul din scheletele primului nivel (de jos în sus).
După înregistrarea acestor observaţii, săpătura din sectorul bisericii catolice
a fost încheiată, rămînînd ca aceasta să fie reluată în cadrul cercetărilor mai ample
privitoare la vechiul tîrg al Sucevei.

I

N VARA

1

Pe baza

săpăturilor

arheologice din vara anului
că această construcţie a
fost ridicată în secolul al XVII-lea şi a avut rolul
de biserică. Pe acelaşi teritoriu au fost descoperite
şi fundaţiile unei biserici din secolul al XV-lea atri·
buită de asemenea coloniei catolice din Suceava.

1956, colectivul a dovedit

;-,foi

t'.

t:W

" Pentru relatarea franciscanului Andrea Bogoslavich la 1623 despre o biserică cu hrarnul Sf. Treime,
fostă a dominicanilor, şi alături de aceasta o mănăstire
catolică, vezi G. Călinescu, Diplomatarium ltalicwn,
II, Bucureşti, 1930, p. 327.
" SCIV, V, 1-2, 1954, p. 238; p. 299, li~. D.
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În ziua în care lucrările şantierului au fost încheiate, colectivul a fost anunţat
malul şoselei, pe terasa cercetată, au fost descoperite de către lucrători
pietre, care s'au dovedit a fi. inscripţii funerare. Cu toate că este vorba de
o descoperire întîmplătoare, ne,am străduit să culegem informaţii exacte cu privire
la aceste pietre funerare.
Prima inscripţie (fig. 1/2 şi fig. 2/2 ), orientată vest est, a fost descoperită
la 20 m est de absida altarului fostei biserici catolice; ea zăcea la o adîncime de
circa - 0,30 m faţă de suprafaţa solului vegetal. Piatra este spartă în şase bucăţi,
dintre care două lipsesc. Sub ea nu au fost găsite urme de cavou sau resturi de
schelet; dimpotrivă, pămîntul pe care zăcea era frămîntat şi amestecat cu multe
alte resturi. Toate aceste observaţii justifică presupunerea că piatra a fost mişcată
din poziţia ei iniţială.
Piatra funerară are lungimea de 1,35 m, iar lăţimea de - 0,60 m. Inălţimea
literelor este de 9 cm, iar a cifrelor (datei) de 11 cm. Lăţimea fiecărei litere variază
între 2 -2,50 cm. Ea a fost lucrată dintr,un bloc de gresie sarmaţiană locală, între
spărturile căreia se observă urmele scoicii Ervilia podolica 1 -caracteristică rocilor
din podişul cuprins între rîurile Suceava şi Moldova.
Pe cîmpul pietrei a fost sculptat în relief un arc dublu (compus), iar de jur
împrejurul pietrei a fost excizată legenda în caractere latine majuscule, dintre
care s'au putut descifra următoarele: - HIC
JACET - (aici zace). Sub aceste
cuvinte meşterul a săpat anul 1513, în cifre arabe; fiecare cifră e despărţită de
cealaltă prin puncte romboidale.
În partea dreaptă a legendei se citesc cuvintele în litere majuscule ... UMRA -'f
PETRUS ..ARCUFEX,DOM... Intre cuvintele hic şi jacet meşterul a sculptat
o rozetă cu 6 sepale. O asemenea rozetă cu cinci sepale precede cuvîntul Petrus,
iar cuvîntul arcufex este urmat de o rozetă al cărei număr de sepale nu a putut
fi. determinat din cauza unei rupturi în această parte a pietrei.
Starea de conservare a inscripţiei, este în general, proastă, datorită pe de o
parte naturii rocii din care a fost executată şi asupra căreia agenţii atmosferici
au acţionat, iar pe de altă parte rupturilor. Aşa se face că partea stîngă şi în acelaşi
timp finală a legendei conţine o serie de cuvinte a căror descifrare rămîne încă
ipotetică: . . . US .. f. LILO .. f. PERFIDOS (S] TATHAROS. Cuvîntul perfidos
este precedat de un semn de despărţire « f » întîlnit şi la cea de,a doua inscripţie.
Inainte de a trece la descrierea celei de .. a doua pietre funerare, considerăm
necesar, pentru a înlesni o mai bună înţelegere, să redăm textul integral al inscrip,
ţiei din anul 1513 chiar dacă aceasta cuprinde întreruperi şi lecturi ipotetice:

că în
două

*

HIC IACET ... UMRA PETRUS ARCUFEX
1513
DOM ... US . .f. . . . .. LILO . .f . . PERFIDOS [S] T ATHAROS.
A doua piatră funerară a fost descoperită la 50 m est de absida altarului fostei
biserici catolice şi la 30 m de prima. Condiţiile stratigrafi.ce şi în general observaţiile
de teren prezentate pentru prima inscripţie sînt valabile şi pentru cea de a doua.
Piatra funerară a fost lucrată tot dintr,un bloc de gresie. De data aceasta însă
meşterul a ales un bloc de piatră mai puţin poros, pe care l,a şlefuit bine înainte
de a exciza literele legendei.
Calitatea superioară a pietrei, frumos şlefuită, apoi acţiunea agenţilor atmos,
ferici care au dat naştere unei patine, contribuie alături de scrisul îngrijit, clar
1

G. Macovei, Qeologie stratigrajÎcă, Bucure,ti, 1954, p. 422, fii. 279.
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şi uniform, la punerea în valoare a acestei inscripţii ; ea poate fi considerată ca
unul dintre monumentele epigrafi.ce feudale cele mai frumoase de pe teritoriul
Moldovei.
Lungimea inscripţiei este de 1,68 m, lăţimea de 0,65 m şi grosimea de
15 cm; înălţimea legendei de 8 cm, iar lăţimea de 3 cm (fig. 1/1 şi fig. 2/l).

2

Planşa

I
Pietre de mormînt
1. 8abtisfilliin Vesentino(#1512)
2

Fig.

1. -

P~trus

arcuf'ex (HST3)

Pietre de mormint. 1, Babdsta din Vesentino (m. 1512) ;
2, Petrus arcufex (m. 1513).

Legenda este scnsa m limba latină medievală în caractere gotice minuscule.
Ea are următorul conţinut: Anno domini 1512 obiit honestus dominus babtista
ital 9 1 [us] de vesentino magister in diversis artibus reqiescat in pace.
În cîmpul legendei se disting trei rozete dispuse astfel : o rozetă cu 8 sepale
avînd elemente comune cu acelea de pe prima inscripţie, desparte cuvîntul domini
1
Semn prescurtat pentru u~; v. C. 1. An.
dreescu, Manual de paleogra/ie latină, Bucureşti-

Ja,i, 1939, p. 118-119.
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de anul 1512 ; o a doua rozetă cu acelaşi număr de sepale a fost sculptată între
cuvintele italus şi vesentino; şi în sfîrşit cea de,a treia rozetă, al cărei număr de
sepale nu a putut fi stabilit, desparte cuvîntul vesentino de magister.
Un număr de 12 puncte romboidale şi 7 semne de despărţire de felul acelora
despre care a fost vorba şi în cazul inscripţiei lui Petrus, vin să îmbogăţească
cîmpul legendei de pe piatra lui Babtista.
În cîmpul acestei inscripţii au fost făcute 8 găuri, fiecare avînd diametru!
de 2 cm şi o adîncime de 1 cm, plasate în jumătatea superioară a inscripţiei. Ele
au fost realizate după excizarea legendei. Afirmaţia noastră se bizuie pe observaţia
că una dintre găuri taie partea superioară a celui de,al doilea - s - al cuvîntului
honestus. Această observaţie ne îngăduie să presupunem că meşterul care a executat
găurile a fost obligat să respecte anumite dimensiuni, de vreme ce el, depăşind
cîmpul inscripţiei, a fost nevoit să sape cea de,a opta gaură chiar în cîmpul legendei.
Interpretarea justă a rolului acestor găuri rămîne încă deschisă şi dă loc la o serie
de ipoteze 1 .
Descoperirea celor două inscripţii latineşti în săpăturile din vara anului
1954 la Suceava îmbogăţeşte tezaurul de monumente epigrafi.ce în limba latină,
găsite pe teritoriul Moldovei. De menţionat, că din totalul de 92 de inscripţii 2
în limba latină descoperite pe teritoriul Moldovei, nici una nu aparţine începu,
tului secolului al XVI,lea 3 •
În ceea ce priveşte determinarea funcţiei personajului înmormîntat sub ea,
prima inscripţie prezintă o mai mare importanţă decît a doua. Petrus, mort în
anul 1513, este numit arcufex, cuvînt care oglindeşte funcţia sau îndeletnicirea sa.
Prezenţa arcului pe inscripţia lui Petrus se leagă de calificarea şi preocuparea
acestuia. Judecînd lucrurile după arma de luptă sculptată pe piatra de mormînt,
Petrus nu putea să fie un meşter de arcuri obişnuite lucrate din alun, sau alt soi
de lemn, pe care le vor fi folosit moldovenii din oastea de ţară. Arma de luptă
sculptată pe piatra funerară a lui Petrus face parte din categoria arbaletelor. Dacă
admitem această ipoteză, sîntem îndreptăţiţi să afirmăm că Petrus era fi.e un meşter
de arbalete, fie un conducător al unor luptători din Moldova care foloseau arba,
letele. Ipoteza a doua pare a fi mai plauzibilă, dacă se ia în considerare partea finală
a inscripţiei în care este vorba de perfizii tătari. Momentul morţii acestui
arbaletier coincide cu cel de,al treilea atac al tătarilor de la începutul sec. al
XVI,lea, despre care cronica moldo,polonă ne informează că ar fi. avut loc la
22 august 1513 4 •
Menţiunea despre perfizii tătari e de natură să arunce lumini noi asupra
itinerariului raidului tătăresc din 1513, pe care cronicile îl socotesc că ar fi. atins
numai aşezările dintre Prut şi Siret 5 • În ipoteza că cele două litere us păstrate în
partea stîngă a legendei ar constitui partea de sfîrşit a cuvintelor /mortu/us sau
joccislus, se poate admite cu destul temei că Petrus a căzut în lupta cu tătarii.
1
Amănuntul pare să indice la prima vedere un
joc al hazardului. Totuşi semnele despre care este
vorba ar putea să reflecte unele preocupări cu caracter
astrologic şi astronomic ale lui Babtista. Subliniem
că dispoziţia lor indică constelaţia săgetătorului.
Ipoteza nu trebuie exclusă cu uşurinţă, dacă ţinem
seama de faptul că in acest timp la curţile din Apus,
funcţionau persoane cu astfel de preocupări. La
curtea lui Matei Corvin este chemat un oarecare
Desideroso din Italia, cu pregătire astronomică şi
astrologică, pentru a pune in ordine documentele
greceşti evacuate în Ungaria, după căderea Constan·
tinopolului şi Atenei. Enciclopedia italiana, V, p. 119.

2
Cifră indicată de statisticile întocmite de colec·
tivul « Inscripţii şi însemnări medievale >> de la
Institutul de Istorie al Academiei R. P. Romîne.
Menţionăm că in acest număr sint incluse, în afară
de inscripţiile pe piatră in limba latină, şi însemnările
pe metale, pînză, grafite etc.
a Excludem cele şase inscripţii latineşti din sec. al
XV -lea, sau acelea din a doua jumătate a sec. al
XVI-lea. În cazul de faţă este vorba de inscripţii
cuprinse între anii 1501-1525.
4
1. Bogdan, Vechile cronice, p. 229.
5
V. discuţia la N. Iorga, l.<toria Romînilor, IV,
Bucureşti, 1937, p. 290.
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În cazul acesta, lupta a avut loc probabil în preajma Sucevei, obiectiv pe care îl
cu siguranţă tătarii.
A doua inscripţie descoperită la Suceava nu prezintă dificultăţi de citire,
fiind bine conservată.
Greutăţile constau în interpretarea titlurilor atribuite lui Babtista şi anume:
honestus dominus şi magister in diversis artibus.
Cinstitul domn Babtista venit în capitala Moldovei din Vesentino 1 -Italia,
putea să fie, după indicaţia din legendă, un învăţat în diferite arte.

ţinteau

1
Fig. 2. -

Pietre de mormint. 1, Babtista din Vesentino (? 1512); 2, Petrus arcufex (? 1513).

Din Moldova secolului al XV,lea se cunosc şase inscripţii. Asupra unora
dintre ele există însă semne de întrebare exprimate de altfel de înşişi
editorii lor 2 •
Pentru studierea inscripţiilor latine descoperite în incinta bisericii catolice
din Baia, Alexandru Lapedatu foloseşte ca izvor principal pe Marco
Bandini 3 , fără să fi. văzut inscripţiile din anii 1410, 1485 şi 1497. lnscrip,
ţia din 1485, folosită de Lapedatu prin Xenopol, avea data scrisă în caractere
runice 4
1
3

EncicLopedia italiana, XXXV, p. 451.
BCMI, XXIV, 1931 şi XXXI, 1938.
Alex. Lapedatu, Antichităţile de la

Baia,

BCMI, li, 1909, p. 59-60.
4 A. D. Xenopol, Istoria Rominilor, Il,
p. 234, nota 70.
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Celelalte trei inscripţii sînt datate astfel: două din 1444 1 şi una în jurul anului
1467 2 • Pe una din inscripţiile din prima categorie s·au citit cuvintele « Rihctner
die, anno 1444 » 3 •
Atît inscripţia lui Babtista, cît şi cele discutate mai sus au legenda în caractere
gotice. Spre deosebire însă de inscripţia lui Babtista, cele trei inscripţii din sec.
al XV ·lea au în cîmpul pietrei cîte o cruce excizată, fără alt decor însoţitor. Conţinutullegendelor de pe inscripţiile din veacul al XV ·lea din Moldova ne sugerează
următoarele observaţii. In inscripţia datată cu probabilitate în 1467 cuvîntul
dominus precede numele unui oarecare Procop frate cu un dominus Georgii Isra.
Din motivarea făcută de N. Iorga pe marginea celor două nume cuprinse în legendă
reiese că piatra mormîntală aparţine fratelui unei căpetenii de mercenari cehi,
căzut în luptele de la Baia 4 • Dacă lucrurile stau aşa, se poate presupune că cel
înmormîntat aparţinea unei familii cu poziţie socială cunoscută şi apreciată de
contemporani, de vreme ce numele lui este precedat de cuvîntul dominus. Spre
deosebire de cazul acesta, inscripţia datată cu probabilitate în 1444 aparţine unui
honestus vir Simon, fără a fi numit dominus, ca în cazul lui Babtista şi Procop.
Pietrele de mormînt scrise în limba latină descoperite în Moldova şi datate
la jumătatea şi în a doua jumătate a sec. al XVJ.lea au afinităţi cu inscripţia din
anul 1513 de la Suceava a lui Petrus arcufex. Cea mai caracteristică din punct
de vedere tipologie ni se pare aceea din anul 1561 de la Baia, în care este vorba
despre un Fortis atleta Nicolaus 5 •
In afară de caracterul comun al literelor şi de tehnica de lucru, inscripţia din
anul 1561 de la Baia are puncte comune cu aceea a lui Petrus arcufex şi în ceea
ce priveşte omamentaţia. Aici apar rozetele cu şase sepale plasate în cîmpul ins·
cripţiei în partea dreaptă şi stîngă a unei bare de la o cruce sculptată în centrul
inscripţiei. Alt element comun îl constituie punctele romboidale excizate, folosite
pentru despărţirea cuvintelor.
Dintre inscripţiile din sec. al XVJ,lea pe al căror cîmp sînt reprezentate di,
ferite elemente cu scopul de a ilustra ocupaţiile celor înmormîntaţi sub ele, se
cunosc două, în afară de aceea a lui Petros arcufex de la Suceava. O inscripţie dete·
riorată păstrată acum în Muzeul din Fălticeni poartă ca ornament un foarfece
deschis, care simbolizează, după părerea editorului, ocupaţia aceluia pentru care
a fost lucrată 8 • Acelaşi lucru se poate spune şi despre inscripţia de la Cotnari,
datată 15 ianuarie 1576, atribuită unui anume Valentin Alzneus 7 •
Reţinem în concluzie, că în legenda ultimelor două pietre funerare nu se
specifică ocupaţia acelora pentru care au fost făcute. In schimb în cîmpul pietrelor
sînt sculptate în relief instrumentele care ne sugerează ocupaţia morţilor. În ceea
ce priveşte inscripţia lui Petrus arcufex, lucrurile sînt mai limpezi deoarece, alături
de arcul sculptat, în legendă este semnalată şi ocupaţia acestuia. Nu acelaşi lucru
însă se poate spune despre inscripţia din anul 1512 a lui Babtista, al cărei cîmp
este liber, cu excepţia celor opt găuri săpate ulterior şi al căror rost nu a putut
fi încă determinat cu precizie.
În legendele inscripţiilor din cea de-a doua jumătate a sec. al XVJ,Jea termenul
dominus este întîlnit pe trei pietre funerare descoperite la Baia. Subliniem în mod
deosebit conţinutul unei inscripţii din anul 1547, în care este vorba despre Ana,
' V. Brătulescu, Pietrele mormintale de la Mu:::eul
din Fd!ticeni, BCMI, XXXI, 95, 1938, p. 44.
2
N. Iorga, Pietrele de mormint ale .1aşi!or din
Baia, BCMI, XXIV, 1931, p. 1-2.
3
Tbidem.

4

•
6
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fig. 3.
V. Brărulescu, op. cit., p. 42.
BCMI. XXVI, 1933, p. 34.
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mama domnului Petru din Baia, înmormîntată la 15 aprilie 1547 1 . Pe aceeaşi
piatră este săpată o altă legendă datată 1 august 1568. Aceasta cuprinde ştiri despre
fiica unui Petru sartoris (croitorul). Aşadar, reiese limpede că locuitorii tîrgului
ţineau să precizeze în astfel de împrejurări fosta ocupaţie a decedatului sau a
rudelor sale.
Din cele arătate reiese că inscripţia lui Babtista se deosebeşte de celelalte prin
următoarele :
a) natura rocii din care a fost lucrată ; b) scrisul îngrijit şi uniform în ca rac,
tere gotice ; c) titulatura folosită, necunoscută celorlalte pietre funerare, exceptînd
bine înţeles cuvîntul dominus. Cuvîntul dominus pare să se refere în cazul inscrip,
ţiilor analizate la poziţia socială a acelor înmormîntaţi, spre deosebire de o altă
categorie pentru care este folosit cuvîntul vir.
Cercetarea întreprinsă pe restul izvoarelor şi, în mod special, pe actele de
cancelarie, demonstrează faptul că termenul magister 2 are un sens foarte larg,
fiind atribuit unui mare număr de funcţii diferite ; tot astfel se constată că ter,
menul domintts 3 se aplică în evul mediu unei categorii largi, începînd cu meseriaşii
şi terminînd cu marii demnitari. În legătură cu cele expuse mai sus, trebuie reţinut
însă că titlul de magister precede întotdeauna o funcţie bine determinată, ca de
pildă: rasor, murrarius, lapicida, sartor -meseriaşi, bombardarius, naute - mili,
tari, chirugiae et obstetriciae, cirokcus -medici etc. 4 •
În schimb în toate izvoarele denumirea de magister in artibus apare ca un
titlu academic. La Du Cange, cuvintele magister in artibus sînt redate după Nico,
laum Trivettum încă de la 1253, astfel: qui vulgo nostris Maistre es Arts in Aca,
demiis .-;_

În legătură cu titulatura folosită în Evul Mediu, ni se pare semnificativă
dintr,un act din anul 1505 6 în care este vorba despre domini Qeorgius
Wagner, ]ohanes Coszner et magister Michael notarius civitatis trimişi din Polonia
în Moldova ca să lichideze unele litigii. Reiese limpede că Michael notarul ora,
şului este un ştiutor de carte, de vreme ce este trimis pentru a rezolva litigii la
curtea unui voievod. De asemenea nu trebuie uitat că unul dintre compatrioţii
lui Babtista, medicul Mathei din Murano, se intitulează doctor în arte şi medi,
cină 7 • Expresia arti doctor este explicată la Du Cange în felul următor : doctor
sau magister in artibus 8 •
Termenii magister şi artibus sînt întîlniţi frecvent în cancelariile universităţilor
din evul mediu. Universitatea din Praga proclamă magister pe un Nicolaus de
Septem castris, iar despre un Conradus, tot din Transilvania, se menţionează:
incipit in artibus.
La 5 martie 1410, Iacob de Molda (oraşul Baia) -Moldova este declarat
de către aceeaşi universitate licenţiat in artibus 9 •
Din cercetarea izvoarelor reiese că: a) termenii domi nus şi magister au o între,
buinţare largă în diplomatica vremii, dar sînt însoţiţi întotdeauna de un cuvînt
informaţia

1

N. Iorga, Pietrele de mormint ... , p. 2-3, fig. 5.
Vezi actul din 20 iunie 1494 in care este vorba
de magistro Petra urratori şi magistro Henrico muratori etc. in Quellen zur Qeschichte Siebenbiirgens.
Recltnungen aus dem Archit• cler Stadt Hermannstadt,
Sibiu, 1880, p. 177.
s Vezi actul din 28 martie 1494 in care este
\'orba de Jominus Caspar fJellifice ş.a., OfJ. cit.,
p. 167.
• A. B<trtal, Qlossarium mecliae et infimae latinitatis regni Hungariae, Lipsiae, 1901, p. 397-400.
·' Du Cange, Qloswrium mecliae et infimae lati·
2

nitatis, V, 1885, p. 168, col. l.
1 N. Iorga, Studii şi docwnente, voi. 23, p. 330.
7
Hurmuzaki, VIII, nr. 45, p. 37.
8
Du Cange, op. cit., voi. l, p. 407; v. şi Henri
Jacquier, Fran~oi.f Villon printre noi (cronică literară),
Steaua, an VIII, 3, p. 110: «la 20 de ani fu
promovat magister in artibus al Universităţii din
Paris>>.
9 M. P. Dan, Cehi, SlotJaci şi Români in tJeacurile
XIII-XIV, Sibiu, 1944, p. 61 şi 62 şi notele 68,
69 şi 84.
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care ilustrează preocuparea strictă şi pregătirea într'o anumită ramură; b) cuvin,
tele magister in artibus sînt atribuite unor oameni cu o calificare academică începînd
încă din veacul al XIII,lea, în apusul Europei.
Înainte de a încheia consideraţiile cu privire la înţelesul pe care ar trebui
să~l atribuim titlului lui Babtista, trebuie luată în discuţie şi posibilitatea inter,
pretării termenului magister în înţelesul de meşter. Ipoteza aceasta s'ar putea sprijini
numai pe analogia parţială dintre titlul lui Babtista şi titlul a doi meşteri străini,
despre care ştim că au lucrat la ridicarea monumentelor moldoveneşti. Primul
este magistrul Luca 1 , pentru care Iliaş Rareş stăruie pe lîngă bistriţeni să,l lase
să termine lucrările începute la biserica episcopală din Roman. Se ştie de asemenea
că Alexandru Lăpuşneanu aduce un arhitect din Constantinopol pentru a ridica
somptuoasele băi din Iaşi, după modelul acelora din Orient. Pe acest arhitect
domnul îl numeşte într'o scrisoare adresată aceloraşi bistriţeni magistrum primarium
motivînd cu acest prilej că el are nevoie de zidari simpli din partea ardelenilor.
Faptul că Babtista nu poate fi socotit ca făcînd parte din categoria meşterilor
străini veniţi în acele timpuri în Moldova se sprijină pe următoarele observaţii:
cercetările de pînă acum, dovedesc că pe teritoriul Sucevei nu au fost descoperite
materiale, care ar putea să documenteze influenţa stilului italian al Renaşterii.
Meşterii şi arhitecţii străini care şi,au desfăşurat activitatea pînă în timpul domniei
lui Petru Rareş, au fost chemaţi de obicei din Polonia, Galiţia şi Transilvania.
Ipoteza că ei ar fi venit din Apus este exclusă de cercetătorii competenţi în problema
arhitecturii moldovene 2 •
Pe linia interpretării titlului lui Babtista cu înţelesul de meşter s'ar putea
crede că acest italian a fost chemat de către Bogdan cel Orb cu prilejul construcţiei
bisericii Sf. Gheorghe din Suceava, construcţie de mari proporţii, care a fost
transformată mai tîrziu în mitropolie. Lăsînd la o parte o serie de argumente :J
care se opun acestei presupuneri, atragem atenţia că Babtista moare în anul 1512,
în timp ce construcţia bisericii Sf. Gheorghe începe în anul 1514 şi este terminată
în anul 1522 în timpul domniei lui Ştefăniţă voievod 4 •
Apoi, în cazul în care cuvîntul magister de pe inscripţia lui Babtista are înţe,
lesul de meşter, în mod firesc se naşte întrebarea de ce nu au fost redate de către
meşterul pietrar instrumentele care trebuiau în chip nemijlocit să ilustreze preocu,
pările lui Babtista. Or, în acelaşi cimitir, la un an mai tîrziu este înmormîntat
Petrus, pe piatra căruia este sculptat un arc dublu, ceea ce indică în mod sigur
îndeletnicirile lui. Se pune în sfîrşit întrebarea, ce fel de meşter în diverse arte
putea să fie Babtista? Procesul de diferenţiere în cadrul meşteşugurilor din Suceava
începe la începutul primelor decade a celei de,a doua jumătăţi a secolului al XV ,lea 5 •
Dacă meşterii moldoveni lucrau împărţiţi pe ramuri, ca dulgheri, fierari, pietrari,
încă din a doua jumătate a secolului al XV ,lea cu atît mai mult nu se poate admite
că Babtista practica mai multe meserii, de vreme ce el venea din Italia, unde pro,
cesul diferenţierii meseriilor se produsese cu mult mai înainte. În sfîrşit, trebuie
amintit că angajarea unui meşter sau arhitect din Italia de către curtea din Suceava,
în epoca la care ne referim, nu poate fi acceptată decît cu foarte mari rezerve.
1
Alex. Lapedatu, Meşterii bisericilor moldovene
din sec. al XV-lea, BCMI, V, 1912, p. 23-29.
2
Ibidem. G. Balş, BCMI, XVIII, 1925, p. 268270.
3
Faptul că ridicarea mitropoliei din Suceava este
de pus mai repede în legătură cu unele influenţe din
nord se poate susţine pe baza provenlenţei mate·
rialului de construcţie mai scump, de ex. plumbul;

v. Hurmuzaki, Il, 3, p. 15-16, pentru Bogdan cel
Orb şi Columna lui Traian, nr. 45, 1870, pentru
Ştefăniţă voievod.
4 Vezi pisania în BCMI, XVIII, p. 178, fig. 271.
5 Cf. comunicarea lui St. Olteanu, Despre meşte·
şugurile de pe teritoriul Sucevei, sec. XIV-XV în
lumina cercetărilor arheologice, ms. la Institutul de
istorie al Academiei R. P. Romine.
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Babtista este mai degrabă un învăţat decît un meşter. Trebuie stabi,
epoca, sau domnia în care acest învăţat putea să fie chemat la curtea voie,
vozilor moldoveni din Suceava. Se ştie că singurul 1 domn din Moldova de la
sfîrşitul veacului al XV ,lea care schimbă solii cu Italia, poartă corespondenţă 2
şi foloseşte medici italieni la curtea sa este Ştefan cel Mare. Cu toate că Babtista
moare în anul 1512, acest lucru nu ne împiedică să presupunem că el putea să fi
venit în Moldova înspre sfîrşitul domniei lui Ştefan cel Mare, chiar dacă numele
acestui învăţat nu este consemnat în corespondenţa vremii a.
Inscripţia lui Babtista a fost lucrată de către un meşter din Moldova sau Tran,
silvania 4 • Ea nu a fost lucrată de un meşter apusean. Se ştie, spre exemplu, că în
Italia ultima inscripţie în caractere gotiforme este datată în anul 1428. Începînd cu
mijlocul sec. al XV ,lea inscripţiile din Italia sînt lucrate în stilul Renaşterii cu ca rac,
tere latine 5 • Folosirea în Moldova a scrisului cu caractere gotice în veacul al XV ,lea
este cunoscută şi pe monedele de argint de format mic din domnia lui Ştefan cel Mare.
Legenda monedelor este scrisă cu caractere asemănătoare inscripţiei lui Babtista.
Argumentul nu poate fi interpretat în sensul că Babtista ar fi meşterul matriţer
la bănăria lui Ştefan cel Mare. Acest sistem de scriere se întîlneşte şi pe alte monu,
mente ale epocii. Spre exemplu îl găsim pe clopotul cel mic de la clopotniţa mănă,
stirii Bistriţa comandat de Ştefan cel Mare la Liov 6 •
Prezenţa lui Babtista la curtea lui Ştefan cel Mare şi apoi la aceea a lui Bogdan
cel Orb este în legătură cu îndeletnicirea acestui învăţat la sfîrşitul sec. al XV ,lea
şi începutul sec. al XVJ,lea, în capitala Moldovei. Dată fiind pregătirea lui se
poate presupune că el a fost chemat la Suceava pentru a organiza şi conduce
prima şcoală orăşenească din Moldova.
O statistică publicată de Dr. Eugenius Barwinski 7 în legătură cu studenţii
moldoveni care învăţau la universitatea din Cracovia ne ajută în mare măsură
să dezlegăm natura preocupărilor lui Babtista la Suceava. Din această statistică
aflăm că, în cataloagele universităţii polone, între anii 1400 -1551 este înregistrat
un număr de 21 studenţi din diferite oraşe moldoveneşti, printre care şi Suceava.
Ultimul student menţionat este Nicolaus Andree din Moldavia (Baia), la 1503.
Barwinski trage concluzia că nefrecventarea universităţii din Cracovia după
anul 1503 este cauzată de războaiele dintre Polonia şi Moldova din această pe,
rioadă. Argumentarea autorului ni se pare neconvingătoare. Conflictul a început
în anul 1490 8 • După asediul Sucevei organizat de regele Ioan Albert al Poloniei
în anul 1497, războiul este reluat. Şi totuşi, după această dată şi pînă la 1503, sînt
atestaţi în statistică un număr de 10 studenţi din oraşele Moldovei.
Nefrecventarea universităţii din Cracovia de către studenţii moldoveni trebuie
pusă mai degrabă în legătură cu alt eveniment, şi anume cu prezenţa învăţatului
Babtista la Suceava. Pe linia argumentării de mai sus s'ar putea admite că Bab,
tista a fost acel care a organizat prima şcoală din Moldova la iniţiativa şi cu spri,
jinul lui Ştefan cel Mare.
lită însă

1
Lăsăm la o parte solia lui Bogdan cel Orb,
compusă din Ieremia vistier, Gheorghe postclnic
şi BernarJ pîrcălab, pe care domnul o trimite la
Veneţia pentru ştofe de aur şi mâtase. Marino Sanuto,
Diarii, VI, col. 290-291, 297, citat după N. Iorga.
La N. Iorga, Bernard este trecut ca logofăt. Corectarea
dregătoriei acestui boier aparţine prof. P.P. Panaitescu.

2
C. Esarcu, Ştefanu cellu Mare, Documente
descoperite in Arhivele Veneţiei, Bucureşti, 1874.
3 Medicii lui Ştefan cel Mare vin din Veneţia,
iar Babtista era din Vesentino, Etruria (Toscana).

1
Ea are analogii cu unele inscripţii din Transil·
vania, v. St. Pascu, Meşteşugurile din Transilvania
pîn<i în secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1954, tig.23-24.
5
Ernestus Diehl, Inscriptionrs Latinae, Bonnae ...
MCMXII, pl. 48-50.
6
G. Balş, loc. cit., p. 267.
7
Eug. Barwinski, Mironis Costini- Chronicon
tcrrae moldavicae ab Aarone principe, Bucureşti, 1912,
p. VII.
" N. Iorga, Istoria Rominilor, IV, Bucureşti, 1937,
p. 221--222.
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Se ştie că procesul de dezvoltare a culturii medievale este nemijlocit legat
de progresul oraşelor. Datorită condiţiilor de dezvoltare a oraşelor din Moldova,
a relaţiilor şi schimbului de produse care
-..-----~-"----,-.,.,..,...., - - ------ -- --;
ia forme din ce în ce mai largi, negustorii
: sînt primii care au nevoie de s,tiinţa de
1
•
carte. Nu întîmplător în statistica lui Bar~
winski înregistrăm numai nume de stu~
denţi proveniţi din mediul urban moldo~
venesc. Dezvoltarea schimbului de măr~
furi naşte relaţii tot mai strînse între
negustorii moldoveni şi aceia din ţările
vecine, şi de aceea moldovenii sînt obli~
gaţi să studieze şi să cunoască scrisul şi
cititul. Numai aşa se explică faptul că la
Fig. 3.- Vas cupă descoperit la Suceava.
1465 negustorii Dorinus italicus şi Cokza
armeanul din Suceava sînt pomeniţi
într~un act din care reiese limpede că părţile semnează şi ţin evidenţa socotelilor 1 .
Alături de negustori, în sînul oraşelor încep să se manifeste pe acest tărîm şi

Fig. 4. -

Fragmente de vase cu

inscripţii

slave , descoperite la

mănăstirea

Putna.

meşteşugarii. În săpăturile arheologice efectuate pe teritoriul marelui Novgorod ,
mult timp capitală a statului rus din nord, au fost descoperite însemnări pe coji
de mesteacăn atribuite de cercetătorii sovietici meşteşugarilor din acel oraş.
1

N. Iorga, Stttdii şi documente, vol. 23, p. 296.
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Asemenea manifeitări au fost constatate cu prilejul săpăturilor şi la Suceava.
Astfel, pe o serie de plăci decorative folosite la ornarea sobelor de teracotă s,au
găsit scrise anumite cuvinte. Uneori scrisul apare şi pe ceramica de largă între,
buinţare. În campania de săpături din vara anului 1954 în săpăturile executate în
curtea bisericii Domniţelor din Suceava, a fost descoperit un vas,cupă smălţuit
de culoare verde deschis. Vasul are pe pîntecul său incizat cuvîntul GT<I>:RH în
caractere slave. Conturul literelor este smălţuit cu maron (fig. 3).
Analiza atentă a vasului şi a literelor incizate pe el dovedeşte că meşterul a
scris cuvîntul GT«ll:RH cu puţin înainte de introducerea vasului în cuptor. Con,
diţiunile stratigrafice clare şi analiza tipologică a vasului ne determină să,} datăm
în sec. al XV ,}ea. Acest vas de la Suceava are multe afinităţi cu altele descoperite
în săpăturile de la mănăstirea Putna (fig. 4). Toate fragmentele scrise de la mănă,
stirea Putna datează de asemenea din a doua jumătate a sec. al XV ,}ea.
In concluzie, trebuie subliniat că ştiinţa de carte însuşită de negustorii şi
rr.eşteşugarii din oraşele noastre precum şi raporturile lor comerciale tot mai
accentuate cu elementele din mediul rural şi urban vor produce o cotitură în pro,
cesul începuturilor scrisului în limba romînă. Aşa se explică faptul că primele
zapise scrise în limba romînă sînt emise în oraşele noastre de către elemente din
mediul urban 1 • Aceste zapise înregistrează acte de vînzare,cumpărare încheiate
de obicei în prezenţa şoltuzilor şi pîrgarilor din oraşe, urmînd ca, mai tîrziu, ele
să fie întărite prin hrisoavele domneşti emise de cancelariile domnilor în limba
slavonă.
GH. DIACONU

K BOTIPOCY O CPE.IlHEBEKOBO~ KYJibTYPE

XV-XVI BEKOB B CYl.IABE

KPATKOE CO.UEP)l(AHYIE

Ha J<aTOJIHt.IeCKOM K.'13i~6uu~e B Cyqase 6biJUI Haiîp;eHhi B 19 54 r. p;se Hap;nucu. TiepsaJJ,
pa36HTaJJ Ha rneCTh KYCKOB, IlJIOXO coxpaHHJiaCh. Tio MHCHI-IJO 3BTOpa, OUa IlOCBflll~eHa JIYt.IHH!'CY,
y6HTOMy B 60HX C T3TapaMH 13 1513 r.
BTopaH, roţ:a3p;o ny•-nue coxpaHHBrnaHCH uap;mtcL, nocsJJ~eua yt.~eHoMy, npH6biBWeMy K
KOHI.\Y XV s. s Cyt.~asy H3 Be:{eHTHHO (HTanHH). AsTop npep;nonaraeT, t.ITO HT:lJihJJHel.\ Ba6mcTa
JJBJIJJeTcJJ ocHosaTeneM m.psoiî ropop;cKoiî rnKOJihi s Monp;ose. B TO apeMH, I<Orp;a Ba6THCTa HaxoAHJICJJ s Cyt.~ase, s cnucKax JILBOBCKoro yuusepcuTeTa He <f>urypnpoaann HMeHa cTyp;eHTOB H3
MOJIAOBCKHX ropo;~on. 3To o6'hHCHfKTCH TeM, IJTO s 3TOT nepuop; OHH yt.~HJIHCh 13 u!Kone Ba6THCThi
B Cyq~se.
Yt.~pe»<p;eHHC BhiCrneă rnKOJlhi B Cyt.~ase cocTasnJJeT qacTL o6~ero pa3BHTHJJ ropop;cs MonAOBbi ao BTopoiî noJIOBHHe XV B., t.ITO B 3Hat.IHTenhHOH Mepe nosnHHJIO Ha noHBJienne nepBbiX
nHCbllleHHbiX naMHTHHKOB na pyMbiHCKOM H3biKe.

OI>"h51CHEHYIE PI1CYHKOR
P1-1c.
PHc.
PHc.
Pnc.

1

1.- HaarpooHbie KaMHR. 1 - Ea6THCTbiH3 Be:J.eHTHHO (t 1512); 2 - IIeTpyca ,,ytJHHKa(t 1513).
2.- Ha)lrpo6Hbie KarrtHH. 1 - Ea6THCTbi H3 Be3eHTHHO (f 1512); 2 - IIeTpyca .,yqmtKa Ct 1513).
3.- Cocy.J-qawa, HaifaeHHbiH B Cyqaae.
4. -

<t>parMeHTbi cocy)loB co c:IaBRHCKH.'IIIt H:t:mHci!Mn, Hai\)leHHbie B '\IOHaCTbipe IIyTKa.

Scrisoare~

lui Neaqu din

Cimpulun~

in DIR, B. 1 (1501

www.cimec.ro

152;), p. 169

170.

GH. IIIAl.O:\l'

12

CONTRIBUTION Ă LA CONNAISSANCE DE LA CIVILISATION MEDIEVALE
Ă SUCEAVA, AUX XV" et XVI" SIECLES
RESUME

Pendant l't!te 1954, deux inscriptions ont ete decouvertes a Suceava, a l'interieur d'un cimetiere catholique. La premiere, brisee en six morceaux, etait en mauvais etat. Ce serait, selon l'auteur,
celle d'un arbaletrier, mort en 1513 pendant les luttes contre les Tartares.
La seconde inscription, bien conservee, est relative a un lettre venu de Vesentino (Italie)
a Suceava vers la fin du XV" siecle. L'auteur suppose que l'italien Babtista serait le fondateur
de la premiere ecole ouverte dans une viile de Moldavie. Durant son sejour a Suceava, les registres
de l'Universite de Lwow ne mentionnent plus de noms d'etudiants originaires des villes moldaves;
ce fait ne peut s'expliquer qu'en admettant que les etudiants suivaient a cette epoque les cours
de l'ecole de ce Babtista, a Suceava.
La fondation d'une ecole d'enseignement supperieur a Suceava fait partie integrante du processus de developpement des villes moldaves pendant la seconde moitie du xv• siecle et constitue
un fait qui contribuera, dans une large mesure, a l'apparition des premiers textes ecrits en langue
roumaine.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. -- Pierres tombales. 1, Babtista de Vesentino ( t 1512); 2, Petrus arcufex ( t 1513).
2.-Pierres tombales. !, Babtista de Vesentino (t1512); 2, Petrus arcufex <ti513).
3. - Vase en forme de coupe decouvert a Suceava.
4. -- Fragments de vases a inscriptions slaves, decouverts au monastere de Putna.
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CONSIDERAŢII

ASUPRA CERAMICII DESCOPERITE
LA CETATEA ŞCHEIA-SUCEAVA

de la Şcheia a fost descoperită în sectoarele A şi B (incinta
sectorul C (aşezarea temporară din faţa cuptoarelor de ars var) şi
sectorul D (cariera de piatră) 1 (fig. 1). Această ceramică aparţine, în majo~
ritatea ei, sfîrşitului secolului al XIV ~lea. Numai o mică parte datează de la în ce~
putul secolului al XV~lea 2 • Olăria secolului al XIV~lea a fost datată cu monede
de la Petru Muşat, iar cea de la începutul secolului al XV ~lea prin monede de
la Alexandru cel Bun. Această datare a fost confirmată ulterior şi în alte sectoare
ale santierului arheologic Suceava.
'în aşezarea temporară şi în nivelul de construcţie al cetăţii a fost descoperită
o categorie ceramică care se deosebeşte de aceea apărută în cariera de piatră şi
în nivelul de folosire şi totodată de demantelare a cetăţii, prin tehnica de execuţie,
compoziţia pastei, ardere, forme, dimensiuni şi ornament.

C
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Şchcia.

Ceramica din aşezarea temporară a fost lucrată cu mîna sau la roata înceată 3 •
Aceea modelată cu mîna are o pastă grosolană amestecată cu foarte mult nisip.
Pereţii vaselor au o grosime de 7 -8 mm; arderea este neoxidantă. Aceste vase
au buza joasă şi răsfrîntă în afară (fig. 2/1 -2 ). Ornamentul se compune dintr~o
linie în val incizată pe gîtul vasului sau din linii oblice incizate în jumătatea supe~
rioară a pîntecului.
Specia ceramicii modelată la roata înceată a fost lucrată dintr~o pastă ceva
mai curată. Pereţii acestor vase au o grosime de 5 -6 mm. Majoritatea vaselor au
1
Planul general al săpăturilor şi rapoartele au
Îost publicate in SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 364-391;
V, 1-2, 1954, p. 301-3 lJ; VI, 3-4, 1955, p. 789793; Materiale, IV, 1957, p. 256-261 şi Materiale, V.
2
Această ceramică aparţine lucrătorilor care au
scos zidurile cetăţii. Asupra scoaterii migăloase a
pietrei şi a acţiunii de curăţire întreprinsă de către
demantelatori există referiri largi consemnate în

raportul preliminar privind să păturile din anul 195 2 :
SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 364-391 şi Materiale, IV,
1957, p. 257 (v. şi fig. 8), unde sînt publicate şi vetrele
aparţinînd demantelatorilor, care şi·au desfăşur~t
activitatea pe zidul de nord al cetăţii.
3
Din numărul de 17 fragmente de buze care
aparţin ceramicii rurale, două sînt lucrate cu mîna,
iar restul la roata înceată.
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fost arse neoxidant. Forma cea mai des întîlnită este vasul,borcan (fig. 3,1). Buzele
au o înălţime de 15 -25 mm. Ele sînt drepte şi răsfrînte uşor în afară (fig. 4 ).
Vasele sînt ornamentate pe pîntec cu striuri sau linii în val. Uneori, se întîlnesc
vase decorate cu benzi din două sau trei linii în val. În unele cazuri însă, ca decor,
este folosită banda de linii în val, combinată cu banda de linii orizontale (fig. 2/3).
Uneori buzele sînt crestate (fig. 4, 10) sau ştampilate (fig. 4/7).
Maniera de lucru, condiţiile
de găsire, cît şi observaţia că
această ceramică nu este cunoscută
în cuprinsul tîrgului Suceava,
constituie tot atîtea argumente,
care ne permit să o socotim o
ceramică de provenienţă rurală.
Ceramica din nivelul de folo,
sire şi demantelare a cetăţii este
lucrată cu multă îndemînare, la
roata de picior. Pasta, bine aleasă,
conţine foarte puţine impurităţi.
Arderea; în proporţie de 90%,
este neoxidantă. Formele caracte,
ristice sî~t oala şi ulciorul. Oalele
sînt ceva mai mici decît vasele,
borcan. Ele au o formă zveltă.
Pereţii sînt subţiri; grosimea lor
atinge 3-4 mm (fig. 3/2-4).
3
Ulcioarele destul de înalte, au un
profil elegant; ele sînt prevăzute
cu cîte o toartă ; pe gură este
modelat un cioc pentru turnat.
În două cazuri, gura ulcioarelor
este trilobată (fig. 5).
Vasele lucrate la roata repede
se împart din punct de vedere al
ornamentului în trei categorii ; în
prima intră vasele cenuşii cu buza
Fig. 2.- 1-2, fragmente de vase lucrate cu mîna; 3, fragment Înaltă, prevăzută În exterior CU O
de vas rural ornamentat cu benzi de linii în val şi cu striuri. nervură. Unele buze sînt orna,
mentate la partea superioară cu
crestături; pe pîntec vasele au ca decor o linie sau două, în val (fig. 6/1-2). Vasele
din această categorie nu depăşesc sfîrşitul secolului al XIV ,lea.
In categoria a doua intră vasele cenuşii cu buze tot înalte, dar ornamentate
cu rotiţa dinţată ; şi aceste buze au cîte o nervură, cărora le corespunde
în interior cîte o şenţuire. Pe pîntec, vasele au ca ornament motivul « bră,
duleţ », realizat prin ştampilare (fig. 6/3 - 5). Aceste vase datează din perioada
de sfîrşit a sec. al XIV,lea şi începutul sec. al XV,lea. Ele nu se mai întîlnesc
la mijlocul sec. al XV ,lea.
In ultima categorie sînt cuprinse vasele cenuşii sau roşii, cu buza joasă şi
îngroşată la partea superioară; unele sînt drepte şi teşite; altele au tendinţa de a
se arcui în interior sau în exterior (fig. 7). Vasele din această categorie, ornamen..
tate numai cu caneluri, datează din perioada de sfîrşit a secolului al XIV,lea şi

•
•
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persistă în tot secolul următor. Dintr~o variantă a acestui tip de vas se va dezvolta
la începutul sec. al XV ~lea oala cu toartă.
Pe baza condiţiilor de găsire şi a analogiilor cu ceramica din celelalte sectoare
ale Sucevei, ceramica lucrată la roata de picior, descoperită la Şcheia, trebuie
socotită ca fiind de provenienţă orăşenească.

*
După această

prezentare succintă a ceramicii de la Şcheia, se cuvine a sublinia

că înmănunchierea observaţiilor de detaliu privind compoziţia pastei, tehnica de

..
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1
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1
1

1
1
1
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2
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\

1
1

•

1

••

1

L __ -- _.\ _ ______ _)

1

4
Fig. 3.- 1, \"as-borcan (grupul rural); 2, fragment Je oală fără toartă (grupul
3-4, fragmente de oale cu toartă {grupul orăşenesc).

orăşenesc);

lucru, precum şi condiţiile stratigrafice de găsire sînt de natură să sugereze unele
concluzii importante.
Ceramica rurală lucrată cu mîna şi la roata înceată, are o pastă cu multe impurităţi. Elementele care intră în compoziţia acesteia diferă de la vas la vas, spre deo~
sebire de ceramica orăşenească, făcută dintr~o pastă omogenă.
Cercetarea atentă a ceramicii rurale conturează existenţa unui raport direct
între tehnica după care a fost lucrată şi cuptoarele în care a fost arsă. Această
ceramică, fie că e lucrată cu mîna, fie că e lucrată la roata înceată, a fost arsă neoxidant în cuptoare neperfecţionate. Forma, profilul şi ornamentul trădează nesi,
guranţă şi stîngăcie.
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Ornamentul caracteristic este banda în val, realizată pe pîntecul vaselor.
Valul, ca ornament principal, împreună cu celelalte elemente caracteristice, certifică legăturile acestei ceramici cu ceramica din epoca feudală-timpurie.
Studiul ceramicii de factură rurală de la Şcheia ne îndreptăţeşte să presupunem că
în aceste vremuri, în satele Moldovei, nu existau ateliere de olărie perfecţiona te. Cît priveşte vasele lucrate cu mîna, se poate afirma, cu rezerva cuvenită 1, că acestea erau

7

10
Fig. 4. -

Fragmente ceramice rurale.

executate probabil de către unii ţărani, însă în cuprinsul propriilor lor gospodării.
Vasele din grupul ceramic rural prezintă urme puternice de crustă 2 -din
materii organice -localizată mai ales pe pereţii exteriori. Crusta are culoarea
neagră. Ea s-a format, sub acţiunea flăcării, din conţinutul vaselor revărsat în
timpul :fierberii. În unele cazuri, crusta are o grosime de 2-3 mm. Această grosime
nu se putea realiza numai în urma folosirii vaselor în aşezarea temporară de la
1
Rezer va este impus ă de faptul că pînă astă:i
nu a fost cercetată o aşezare rurală din sec. al

XIV-lea.
2
Vezi despre aceasta şi studiul Contribuţii la

c 1moa şte·rea vechiului tîrg al Sttcevii,
în vremea
marilor asedii otomane şi polone din secolul al XV-lea
în, Studii şi materiale de istorie medie, I, 1956, p. 268283 (p. 2 77).
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Şcheia. În consecinţă, trebuie să se admită că unele dintre ele, atunci cînd
au fost aduse la Şcheia, fuseseră deja folosite în gospodăriile ţărăneşti. De
remarcat că o ceramică rurală asemănătoare
cu ceramica de la Şcheia n~a fost descoperită,
pînă acum, nicăieri pe teritoriul Sucevei.
Se poate, deci, presupune că ceramica ru~
rală va fi fost adusă la Şcheia de ţăranii care
au lucrat la ridicarea cetăţii. Dar lipsa cercetă~
rilor arheologice în regiunea din preajma capi~
talei statului moldovenesc împiedică reperarea
centrelor unde va fi fost lucrată această specie.
Este adevărat că se pot face anumite apropieri
între vasele de factură rurală de la Scheia si
cîteva fragmente ceramice descoperite in jumă~
tatea de nord a Moldovei, dar acestea nu deră~
şesc cadrul unor simple analogii 1 .
Vasele de factură rurală descoperite la
Şcheia sînt repartizate pe sectoare, astfel: şase
în incintă, dintre care cinci în sectorul A si unul
în sectorul B ; 11 în sectorul C. În schimb' vasele
din această categorie lipsesc cu desăvîrşire în
Fig. 5 . _ Ulcior cu gura trilobată.
sectorul D (fig. 1). Multe dintre fragmentele
de ceramică rurală au fost descoperite în nivelul de săpare şi înălţare cu pămînt a

•
•
•

Fig. 6. -

1- Z,

ceramică

de drg

ornamentată cu val (categoria
prin ştampilare (categoria

1
Fragmentul de vas lucrat cu rnîna şi ornamentat
cu val simplu sub buză (fig. 2/ 1) se aseamănă cu un
fragment găsit la est de Suceava într-o cetate de
pămînt din regiunea Dorohoiului. El este publicat
in SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 402, fig. 9. Fragmentul
de la fig. 2/2, lucrat de asemenea cu mîna, are ana-

I); 3- 5,

ceramică

de tirg

ornamentată

IT).

logii în ceea ce priveşte ornamentul buzei cu un 11ltul
descoperit la Horodiştea, tot în regiunea Dorohoiuluî.
Acestea se află în depozitul Muzeului Naţional de
Antichităţi al Institutului de arheologie sub nr. de in ventar Il 3903. El datea:ă din sec. al X-Xl-lea. Cera mica decorată cu cîte trei linii în val despărţite de striuri
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incintei şi a terenului înconjurător, fapt ce ne îndreptăţeşte să presupunem că pentru
munca grea, care nu necesita calificare, au fost folosiţi ţărani recrutaţi din mediul sătesc.
Lipsa unei asemenea ceramici în ni,
velul de folosire al cetăţii se explică prin
faptul că ostaşii din garnizoană nu au
întrebuinţat astfel de vase.
Materialul ceramic bogat şi variat des,
coperit pe vetre şi în aşezarea temporară
din sectorul C este strîns legat de parti,
ciparea lucrătorilor din mediul rural, la
transportul pietrei de var, al pietrei de la
carieră la cetate - precum şi la căratul pă,
mîntului din şanţul de apărare în anumite
zone ale valului. Condiţiile de găsire a eera,
micii de factură rurală permit să emitem
ipoteza că la muncile grele pentru ridicarea
cetăţii de la Şcheia au fost folosiţi lucrători
recrutaţi din mediul sătesc 1 •

•
•
•

Fig.

legată

*

Vasele de factură orăşenească de la
Scheia au fost lucrate dintr,un lut curat,
î~ amestecul căruia se găseşte ca degresant,
nisipul fi.n. Toate aceste vase au fost mo,
delate cu multă îndemînare, la roata de
s
picior. Am arătat mai sus că ceramica oră,
şenească din sec. al XIV ,lea, în proporţie
de 90%, este arsă neoxidant 2 , spre deosebire
de ceramica atribuită demantelatorilor cetăţii
şi datată deci la începutul sec. al XV,lea,
care este arsă, în majoritatea ei, oxidant.
7.- Ceramică de tîrg (categoria III).
Deosebirea în ce priveşte arderea este strîns
. de progresul înregistrat în evoluţia cuptoarelor, în secolul al XV ,}ea 3 •
2

3

(fig. 2/3) are legături cu unele fragmente de vase
descoperite la Cetatea Neamţului de către N. Constantinescu, care le datează din perioada muşatină
(SCIV, VI, 1955 , p. 800, fig. 40). Vasele de factură rurală de la Şcheia au analogii cu un grup ceramic
descoperit la Hlincea-Iaşi. Astfel, în primul rînd,
este vorba de buza cu crestături (fig. 2/2), care se
aseamănă cu un fragment de la Hlincea (SCIV, V,
1954, p. 243, fig. 1-2). În ce ne priveşte, nu sîntem de acord cu datarea făcută la Hlincea. Noi socotim
că o parte din materialul ceramic din această staţiune
aparţine grupului ceramic rural din sec. al XIV-lea.
1
O serie de acte emise de cancelariile voievozilor moldoveni, e drept dintr-o perioadă mai tîrzie,
consemnează în mod indirect participarea ţăranilor
la ridicarea cetăţilor. Această practică va fi fost
folosită şi în epoca de început a statului moldovenesc.
Cf. M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înaint e
de Ştefan cel Mare, II, p. 208, 252 etc. şi I. Bogdan.
Documentele lui Ştefan cel Mare, I, p. 13-15 etc.
2
Această constatare a fost semnalată pentru
prima oară într-unul din rapoartele noastre publicat
în SCIV, V, 1-2, 1954, p. 314. Pe baza rapoartelor
de atunci, semnalam că În aşezarea temporară de la

Şcheia,
monedă

din 14 buze de vase găsite la un loc cu o
de la Petru Muşat, numai unul singur a fost
ars oxidant.
3 În Moldova nu se cunoaşte pînă în prezent nici
un cuptor de ars oale din sec. al XIV-lea. În schimb,
în oraşul Suceava, au fost descoperite cuptoare din
sec. al XV-lea. Dintre acestea, unul, descoperit în
vara anului 1954 pe un teren viran situat între străzile
7 Noiembrie şi A. Vîşinski, a fost publicat în SCIV ,
VI, 3-4, 1955, p. 781. În interiorul acestui cuptor
a fost găsită o ceramică arsă la roşu, În proporţie de
90%. Cuptorul era amenajat din două încăperi suprapuse, despărţite printr-un grătar orizontal prevăzut
cu găuri. Pe grătar, în afara fragmentelor de vase
menţionate, au fost găsiţi suporţi din lut de formă
circulară şi triunghiulară. În preajma cuptorului au
fost surprinse mai multe gropi, avînd un diametru
de 3,4 m şi o adîncime de 1,80-2 m, din care olarii
scoteau lutul pentru vase. Dacă se ia în vedere că
ceramica orăşenească de la Şcheia se aseamănă pînă
la identitate cu ceramica descoperită în oraş şi la
Cetatea de Scaun, se poate afirma cu destul temei că
atît una cît şi cealaltă provin dintr-unul şi acelaşi
centru - Suceava.
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În cadrul ceramicii de factură orăşenească de la Şcheia predomină oala
ulciorul. Cele cîteva oale cu toartă datează de la începutul sec. al
XV,}ea. Ornamentele cele mai des întîlnite sînt: valul, decorul ştampilat şi
canelura.
În ceramica orăşenească din sec. al XIV ,}ea predomină vasele din pastă
cenuşie, cu pereţii groşi, ale cărei origini se pierd în epocile mai vechi. Mult
mai puţin numeroasă este ceramica cu pereţii subţiri din pastă fină, arsă la roşu.
Vasele cenuşii decorate prin ştampilare cu motivul « brăduleţ » sînt de asemenea
puţin numeroase. Astfel de vase au fost găsite în afară de Şcheia numai la Şipot,
în centrul vechiului tîrg al Sucevei.
Plecînd de la constatarea că această categorie ceramică a fost găsită la Şcheia
în cariera de piatră în care au muncit meşterii pietrari, precum şi în nivelul celor
care au folosit şi demantelat cetatea, putem presupune, cu rezerva cuvenită, că
ea a putut fi adusă la Şcheia de la Şipot de către meşterii şi oştenii din garnizoană.
După toate observaţiile se pare că la Şipot a existat o aşezare anterioară momentului
construirii cetăţii Şcheia 1 .
Lipsa ceramicii ştampilate din cuprinsul Cetăţii de Scaun din Suceava şi de
pe platoul din faţa acesteia ne permite să postulăm că Cetatea de Scaun şi complexele
din jurul ei sînt ulterioare în timp Cetăţii Şcheia şi cu atît mai mult aşezării de
la Şipot,oraş. Raportul cronologic pe care îl propunem este următorul : a) aşezarea
de la Şipot; b) Cetatea Şcheia; c) Cetatea de Scaun.
Specia ceramicii cenuşii, ornamentată prin ştampilare cu motivul « brăduleţ »
de altfel, ca şi specia roşie cu buza joasă şi teşită, apare pe teritoriul Sucevei şi la
Şcheia la sfîrşitul sec. al XIV ,}ea şi dispare la mijlocul sec. al XV,}ea. În stadiul
actual al cercetărilor nu se poate urmări însă filiera evolutivă a acestei ceramici.
Pe teritoriul Moldovei ea pătrunde dinspre vest, 2 poate o dată cu venirea elemen,
telor străine colonizatoare 3 •
Sfîrşitul sec. al XIV ,}ea şi începutul sec. al XV,}ea marchează o nouă etapă
în evoluţia ceramicii de tîrg 4 • Acum începe să se rărească decorul cu linii în val,
pe care meşterii feudali },au preluat de la înaintaşii lor din epoca feudală tim,
purie. Dispariţia valului în cuprinsul ceramicii din sec. al XV,}ea şi înlocuirea
lui cu decorul cu caneluri este cauzată de răspîndirea roţii cu învîrtire rapidă.
Chipul în care olarii din această vreme caută să,şi îmbunătăţească produsele
se reflectă în standardizarea anumitor forme şi profi.le. Olarii de la începutul sec.
al XV,}ea, părăsind o serie de profile complicate, se opresc la unele forme simple
şi elegante, care vor persista de,a lungul sec. al XV ,}ea. La începutul sec. al XV,}ea,
olarii produc din ce în ce mai multe vase cu toartă. Tendinţa de părăsire a unor
forme şi ornamente ale ceramicii din sec. al XIV ,}ea cît şi înlocuirea acestora cu
altele mai evoluate merge mînă în mînă cu procesul de dezvoltare a societăţii moldo,
veneşti din această vreme. În sec. al XV,lea se realizează progrese simţitoare în
toate ramurile meşteşugăreşti. Dezvoltarea meşteşugului ceramic este oglindită în
documentele vremii 5 .
fără toartă şi

GH.
1
Afirmaţia se sprijină pc descoperirea unui
material ceramic din perioada feudală timpurie din
care se dezvoltă ceramica feudală.
2
Într-adevăr lucrurile par să se fi. petrecut aşa,
de vreme ce ceramica ştampilată apare deocamdată
numai în regiunile din vest. Cf. Konrad Strauss, Studien tur mittelalterlichen Keramil<, Leipzig, 1923,
p. 23, fig. 22.
3
Colegul Matei Mircea presupune că ea este

adusă de sa~i. Concluzia lui
tată în autoreferatul lucrării

ţinută

DIACONU

M. Matei este dezvolsale de disertaţie sus-

la Leningrad: Oraşul Suceava de la sfîrşitul
veacului al XlV-lea pînă la 1538.
4
Observaţiile în legătură cu această problcmii
au fost consemnate pentru prima oară în concluziilt'
raportului de săpături de la Şcheia, din anul 1953;
SClV, V, 1-2, 1954, p. 312-313.
" M. Costăchescu, op. cit., II, p. 463.
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O l(EPAMHKE 113 KPEilOCTI1 IIIKE5l- CYl!ABA
I<PATKOE CO.IlEP)J{AHHE
Hau~cHHaH Ha TeppHTOpHH HpenocTH liiHeuH HepaMHHa ~eJIHTCH ua ~se HpynHbie KaTeropnn.
llepsaH HaTeropnH cocronT H3 cocy~os, cpa6oTaHHbiX BPY'IHYIO JIH6o Ha Me~JieHHOM Hpyry. TecTo
CO,]J.Cpn<HT MHOrO neCHa H C BH~y rpy6oe. EO.JThlliHHCTBO COCY~OB 060>K>KeHO 6e3 OHHCJieHHH. qUII.je
ncero scrpeqaroTCH 6aHOlJHbie cocy~bl. Cocy~bi yHpaweHbi B BhmyHJioiî: qacTn BOJIHHCThiMH
JIHHHHMH JIH60 UOJIOCUMH, a HHOr~a COlJeTaHneM H3 060HX y30pOB.
BoJIHHCTaa JIHHHH n Haqecrse ocHosuoro y3opa n npoqne xapai<TepHLIC qepThi csn~e-re.'lh
CTBYIOT O CBH3H :JTOH HCpaMHl<H C paHHe<lJeO~a.JII>HOH.
IlpnCyTCTBHC Tal<OH I<CpaMHl<H B CTpOHTeJThHOM CJIOC I<peiiOCTII illi<eHH H ee OTCyTl'TBHe
..
B ropo~e
Cyqasa 3aCTaBJIHCT npc~noJiaran., lJTO oHa nponcxo~nT H3 ceJibCI<HX QeHTpos. 0Ha 6biJia 3ase3eHa
qepHOpa60lJHMH H Pî:JlJHHUMH, nepeB03HBillHMH CTpOHTeJibHhiH 1\\aTepHaJI, HOr~a B03~BnraJiaCb
l<penOCTb illHeHH.
CeJibCI<aH HepaMHHa H3 illi<eHH OTHOCHTCH H HOHQY XIV B., ee ~aTHpOBI<a OCHOBaHa Ha MOHCTe
upeMeH HHH>HeHHH Ilcrpa MywaTa.
KepaMHI<a BTOpOH HaTerOpHH Bbipa6oTaHa Ha HO>KHOM Hpyry H3 6oJiee TOHI<OrO H JIYlJWC
On\ylJeHHOrO TeCTa. Han60Jiee lJaCTO BCTpeqaiOI..QHMHCH <PopMaMH HBJIHIOTCH rOplliHH H I<yBWHHhl.
Cocy~hi :3TOH rpynnhi cxo~Hbi c cocy~aMn, Hau~eHHhiMH B Cyqase. OpHaMeHTaQHH B OCHOBHOM
COCTOHT H3 BOJIHHCTblX JIHHHH, I<aHHeJirop H neqaTHbiX Y30pOB.
li3BeCTHaH lJaCTb rOpO~Cl<OH Hepa.MHHH H3illHCHH npHHa~Jie>KaJia HUMeHOTeCaM, HaMeHI..QHI<aM,
lllryHarypaM u nJIOTHHI<aM. Ho 6o.rn.waa qacri. ee 6bma HaH~eHa B cJioe HpenocTu, 11 ee npHnnCbiBaroT rapHu3oey. He6o.rn.wou npoQeHT npnHa,!VIe»<aJI pa6oTaswHM Ha~ pa36opi<ou I<penocm.
I(epa.MnHa 3THX nocJie~Hnx o6mnraJiach c OHHCJieHneM n xapai<Tepn3ycrca ropwHaMn c ywi<oM.
Ha OCHOBaHHH MOHCTbl, OTlJeHaHeHHOH BO speMH HHH>KeHHH IleTpa MywaTa, rpynna I<epaMHI<H, OTHeceHHaH }( peMecJieHHHHaM H rapHH30HY' ~aTuposaua XIV B. rpynna >KC I<epa.MHI<H,
npHIIIICbiBaeMaH pa6oTaBllJHM Ha pa360pHe I<penOCTH, }laTMpyeTCH MOHCTOH BpeMeH HHH>KeHHH
AJiei<caH~pa .IJ,o6poro.
Hei<OTOpbie M3 cyi..QeCTsosaswn" B XlV B. <!JopM M opHaMeHTOB B XV B. 3a6pacr,maroTcH.
Boo6I..Qe B XV a. OTMeqacrca nporpecc He TOJihl<O a roHqapuoM peMecne, HO M so scex sn~ax
peMecJieHHoro Hci<yccrsa MoJI~OBhi.

OB'MICHEHHE PHCYHKOR
Pnc. 1. - CTaTHCTll'-leCI<llll Ta6mu(a BeH'-IHHon, naiî.o;eHHbiX B llJHee cocy,.i.\OB.
P11c. 2.- 1-2, <f>parMeHTbi cocy.o;oB PY'-~JIOiî Bbrpa6oTim; 3, <f>parMeHT .o;epeBencHoro cocy.o;a, yHpawennoro BOJIHHCTO-JieHTO'-IHbiM OpHaMeliTOM.
Pnc. 3.- 1, 6anotrnbiiî cocy.o; (ccn&CHa.ll rpynna); 2, <f>parMeHT ropwHa 6e3 ywHa (ropo.o;cHaR rpynna);
3-4, <f>parMeHTbi ropwHoB c ywHIIMH (ropor~cr<a.ll rpynna).
Pnc. 4.- <PparMeHTbi .o;epeBeHCJ<o:H HepaMnHn.
P11c. 5.- KyBWHH c TpexnonacTHbiM BeH'-IHHOM.
Pnc. 6. - 1-2, ropo.o;cHaH HepaMHHa c BOJJIIHCThiM opnaMeHTOM (HaTeropnR I); 3-5, ropo.o;cHaR !<epaMHI<a c ne'-laTnoi1 opnaMeHT&I.\Heiî (HaTeropnR II).
PHc. 7. - ropop;cl<aJI !<epaMl!l<a (!<aTeropHll III).

CONSIDERATIONS SUR LA CERAMIQUE DECOUVERTE
A ŞCHEIA-SUCEAV A
RESUME

La ceramique decouverte sur le territoire de la forteresse de Şcheia se range dans deux grandes
categories. La premiere est representee par des vases modeles a la main ou au tour a faible
vitesse de rotation. La pâte contient beaucoup de sabie et !'aspect est grossier. La plupart des
vases ont subi une cuisson non oxydante. La forme la plus fn!quente est celle du vase en forme
de pot. La panse des vases est omee de lignes sinusoidales ou de stries, et parfois des deux decors
combines.
La sinusoi:de, en tant qu'omement principal, ainsi que les autres elements caracteristiques.
attestent les rapports de cette ceramique avec la ceramique feodale de haute epoque.
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La presence de cette cerarnique dans le niveau de construction de la forteresse de Şcheia et
son absence du bourg de Suceava ont determine l'auteur a la considerer comrne provenant des
centres ruraux. Elle y a ete apportee par les ouvriers non qualifies et par les charroyeurs ernployes
au transport des rnateriaux de construction, pendant l'edification de la forteresse de Şcheia.
La cerarnique rurale de Şcheia, datee par des rnonnaies du regne de Pierre Muşat, appartient
a la fin du XIVC siecle.
Celle de la seconde categorie est executee au taur a pedale, d'une pâte fine et bien rnalaxee.
Les forrnes le plus souvent rencontrees sant celles des marmites et des brocs. Les vases de ce groupe
offrent des analogies avec la cerarnique decouverte dans la viile de Suceava. Les ornements les
plus frequents sant les sinusoides, les cannelures et le decor estarnpille.
Une partie de la cerarnique de type urbain de Şcheia appartenait aux tailleurs de pierre,
aux chaufoumiers, aux rnas:ons et aux charpentiers. La rnajeure partie de cette cerarnique a cepen~
dant ete decouverte dans le niveau rernontant a l'epoque de fonctionnernent de la forteresse et
l'auteur l'attribue a la garnison. Une faible proportion en a ete apportee par ceux qui dernan~
telerent la forteresse. Cette demiere ceramique a ete sournise aune cuisson oxydante. Elle est carac~
terisee par des vases a anse.
Le groupe cerarnique attribue aux constructeurs et a la garnison est date du XVI" siecle,
par la rnonnaie frappee par Pierre Muşat. Celui de la ceramique des demanteleurs est date par
une rnonnaie d' Alexandre le Bon.
Certains ornements et formes, qui existaient encore au XIVc siecle, ont ete abandonnes
au XVc. En general, des progres ont ete realises en Moldavie au XVe siecle, non seulernent dans
l'art de la ceramique, rnais aussi dans toutes les autres branches de rnetiers.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. I. -- Tableau statistique des cols de vases decouverts a Şcheia.
Fig. 2. - 1-2, fragments de vases modeles a la main; 3, fragment de vase de provenance rurale orne
de bandes de ligncs sinusoidales et de stries.
Fig. 3. - 1, vase en forme de pot (groupe rural); 2, debris de marmite sans anse (groupe urbain);
3-4, restes de marmites a anse (groupe urbain).
Fig. 4. - Fragments ceramiques ruraux.
Fig. 5.- Broc a embouchure trilobee.
Fig. 6.- 1-2, ceramique de provenance urbaine (ornee de sinusoides ( l"'e categorie); 3--5, ceramique
.Jc provenance urbaine, a decor estampille (Ile categorie).
Fig. 7. -- Ceramique de provcnance urbaine (Ille categorie).
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LISTA PRJNCJPALELOR LOCALITĂŢI MENŢIONATE ÎN ACEST VOLUM
(vezi harta alăturată)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mitoc
Peştera

Baia M~trt'
Cheia
Cremenea
Ceahlău

Bistricioara
Hangu
Buhalniţa
Verbiţa

Cernavoda
Vădastra
Andrieşeni

Boian
Tangîru
Petru Rareş
Truşeşti

Traian
Singeorgiu de
Petrilaca

Mureş

Cristeşti

Porumbenii Mari
Bete şti
Singeorgiu de Pădure
Reci

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
41:1
49
50

Sf. Gheorghe
Valea Lupului
Dolheştii Mari
Gîrceni
Bîrseşti
Costeşti·Ferigele

Alexandria
Histria
Tariverdc
Popeşti

Murighiol
Costeşti
Grădiştea

Muncelului
Orăştioara de Sus
Piatra Neam(
Tiseşti

Soporul de Cîmpie
Alba Iulia
Caşolţ-Boiţa

Lechinta de

Mureş

Cipău
Cavadineşti
Gabăra-Porceşti
Pădureni

Largu
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Să rata

52
53
54
55
56
17
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Someşeni

Monteoru

Porumbcnii Mici
Spinoasa-Erbiceni
Basarabi
Bucov
Satu Nou
Dridu
Ciumbrud
Capidava
Garvăn

Păcuiul

lui Soare
Or. Stalin
Suceava
M-rea Neamţ
Retevoieşti

Runcu-Grădinari
Tirgşor

M-rea Brîncovcni
Bucureşti
Gurbăneşti
Sincrăieni

Cioinagi
Man~:alia

ABREVIAŢIUNI FOLOSITE MAI DES ÎN ACEST VOLUM

AA
AArh
ACMI
AC MIT

Archiiologischer An:eiger.
Arta şi Arheologia, Iaşi, !-XIV, 1927-1938.
Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1915, 194!, 19-IJ.
Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pentru Transilv3nia, Cluj, I-VI, 1926-

1931-1938.
ActaArch
AE

AliN
AnnEp

AR
ARMSI

Acta Archaeologica, Budapesta.
Archaeologiai Ertesito.
Anuarul Institutului de istorie naţională, Cluj 1--- VII, 1922-19) ~
Annee Epigraphique.
Arheologicke Rozhledy.
Academia Romină, Memoriile secţiei istorice, seria Il, 1886/IAR7---1916/1919; seria III,

1922/1923-1944/1945.
AO
AthenMitt
BASPR
BCMI
Bcazley, ABV
BSG
ClRh
Dacia

DIR
DissPann
Do!gCluj
ED

ESA
FoliaArch
G!asnik-Sarajevo
Qodifnik-Sofia
Histria I

IRAIMK
I n•estiia -Institut
h:vestiia Mol dat•skogo
Filiala
JCC
.ldl
Kotlemenyek
Kotlemenyek-Clu_i
KSIA-Kiev
Materiale

Arhivele Olteniei, Craiova, I-XIX, 1922-1948.
Mitteilungen des deutschen archăologischen lnstituts, Athenische Abteilung.
Bulletin of the American School of Prehistoric Research.
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, I-XXXV!ll, Bucureşti, 19('1H .. 1945.
J. D. Beazley, Attic blackfigure vase-painters, Oxford, 1956.
Buletinul societiiţii geografice romîne, I-LXI, 1876-1942.
Clara Rhodos.
Dacia, recherches et decouvertes archeologiques en Roumnnie, Bucureşti, I--XII,
1924-1947; I, N.S., 1957; Il, N.S., 1959.
Documente privind istoria Romîniei, Bucureşti, 1951.
Dissertationes Pannonicae.
Dolgozatok- Travaux de la section numismatiquc ct archeologique Ju Musee National
de Transylvanie, Cluj, I-X, 1910-1919.
Ephemeris Dacoromana, Bucureşti--Roma, I-X, 1923-1945.
Eurasia Septentrionalis Antiqua.
Folia Archaeologica. . . Acta Archaeologica Muzei Nationalis Hungarici.
Glasnik Hrvatskih Zemaljkih Muzeja u Sarajevu.
Godisnik- Annuaire du Musee National Archeologique de Sofia.
Histria, Monografie arheologică, I, Bucureşti, 1954.
lzvestiia Rossiiskoi Akademii i9torii materialnoi kulturî.
l:vestiia- Bulletin de !'Institut Archeologique Bulgare.
lzvestiia Moldavskogo Filiala Akademii Nauk SSSR.
Jahrbuch cler K. K. Central Cornmission zur Erforschung und Erhaltung cler Bau·
denkmale, Viena.
Jahrbuch des Deutschen Archăologischen lnstituts .
Archaeologiai Kozlemenyek, Budapesta, 1859-1889.
Kozlemenyek az Erdelyi Nemzeti Muzeum erem - es regisegtârab(,].
Kratkie Soobscenie lnstituta Arheologhii, Kiev.
Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R., voi. I (1953); Materiale şi cercetări arheologice, voi. II (1956); voi. III (1957), voi. IV (1957); voi. V (1958).
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Mitteilungen des Burzenlander Săchsischen Museums.
Archeologicke.
Publicaţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, 1-11, !934--19"lo.
Proceedings of the prehistoric Society.
Sovietskaia Arheologhiia.
Sbornic închinat cercetărilor arheologice din R.S.S. Moldoveneascol. şi R.P.R. (sub
tipar).
Studii şi cercetări de istoric veche, Bucureşti.
Studii şi cercetări ştiinţifice, Cluj.
Studii şi cercetări ştiinţifice, Iaşi.
Wissenschafdiche Mitteilungen aus Bosnien und Hercegovina, Viena, 1893-1912.
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