AŞEZARI

DE SECOL IV îN SUDUL BANATULUI

Banatul, regiune cu un relief variat, cu cîmpii fertile, prielnice practicării agriculturii.
cu dealuri cultiivabile şi cu păşuni întinse, cu o reţea hidrografică ramificată şi cu păduri

bogate m vînat a determinat locuitorii din cele mai vechi timpuri de a-~i ridica aici aşezări
înfbritoa.re.
Graţie cercetărilor din ultima vreme, tot mai des arh;!ologii au adus la lumină aşe
zări deschise sau fortificate ori necropole, ce se Înşiruie pe dura-ia cîtorva milenii, descoperiri care vin să îmbogăţească an de an harta arheologică a acestei zone gcografice 1• f nsă, cu
toate strădaniile arheologilor, cu toată bunăvoinţa organelor de conducere ale judqului
Cara5-Severin, care au sprijiinit cerc~tarea arheologică, este practic imposibil ca Într-un timp
scurt ~:{ fie săpat;: exhaustiv toate vestigiile adăpostite În pămint.
De aceea este deosebit de impor,tantă, În etapa actuală a cercetării, periegheza, activitatea ce duce la depistar~a unor depozite arheologice doar prin studierea suprafeţei solului~. Anumite forme de relief, coroborate cu descoperirea de material arheologic specific unei perioade, sugerează existenţa În pămînt a unei aşezări din epoca respectivă. Desigur, o asemenea cercetare nu este completă, ea nu ne poate spune cu precizie care au fo~t limitele
aşezării, momentul precis al începutului şi sfirşitului ei, eventual anumite etape de distrugere -~i refacere; de multe ori nu putem descifra nici măcar dacă aşezarea era fortificată
sau. deschisă. Lucrul pc care îl putem stabili cu destulă certitudine, pe baza specificului ceramrcii, este determinarea epocii din care aceasta provine. Şi nu este deloc puţin, mai cu
s~amă atunci cînd este vorba despre depistarea unor aşezări din perioade mai puţin cercetate prin săpături s:istematioc.
Acesta este cazul aşezărilor de sec. IV, perioadă ce urmează imediat evenimentului de
maxiffiă importanţă pentru noi - r-etragcrea aureliană din 271.
Lucrarea noastră îşi propune, într-o primă etapă, trecerea În revistă a aşezărilor de
sec. IV depistate prin cercetare de suprafaţă în judeţul Cara5-Severin, urmînd a fi complerată, în viitor, cu noi aşezării cărăşene, descoperite În urma extinderii cercetărilor de supra-faţă, precum şi cu descoperiri din celălalt mare judeţ bănăţean - Timiş.
1) La ieşirea din Moldova Nouă, pe
Veche, la poalele dealurilor, s-au descoperit,
ce lucrate la roată, dintr-o pastă cenuşie,
ristice secolului IV. In aceea5i zonă, la cca.
mente de ţi~c ~i cărămizi de sec. III-IV.

drumul ce duce spre Măceşu, ocolind Moldova
pe o arie destul de restnnsă, fragmente ceramiformele şi compoziţi,a pastei fiind cele ca:racte400 m est, în vii, s-a descoperit cernmlcă, frag-

1 R. Petrowszky, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş
Severin, din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n., partea I-a, în Banatica, II, 1973,
p. 385-393; partea II-a, în Banatica, III, 1975, p. 365-378; partea III-a în Banatica,
IV, 1977, p. 437-461.
2
•
Perieghezcle ce au servit la elaborarea prezentei lucrări au fost efectuate pe durata
mai multor ani, de O. Răuţ şi Gh. Lazarovici. Materialul recoltat se păstre..1ză la Muzeul
de iqorie al judeţtilui Caraş-Severin din Reşiţa.
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2) La Moldo-;.,•a Veche, în vatra satului, În malul Dunării ş1 În grădinile cetăţenilor
au fost descoperi te fragmente ceramice: de sec. IV.
Jn depresiunea Pescari-Pojcjena, cu centrul la Moldova Veche, sînt semnala.te numeroase descoperiri monetare izolate sau tezaure (Pescari, Măceşti, Moldova Veche, Radimna), care
însumează cca 20.000 de piese, dovedind o intensă circulaţie monetară În sec. IV .
.1) La Comea, în Clisura Dunării, În punctul „Căuniţa de Jos" a fost dezvelit un
castellum şi urmele unei aşezări deschise, al căror sfîrşit este datat În sec. V 3 • Tot În acest
sat, vestigii de sec. IV s-au dcscop~rit în punctele „Zomoniţc" şi „Căuniţa de Sus" 4 •
4) Sicheviţa. în partea de nord a satului, În punctul ,,Zăsloane", s-au descoperit fragmente ceramice d~ sec. IV, păstrate b Muzeul satului din Gomea.
5) Mcrcina. La capătul din~re Vărădia al satului apare: ceramică de sec. IV 5 •
6) 1n hotarul satului Ciortea, pc partea dreaptă a drumului spre Mikoveni, la cumpfoa apdor dintre Vicinic ~i Caraş, la cca 8CO m sud-vest de sat, pot fi Întîlnite, pe o ane
de,tul de marc, fragmente ceramice de sec. IV.
7) La /am, acelaşi tip de ceramică s-a descoperit În punctul „Pripor", aflat Înspre
hotarul cu Milcoveni, precum ~i la sud de gară, p~ un pl:i.tou jos.
8) La Milcoveni, pc partea stingă a Vicinicului, lingă „Moara din Vale", Între calea
ferată şi rîu, alături de ceramic:=i hallstattiană, apare şi cca de sec. IV. Acelaşi tip de
ceramică se găseşte În grădinile d~ la ,.Drumul Marc", la ieşirea spre 1am, şi la estul satului,
în „Grădinile din Deal".
9) în hotarul satului Vrăniuţ ceramica de sec. IV este semnalată În punctele „Cuibul
Stîrcului", ,,Ogoară", ,,Rovine", ,,Livezi" 6•
10) în lunca Nerei, la sud de satul Slatina Nera, sînt răspîndite, pe o arie rcstrînsă,
f ragmcnte ceramice cenuşii lucrate la roată.
11} La Ilidia, Jocalitate deja bine cunoscută în literatura de specialitate prin aşezarea
f cudal-timpurie săpată aici7 , În două puncte din hotarul satului - ,,Dealul Armenilor" şi
„Moara Gherghinii" s-a descopc:rit acelaşi tip de c.eramică, lucrată la roată, dintr-o
pastă bună, cenuşie. într-un sondaj efectuat În toamna anului 1977, Într-un bordei conţinînd
un bogat material ceramic, s-au descoperit şi două monede de bronz de sec. IV 8 •
12) Jn lunca Întinsă a Caraşului, Între Creoni şi Grădinari, pe terasa inferioară a
riului, au fost depi,tate urmele unei aşezări care a fost şi sondată de un colectiv reşiţean,
sub îndrumarea lui D. Protasc 9 • S-au dezvelit cîtcva locuinţe de suprafaţă şi un scmibordc:i,

N. Gudea, Comea - aşezări din epoca roman,i şi roman,i tîrzie, Reşiţa, 1977; N. GuI. Dragomir, Cărămida romană cu text cursiv din sec. al /V-lea, descoperită la
Gomea, în Banatica, III, 1975, p. 99-119.
4
Descoperi~ilc din · aceste puncte au fo.st făcute cu ocazia 5ăpăturilor vizînd epocile neolitidi · şi feudal-timpurie, unele rerultiate fiind deja publicate (Gh. Lazarovici, Cornea-preistorie, Reşiţa, 1977, p. 125; I. Uzum, Cimitirul medici,al de la Cornea-,,Ţîrchevişte", În Banatica, III, .1975, p. 131-144; I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir, Descoperiri arheologice în
hotarul satelor Cornea şi Sicheviţa, în Banatica, II, 197 J, p. 403-416.
5
Într-o mică coleqie particulară, a săteanului Iancu Petricoane din Mercina, semnaE\m acelaşi fel de ceramică, adunată din vatra satului.
G De mare folos pentru cunoaşterea vestigiilor din hotarul satului Vrăniuţ nc:-au fost
informaţiile date de Gh. Mihai, fost salariat al Muzeului judeţean, căruia îi mulţumim pentru ajutor.
7 I. Uzum, Gh. Lazarovici, Aşezarea feudală de la Ilidia în lumina izvoarelor seme
şi a cercetărilor arheologice, în Banatica, I, 1971, p. 157-161; Şt. Matei, I. Uzum, Date
noi asupra bisericii şi fortificaţiei de l.i Ilidia, în ActaMN, IX, 1972, p. 355-364.
8
Săpămri efectuate de I. Uzum şi D. Ţeica,
9
Material bogat, inedit, în muzeul reşiţean.
3

dea -
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conţinînd un

matecia:l ceramic abundent, din care s-au ş1 mtregit mai multe vase ce se
sec. III--IV e.n.

păstirează la muzeul din Reşiţa. Datarea făcută de autorii descoperirii -

13) La Broşteni, în jurul fîntînii de lingă „Ogaşul Mic", apar fragmente ceramice găl
bui şi cenuşii lucrate la roată.
14) La Ticvaniul Mic, în locul numit „Gomilc", pot fi observaţi dţiva tumuli aplatiiati, în bună parte răscoliţi. Din tumuli şi din vecinătatea lor poate fi recolta1tă ceramică
:enuş.ie, lucr.ată la roată, descoperită de un inimos colaborator al nostru, Ceia Comei. între
Ticv.amiul Mi-e şi Greoni, la cca 20:J m de gara de la Greoni, s-a descoperit la suprafaţă
ceramică provincială romană şi o monedă din .aceeaşi perioadă. În apropiere, pe valea Budoviţa, spre sat, lîngă o livadă de pruni, se observă 5-6 movile aplatizate clin care s-a
recoltat ceramică cenu.5ie, lucra,tă la roată, de sec. IV. Impreună cu aceasta apare sporadic
şi ceramică hallstamiană.

15) La Berzovia, În izlazul vecm cu hotarul satului Gherteniş, mari cantităţi de zgură
de fier, rezultate probabil din prducrareJ. minereului, sînt descoperite împreună cu ceramica
de sec. IV.
16) Tot În apropierea Berzoviei, în hotarul satului Ramna, la poalele pădurii „Văi~
goasa", pe malul drept al Bîrzavei, la nord de vechiul drum, sînt răspîndite pe o anc restrînsă
cioburi de sec. IV şi bulgări de zgură de fier.
17) In hotarul sa:nt!ui Fizeş, în punctele „Drumul Mare" şi la „Pi.ştoni", s-au descoperit mai multe cuptoare pentru redus minereul de fier, uncie săpate şi publicate 10 • Datarea
descoperirii o făceam În sec. IV, tocmai pe baza ceramicii descoperită aci. Recent, acela.şi
tip de ceramică .a fost descoperită În al treilea punct, numit „Gorgane", loc ce se află
spre hotarul cu Şoşdca şi Măureni. Şi aici este răspîndmtă o mare cantitate de zgură de fier,
tuburi de lut vitrificate, masate mai ales În jurul movilelor ce adăpostesc, după cum bănuim,
alte cuptoare de redus minereul de fier. 1n apropiiere, pe o arie întinsă, numită de localnici „Făi1tălan", pe lingă ceramica hall9tattiană, s-au descoperit numeroşi bulgări de zguri
de fier şi ceramică cenuşie.
18) La Şoşdea, de unde au fost publicate cîteva cuptoare pentru redus minereu de
fier, din punctul „Giuri-can" 11 , pot fi observate În cîteva locuri, numite de localnici „La
Par•, ,,Gomile", ,,Zgurile Mari", ,,La Odăi", ,,Între rîuri", ,,Valea Ulveşului", bulgări de
zgură şi ceramid de sec. 1v1 2 •

19) Plecînd din gara Măureni spre Şoşdea, pe terasa superioară a Bîrzavei s-au găsit
sporadic aJte fragmente ceramice din pastă cenuşie, de sec. IV.
20) La Bocşa Română, la sud-estul localităţii, Între rîul Moraviţa ş1 şoseaua spre
Ocna de Fier, în apropierea cantonului silvic, aflart la cca 1,5 km de Bocşa, se găseşte o
movilă aplatizată, cu un diametru de 8-10 m, conţinînd acelaşi tip de ceramică, zgură de
fier şi mai multe tuburi ceramice vitrificate, folosite la introducerea aerului În cuptoarele de
redus.
21) La Dezeşti, În punctul „Valea CurPi", situat în a·propierea drumului roman ce
poate fi urmărit aci pe o bună di,stanţă, a fost recoltată, de asemenea, ceramică şi zgură
de fier.

10

E. Iaroslav,schi, R. Petrovszky, Cuptoarele

pentru redus minereu de /ier de la

Fiuş, judeţul Caraş-Severin, în Tibiscus, III, Timişoara, 1974, p. 147-155.
11 E. Iaroslavschi, Cuptoarele pentru redus minereul de fier de la Şoşdea, jud. C!lrajSeverin, in ActaMN, XIII, 1976, p. 231-237.
12 E. Iacoslavschi, op. cit., p. 237, fig. 4.
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Din informaţii, pe care din păcate nu le-am putut verifica, aflăm că În satele Bărbosu,
Brebu, Grădinari, Gătaia, Comorîşte, Măidan, Vrani, Vărădia, Ienof, Rusova Nouă, Răcăj
dia şi· altele, în mai multe puncte, se găsesc cioburi lucrate la roată, de culoare cenuşie,
foarte adeseori descoperite în movile aplatizate ce conţin bulgări de zgură de fier. N-ar fi
exclus ca măcar o parte din acestea să provină din aşezări de secol IV.
·Iată deci o destul de bogată listă, cuprinzînd localităţi în hotarul cărora s-au descoperit urme arheologice din perioada postaureliană. Se remarcă lesne că, În mai toate localităţile, descoperirile constau În ceramică. Aceasta este aproape În exclusivirtate din pastă
fină, de culoare cenuşie, cu nuanţe de la cenuşiu albicios pînă la cenuşiu închis. Formele
Î[1:tÎlnite sînt: oale, farfurii-străchini, căni, chiupuri. Oalele sînt puţin numeroase. Buzele· sînt
răsfrînte oblic În afară şi prezintă uneori o şănţuire interioară. Marginea buzei este rotunjită, teşită şi uneori şănţuită. Decoraţia constă în linii incizate, drepte ori vălurite, aplicate
pc umărul vaselor. Farfuriile sau străchinile sînt În general scunde, pereţii oblici, partea superioară arcuită spre interior ori în forma literei „S", buza rotunjită sau lată, orizontală,
prclW1gindu-se şi spre interiorul vasului. De cele mai multe ori fundurile sînt inelare. Cănile,
după cit putem reconstitui din fragmentele destul de mici păstrate, par a fi avut corpul ovoidal, gîtul cilindric, gura uşor evazată. Fragmentele de chiupuri sînt puţine şi e greu de
.
·
precizat capacitatea ,lor. Buzele sînt orizontale şi late 13 •
După cum s-a văzut, lista localităţilor ce conţin vestigii de sec. IV este de~ul de
lungă. Nu afirmăm că toate descoperirile indică neapărat o aşezare, ele pot fi urmele unor
locuinţe izolate. Oricum, admiţind că măcar jumătate din localităţile menţionate cuprindeau
În antichitate pe teritoriul lor aşezări de sec. IV, constatăm o destul de densă i~wire a
zonei În acea perioadă. O remarcă interesantă, ce se impune, este ~ă toate descope~irilc au
fost fărute În regiuni joase, pe valea rîurilor, pe terasele inferioare ale acestora, pe platouri
joase şi Întinse, Întocmai ca în cazul aşezărilor specifice romanilor, dovadă că erau locuite
de cetăţeni obişnuiţi cu modul de viaţă din imperiu.
Aşezînd pe o hartă a Banatului din epoca romană localităţile cu descoperiri din perioada postaureliană observăm că acestea se grupează de-a lungul a două mari rîuri,- Caraşul şi Bîrzava şi a afluenţilor acestora, În apropierea unor aşezări şi fortificaţii romane binecunoscute, Berzovia şi Arcidava, şi în apropierea drumurilor romane ce făceau legătura cu
inima imperiului (fig. 1). E foarte probabil ca aceste aşezări să fi aparţinut unor foşti locuitoci
ai amintitelor aşezări romane, care au căutat locuri mai ferite atunci cînd a lipsit siguranţa
daţă pr_in prezenţa trupelor romane aci, pînă la retragerea aureliană.
Stabilirea lor În apropi.crea fostelor aşezări romane se explică atît prin condiţiile
propice de viaţă găsite aici, CÎt şi, poate, În speranţa unei reveniri a autorităţilor. romane.
Parcurgînd inventarul, nu prea bogat, descoperit la suprafaţă în localităţile din jurul
Berzoviei, frapează constatarea că aproape pretutindeni ceramica apare În movile destuL de
numeroase şi întinse, Împreună cu zgură şi bucăţi de pămînt ars pînă la vitrificare. La Şoş
dea şi la Fizeş au fost săpate cîtieva din movile şi• s-a constatat că ele adăpostesc res.tJU,rile
mai multor cuptoare pentru redus minereul de fier. Este aproape sigur că asemenea cuptoare
Din . păcate, muzeul din Reşiţa, . unde se păstrează materialele, este în reorganizare,
ne-a fost imposibil · să desenăm ceramica. Pentru cititorul interesait trimitem 4 lucrarea lui O. Toropu, Romanitatea tîrzie şi străromânii în D~cia Traiană sud-c;ţrpătică
1
(sec. III-XI), Craiov,a, Ed. Scrisul românesc, 1976. Ceramica la oare ne referim are' asemă
nări ce merg pînă la identitate cu cea descoperită în Oltenia secolului IV (O. Toropu, ,
op. cit., p. 47-48, fig. 15 şi pl. I-II).
'·
13

aşa că
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se găsesc ŞI m celelalte localităţi din zonă. Iată deci că avem de-a face cu o destul de
întinsă zonă metalurgică, care, judecind după marile cantităţi de zgură, trebuie să fi produ~
o apreciabilă cantitate de fier, metal atît de necesar pentru nevoile atelierelor ce producea~•
unelte şi arme.
Pentru cine produceau aceste cuptoare? Desigur, in rrimul rînd, pentru nevoile
pc.pulaţiei autohtone, dar o bună cantitate, ce prisosea, era îndrepta.tă spre imperiu. Credem
aceasta ţinînd seama şi de concluzia la care ajung E. Chirilă, N. Gudca şi I. Stra.tanH care
au studiat circulaţia monetară în Banatul secoh.!lui IV. Aceştia au constatat bogăţia excepţională a materialului numisma.tic, mai numeros chiar decît în uncie zone din i.ntcriornl
graniţelor imperiului. Caracteristicile circulaţiei mon~tare În Banat erau aceleaşi cu cele din
imperiu şi se deosebeau de cele din fostele provincii romane. Chiar dacă nu avem dovezi
certe că auwrităţile romane au exercitat un control În Banat şi după retragerea au.reliană,
este un lucni aproape sigur că a existat o activitate comercială intensă cu imperiul, măcar
În secolul IV al erei noastre, drumurile romane, credem noi, fiind circulate m ambele
smsuri15 •
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LISTA

1
::?
3
4
5
6
7
8

cercetărilor

ne aducă noi date, mai sigure, privind intensitatea locuirii Banatului )i a

Moldova Nouă
Moldova Veche
Gomea
Sicheviţa

Mercina
Ciortea

1am
Milcoveni

9 Vrăniuţ
10 SLatina Nera
11 Ilidia

12 Greoni
1J Broşteni

14 Ticvaniul Mic
15 Bcrzovia
16 Ramna

AŞEZARILOR

CU DESCOPERIRI DE SECOL IV
DIN SUDUL BANATULUI
17
18
19
20
21
.:?2
23
24
25
26

Fizeş

Şoşdea
Mău.rcni

Bocşa Română
Dezeşti

Bărbosu

Brebu
Grădinari
Găitaia

ComoTÎşte

27 Măidam

28 Vrani
29 Vărădia
30 lertof
31 Rusava Nouă
32 Răcăjdia
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14 E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, Drâ Munzhoru des 4. ]ahrhunderts atts dem
Banat, Lugoj, 1974.
15 La Lăpuşnicel, în depresiunea Almăjului, pe traseul drumului roman, a fost descoperit un miliar pe care autorul descoperirii îl datează în sec. IV (cf. O. Bozu, Noi date
despre aşezarea romană · de la Lăpuşnicel, comunicare ţinută la sesiunea ştiinţifică din cadrul ,,Zilelor culturii la Reşiţa•, 26 octombrie 1977).
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HAIHTATS Oli T\'r SJi-:CLE DANS LE SUD DU BANAT
(Resumc)

0n y presente Ies resultat"i de rcchcrches de surface cntreprises :iu Sud du lbn.1t.
Les decouvcrtes - consist.ant en objets ccramiqucs et en scories de fer provic:nnem dl"
J2 iocaJ.ires, simees pour la ph.1.part
prnximitc d'anciens habitats ct forlifi~·.11im1s mmaine~,
identiquc du point de vue topographique
tcls Berzobis et Arcidava. Leur emplacemrnt celui de l'epoque romaine - le long de~ routcs cncorc cn fonction - croynns nous - au
IVe siecle font la preuve de la prescncc d'u.ne population ayant gardc l.1 fa\·on romaine
de vivre, tout comme Ies rappons avcc l'Empirc apres Ic rctrait du 1emps d'Aurclicn.

a

a

https://biblioteca-digitala.ro

